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Förord

Situationen för hemlösa personer har sedan slutet av 1990-talet blivit allt sämre. Det 
tunga missbruket hade ökat, men det ökade behovet av samhällets insatser mot missbruk 
har inte åtföljts av en motsvarande ökning av resurser. Boendesituationen för de hemlösa 
har försämrats och en större andel befann sig i härbärgen och akutboenden. År 2001 
öppnar Stockholms Stadsmission Bostället som ett uttryck för Stadsmissionens strävan 
att inte bara erbjuda akutboenden utan även bedriva och utveckla dygnet runt-boenden 
för hemlösa. Ett unikt inslag i verksamheten vid Bostället sägs vara att boendet är organi-
serat som ett trappstegsboende, ett annat att arbetet med de boende utgår ifrån ett repara-
tivt arbetssätt. Den här studien belyser hur den i många avseenden utopiska visionen 
om ett paradigmskifte – från ett repressivt arbetssätt byggt på ett strafftänkande, till ett 
restorativt och demokratiskt sätt att arbeta – har landat i en vardagspraktik på Bostället. 
Tre enkla frågor har fått funktionen av garant för att Stadsmissionens personal bemöter 
hemlösa personer på ett gott och gemensamt sätt.  

Studien har finansierats inom ramen för regeringens narkotikapolitiska satsning Mobili-
sering mot narkotika och avrapporteras till Socialstyrelsen efter att satsningen har avslu-
tats.

Lars Svedberg 
Föreståndare, professor 
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Inledning

Under en aprilvecka år 2005 genomfördes en nationell kartläggning av situationen för 
människor i avsaknad av eget boende. Kartläggningen fann att uppskattningsvis 17 800 
personer var hemlösa1 i Sverige. Tre fjärdedelar av dem var män och en fjärdedel kvinnor. 
Personer födda utanför Sverige var överrepresenterade i relation till deras andel av befolk-
ningen i stort. Många av de hemlösa bodde i institutionsboende eller stödboende. Tolv 
procent bodde i någon form av akutboende, medan drygt fem procent bodde ute. Ytterst 
få hade arbete och löneinkomst, många var beroende av försörjningsstöd. En stor andel 
hade missbruksproblem, 62 procent, respektive psykiska problem, 40 procent. Flest antal 
hemlösa personer per antal 10 000 invånare fanns i Göteborg och Stockholm. Kartlägg-
ningen visade vidare att situationen för hemlösa personer hade blivit sämre sedan 1999. 
Boendesituationen för de hemlösa hade försämrats och en större andel befann sig i 
härbärgen och akutboenden. Det tunga missbruket hade ökat, men det ökade behovet av 
samhällets insatser mot missbruk har inte åtföljts av en motsvarande ökning av resurser. 
Att fler hemlösa personer är hänvisade till kortvariga boendelösningar kan vara ett tecken 
på att de inte får tillgång till den vård och omsorg de skulle behöva för att komma tillrätta 
med missbruk eller psykiska problem. Detta i sin tur försvårar för personerna att komma 
tillrätta med sin boendesituation. Att inte ha en bostad innebär, oavsett vilka eventuella 
andra problem man har, en stor osäkerhet och inverkar negativt på möjligheten till ett bra 
liv i övrigt. Oavsett vilka de bakomliggande orsakerna är till att personer blir hemlösa, 
förvärrar hemlösheten dessa problem (Socialstyrelsen 2005). I debatten om den svenska 
hemlösheten som från och till förts under 1990-talet finns en uppfattning om att frivil-
liga organisationer kommit att spela en viktigare roll för grupper av hemlösa och utslagna 
än de gjort tidigare. Det finns också en generell uppfattning om att de hemlösa som 
har kontakter med frivilliga organisationer i genomsnitt har svårare problem än de som 
är aktuella hos socialtjänsten. Denna bild bekräftas också av de studier av den svenska 
hemlösheten som genomförts under 1990-talet (Socialstyrelsen 1993 och 1999). Det råder 
en övertygelse om, såväl inom de frivilliga organisationerna som inom den offentliga 
sektorn, att de frivilliga organisationerna har bättre förutsättningar att få kontakt med 
och bemöta människor i utsatthet. De frivilliga organisationernas roll i hemlöshetsfrågan 
är dock sparsamt belyst (men se exv. Nordfeldt  1994, 1999). Den här studien undersöker 
en specifik metod för bemötande så som en frivillig organisation, Stockholms stadsmis-
sion, har introducerat den i sitt arbete med hemlösa. 

1  I Boendetrappan, Socialttjänstförvaltningens kartläggning och analys av Stockholms boenden/institutioner för vuxna med 
missbruksproblem och psykiatriska problem (2006), används följande definition av hemlösa: personer över 20 år som saknar egen 
eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande och därför är hänvisade till tillfälliga boende-
alternativ eller är uteliggare. Till de hemlösa räknads också personer som bor hos olika kamrater eller bekanta. 
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Stockholms stadsmissions verksamhet för hemlösa
Stockholms Stadsmission är en av de organisationer som riktar insatser till personer i 
avsaknad av eget boende. Stadsmissionen beskriver sig som en ideell förening som verkar 
fristående från stat, kommun och kyrka. 

Vi samarbetar med kommun, landsting och ideella organisationer. Vi arbetar för att lindra 
lidande och nöd. Vårt syfte är att utmana och komplettera samhällets insatser för de som 
har det allra sämst. Därför driver vi verksamheter för hemlösa, missbrukare, barn, ungdo-
mar och äldre. Stadsmissionens vision är att livet i Stockholm ska bli mänskligare för alla 
(Informationsbroschyr mars 2005).

Den grundläggande idén med Stadsmissionens verksamheter är att ”komplettera och 
utmana”. Stadsmissionen kompletterar den offentliga välfärden och andra ideella 
organisationer genom att göra insatser för grupper eller individer som är förbisedda. 
Utmaningen består i att ifrågasätta samhällsutvecklingen och de sociala värderingar den 
bygger på (Nordfeldt 1999). År 1996 beskriver Stockholms Stadsmission i sin årsredovis-
ning för första gången det arbete föreningen bedriver bland hemlösa. Till följd av föränd-
ringar inom psykiatrin och inom missbruksvården finns ett stort antal, uppskattningsvis 
5 000, hemlösa inom Stockholmsområdet, skriver man. I årsberättelsen kan man läsa 
att Stadsmissionen har haft kontakt med 2 000 av dessa hemlösa samt att flertalet av 
dem saknat eller haft ytterst få kontakter med socialtjänst eller öppenvård. Året efter sker 
en omorganisation inom Stadsmissionen och insatser för hemlösa blir ett eget verksam-
hetsområde med en egen verksamhetschef. Stadsmissionens verksamhetsidé, att utifrån 
en kristen människosyn komplettera och utmana samhällets insatser för utsatta grupper 
och individer, ställer krav på nya avgränsningar för att utveckling och profilering ska bli 
möjlig. Under verksamhetsåret 2000 fattas därför flera beslut om avyttring och avveck-
ling av verksamheter, samtidigt som en offensiv satsning på utveckling av nya projekt 
inleds. I november 2001 öppnas Bostället, som beskrivs som ett sådant stort steg framåt 
i nytänkande och utveckling. Bostället är ett uttryck för Stadsmissionens strävan att inte 
bara erbjuda akutboenden utan att även bedriva och utveckla dygnet runt-boenden för 
hemlösa. 

Härbärgen är egentligen ingen riktigt bra form. Det är ju mera en tillfällighetsgrej. Det 
är därför vi vill starta Bostället, där det finns liksom mera tanke eller så. (Intervju Staffan 
Hellgren, f.d. direktor 20011215, av Nordfeldt)

Inom verksamhetsområdet hemlösa ingår idag, 2007, förutom Bostället och de till 
Bostället angränsande verksamheterna Projekt Helge, helgverksamhet för hemlösa 
män, Tigrarna, dagverksamhet för kvinnor och Björnarna, dagverksamhet för män, en 
rad andra verksamheter; nattjouren som åker runt och söker upp hemlösa eller hämtar 
hemlösa efter anmodan, personliga ombud som ser till att enskilda hemlösa personer 
får det stöd och den service de enligt lag har rätt till, Hemlöshet bland barn och unga, 
Bullkyrkan, Gallboda fritidshus, Stadsmissionsgården, dagverksamhet för män, Klara-
gården, dagverksamhet för kvinnor. 
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Bostället 
Syftet med Bostället är att boendet ska vara ett stöd för hemlösa personer att på sikt klara 
ett eget boende, bland annat med stöd av ett externt nätverk som ska byggas upp under 
tiden på Bostället. På Bostället finns akutboende för män och för kvinnor, dagverksam-
het för hemlösa män (Helge och Björnen) och kvinnor (Tigrarna), lågtröskelboende samt 
ett långtidsboende/träningsboende. Tanken bakom Bostället är att hemlösa personer 
ska kunna avancera från ett lågtröskelboende till ett drogfritt boende. I detta samman-
hang kan det vara av intresse att notera att det har skett en förändring i synen på boende 
och behandling under senare år (Boendetrappan 2006). Enligt en tidigare uppfattning 
skulle en hemlös person med missbruksproblem kvalificera sig för ett boende genom att 
genomgå behandling. Först efter uppnådd drogfrihet erbjöds ett boende. Idag finns ett 
ökande antal lågtröskelboenden som först, i likhet med Bostället, erbjuder den hemlöse 
personen mer ordnade boendeförhållanden för att därefter kunna arbeta mer långsiktigt 
med såväl boende som behandling. Det totala antalet boendeplatser på Bostället är 60 
fördelat enligt följande: 

Akutboende för män•	  (20 platser) och akutboende för kvinnor (10 platser 
varav 3 dygnet runt-platser). Till akutboendet söker den enskilda personen på 
egen hand plats för natten. Fem personal nattetid som kan hjälpa till med stöd 
till vidarekontakter för en mer långsiktig planering. Socionom finns tillgänglig på 
akutboendet för män på dagtid tisdag, onsdag och torsdag. Vårdavgiften är 450 kr 
per dygn.2 Egenavgiften är 50 kr per dygn från den 15:e dagen.

Lågtröskelboende för män•	  (15 platser) och lågtröskelboende för kvinnor (7 
platser). Ett lågtröskelboende kräver inte full drogfrihet utanför boendet, även om 
det finns ett förbud mot att använda droger inom boendet. Boende skrivs inte ut 
efter ett återfall. För boende med en vilja till förändring, som erbjuds stöd i arbetet 
med att sluta sitt missbruk och reda ut övriga problem. Vårdavgiften är 663 kr per 
dygn. Egenavgiften är 149 kr per dygn.

Träningsboende för kvinnor och män•	  (8 platser). Drogfritt boende som kräver 
drogfrihet inom och utanför boendet. Upprepade återfall leder till utskrivning efter 
planering med berörd stadsdelförvaltning. Förberedelse inför eget boende utanför 
Bostället. Vårdavgiften är 663 kr per dygn. Egenavgiften är 149 kr per dygn.

Personalgruppen består av 25 personer: socionomer, mentalskötare, beteendevetare, 
diakon, kokerska, vaktmästare samt administratör. Exempel på verksamheter som sker på 
eller är knutna till Bostället: öppenvård missbruk, behandling och substitutbehandling, 
ASI (Addiction Severity Index), 12-stegsmöten och konvent, sysselsättning och arbete, 
kreativa aktiviteter, stöd i föräldraskap samt tillgång till (externa) somatiska och psykia-
triska sjukvårdsresurser. För varje boende skrivs ett avtal och en handlingsplan som 
utformas av den boende, Bostället och socialtjänsten.  

2  Vårdavgiften är den avgift som placerande socialförvaltning betalar för placeringen. Egenavgiften är den avgift som betalas av 
den boende själv.
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Reparativ rättvisa i arbetet med hemlösa
Det som beskrivs som unikt i Boställets verksamhet sägs vara 1) det reparativa förhåll-
ningssätt man jobbar med, 2) trappstegsboendet och 3) den kristna grundsynen.3 Det 
huvudsakliga intresset för den här rapporten är detta reparativa förhållningssätt som sägs 
känneteckna och bidra till det unika i verksamheten på Bostället och som dessutom ska 
genomsyra samtliga Stadsmissionens verksamheter för hemlösa.4 Reparativ rättvisa, eller 
Restorative Justice, är en rättsfilosofi och en rättspraktik med rötter i Nya Zeeland och 
Australien som rönt ett allt större internationellt intresse och som framför allt applice-
rats på ungdomsbrottslingar. Om vi kort sammanfattar innebörden av reparativ rättvisa, 
eller RJ, så sägs detta tänkande representera en övergång från ett gammalt repressivt eller 
straffande sätt att förhålla sig till och i aktiv handling bemöta kriminella handlingar, 
konflikter och andra anti-sociala beteenden – till ett nytt reparativt förhållningssätt. Detta 
nya förhållningssätt översätts i handling genom att den som utfört ett brott möts ansikte 
mot ansikte med den som fallit offer för det aktuella brottet samt med övriga berörda 
parter. Mötet kan exempelvis ske i form av medling, konferenser eller reparativa dialoger 
och återkopplingar som iscensätter en reparativ process. Den reparativa processen har 
fem steg:

Offret ska beskriva vilken betydelse förövarens beteende har fått för honom   •	
 eller henne.

Förövaren ska gottgöra offret och övriga som påverkats av förövarens beteende.•	

Förövaren ska dessutom gottgöra samhället eller det lokala sammanhang •	

förövaren befinner sig i.•	

Förövaren ska uppvisa ett sunt beteende och lära sig att undvika att återupprepa  •	
 det oönskade beteendet eller brottet.

Samhället eller det lokala sammanhanget ska erbjuda förövaren att återinträda i   •	
 gemenskapen. 

Genom den reparativa processen ska alltså förövaren, genom att ta del av offrets upple-
velser, komma till känslomässig insikt både om att beteendet är socialt oacceptabelt och 
om det egna ansvaret för det som skett. Den känslomässiga insikten genererar känslor av 
skam, som verkar som en motkraft till att beteendet upprepas. Genom att be om förlåtelse 
och konkretisera förlåtelsen genom att gottgöra det han eller hon brutit – och genom att 
bli förlåten, kan den nu före detta förövaren (åter)upptas i gemenskapen. Den reparativa 
processen eller dialogen som den iscensätter utgår från tre frågor: 

Vem är det som skadats?1. 
Vilken är skadan?2. 
Vems är ansvaret att reparera denna skada? 3. 

3  Ur informationsbroschyren Bostället. Huset där hemlösa blir före detta hemlösa, mars 2005.
4  Vid sidan av Bostället ingår även Klaragården och Stadsmissionsgården, ytterligare två dagverksamheter för hemlösa kvinnor 
och män, inom verksamhetsområdet hemlösa. 
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På Bostället är det första gången reparativ rättvisa introducerats som en metod i arbetet 
med hemlösa personer. Detta reser en rad frågor som den här rapporten har för avsikt 
att belysa och diskutera, framför allt mot bakgrund av intervjuer genomförda med såväl 
Stadsmissionens ledning som personal och boende på Bostället. Rapporten är disponerad 
enligt följande: en inledande del, Reparativ rättvisa, ger en teoretisk bakgrund till denna 
metod,5 såväl som de praktiska uttrycken för detta tänkande, bland annat i en svensk 
kontext. Denna inledande del avslutas med ett avsnitt där de grundläggande frågeställ-
ningarna för denna studie och studiens genomförande presenteras. I en andra del, Boende, 
gäster och den reparativa rättvisan, är det, som rubriken anger, de som så att säga är föremål 
för metoden, gäster i akutboenden och permanenta boende, som kommer till tals. I en 
tredje del, Personalen och den reparativa rättvisan, presenteras implementeringen av RJ inom 
Stockholms Stadsmission (SSM) och hur metoden omsätts i det praktiska vardagsarbe-
tet, framför allt på Bostället men även inom Stadsmissionens övriga verksamheter för 
hemlösa. I denna del är det metodens utförare som kommer till tals, såväl personer i 
ledande ställning som personalen på Bostället. Enligt ett reparativt sätt att tala, skulle 
en sådan uppdelning i mottagare och utförare kanske inte accepteras, eftersom uppfatt-
ningen är att ett reparativt förhållningssätt är isomorft, det vill säga utifrån ett systemiskt 
tänkande inbegriper alla berörda parter. Samtidigt finns det en intressant spänning där 
det reparativa arbetssättet å ena sidan har introducerats vid SSM framför allt som ett 
verktyg för personalen att på ett gott sätt hantera en svår målgrupp, men där arbetssättet å 
den andra sägs vara en för målgruppen särskilt lämpad metod. Denna spänning utgör ett 
av de teman som tas upp och diskuteras i rapportens fjärde och avslutande del, Sammanfat-
tande reflexioner.

5  I den följande framställningen kommer jag dels att använda förkortningen RJ – som ofta är den som används i dagligt tal på 
Bostället, eller skriva ut den svenska översättningen reparativ rättvisa.
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del I. Reparativ rättvisa

Denna inledande del av studien består av två kapitel. I ett första kapitel, Reparativ rättvisa – 
social rörelse, teori och praktik, presenteras kort framväxten av och det huvudsakliga innehållet 
i reparativ rättvisa, eller Restorative Justice (RJ), den rättsfilosofi och praktik som ligger 
till grund för det arbetssätt som introducerats vid Stockholms Stadsmissions verksam-
heter för hemlösa. I ett andra kapitel, En studie av reparativ rättvisa på Bostället, presenteras 
syftet med den här studien, studiens material och metod samt urval och genomförande. 
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Reparativ rättvisa – social rörelse, teori och 
praktik

Tre olika faktorer sägs ha medverkat till att den reparativa rättvisan (Restorative Justice) 
växte fram. För det första fanns ett tilltagande missnöje med det traditionella rättssyste-
met i utvecklingsländerna, med ett rättssystem som utvecklades i en allt mer repressiv 
riktning.

Increasing cultural and political conservatism both contributed to and resulted from 
a sense that large-scale governmental policies, even “government” itself, had failed to 
address significant problems such as crime and poverty, and that the goals of such policies 
had been misguided. This led to a vast reduction in resources for what used to be called 
“welfare”, and of vast increase in resources for “crime” (Cohen 2001:209). 

Svårigheterna att exempelvis rehabilitera återfallsförbrytare bidrog till missnöjet. På Nya 
Zeeland skapades intresset för RJ under 1990-talet till följd av att många ungdomar cirku-
lerade inom rättsväsendet och att en trend att behandla dessa ungdomar med allt hårdare 
tag växte sig starkare. För det andra skedde en parallell uppgradering av brottsoffer, deras 
behov av stöd och deras rättigheter (Elias 1986; Herman 1997). För det tredje genomgick 
en rad nationalstater social och politisk transformation, en transformation som väckte 
fundamentala frågor om rättvisa. Exempel på sådana frågor var hur man skulle hantera 
de övergrepp som skett under en tidigare regim i bland annat Rwanda och Sydafrika. 
Dessa tre faktorer sammantaget ledde till att gamla praktiker återuppväcktes och nya 
tillkom som hade det gemensamt att de i orättvisa situationer fokuserade på de tre huvud-
aktörerna – förövare, offer och samhälle – och relationerna dem emellan.

If they were going to emerge from prison, offenders needed to do so in a way that made 
them less likely to (have to) offend. If they were to survive the physical, emotional, econo-
mic, and social harm they suffered, victims needed to be recognized, heard and responded 
to. And if communities were to be more, rather than less, safe following offences, they 
needed to devise practices which responded to harms done and reintegrated the offenders 
and victims involved directly in the harm (Cohen 2001:210).

Under de senaste 20 till 30 åren har nya eller nygamla praktiker utvecklats för att möta 
detta behov, bland annat program för medling mellan offer och förövare och familjeråd-
slag samt olika nationella och internationella kommissioner med syfte att återupprätta 
sanning, rättvisa och försoning. Idéerna och de olika modellerna kom från olika platser. 
Enligt Zehr (1990) har reparativ rättvisa (RJ) rötter som sträcker sig tillbaka till biblisk 
tid, när begreppet shalom sågs som en kvalitet hos hela samhället. Ett brott var en skada 
på hela folkets shalom och rättvisan krävde en förlikningsprocess. Moore (2004) menar 
att betoningen av förlåtelse och förlåtelsens upprättande kraft, som återkommer inom RJ, 
var särskilt stark hos kväkare och mennoniter, och i USA har just mennoniter medverkat 
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till att en process känd som medling utvecklades under 1970-talet. Braithwaite (1989) 
sammanställde en teoretisk ram, och inspirerad av denna och av det Nya Zeeländska 
exemplet Wagga Wagga startade Wachtel ett företag, Real Justice, för att iscensätta möten 
mellan offer, förövare och stödpersoner. I mitten av 1990-talet började dessa och andra 
projekt samlas under namnet Restorative Justice. Även om begreppet funnits tidigare fick 
det sin speciella betydelse genom böcker av framför allt Howard Zehr, Daniel Van Ness 
och Karen Strong. Populariteten ökade efterhand och RJ som metod utvecklades på olika 
håll, på olika sätt. Redan befintliga konfliktlösande processer (bl.a. hos Navajoindianer 
och olika hawaiianska tekniker) döptes om till RJ. Reformvänliga såväl anställda som 
frivilliga inom rättsväsendet började etablera nya RJ-program i sina egna hemstäder i 
USA, Kanada, Australien, England och Nya Zeeland. RJ fick ökat inflytande bland annat 
i olika program för utsatta barn och i skolor för mobbade barn men sägs också ha fått ökad 
betydelse för internationellt fredsarbete. År 2004 fanns uppskattningsvis 770 program i 
USA och mer än 500 i Europa (Roche 2006:220).

En gemensam syn på brott och hur de ska bemötas
Även om metoderna har utvecklats olika och kommer till användning inom olika områden 
(exv. inom rättsväsende eller socialt välfärdsarbete) bygger de alla på en gemensam syn på 
brott:

… that crime is primarily an offence against a specific person (or victim) or group of 
persons rather than an offence against the state (Se exv. Bazemore & Pranis 1997, Bazemore 
& Umbreit 1995).

De bygger dessutom på ett gemensamt kritiskt förhållningssätt till det befintliga rätts-
väsendet. Såväl de traditionella systemens processer som deras effekter uppfattas som 
orättvisa, eftersom de som berörs av begångna brott uppfattar sig som exkluderade från 
beslutsfattandet (Moore 2004:84). Metoderna har dessutom en gemensam syn på hur 
brott bör bemötas.

To assist the victim’s return to a normal life, holding the offender accountable and assisting 
in his or her living a productive, noncriminal life, involving members of the community 
so that the community can grow through its ownership of this process (Bazermore & 
Umbreit 1995, Zehr 1985).

Reparativ rättvisa är alltså ett uttryck för en grundläggande kritik mot och ett alternativ 
till det gängse sättet att se på rättvisa inom det traditionella rättsväsendet. Barnett (1977) 
argumenterade för ett paradigmskifte; brott ska inte ses som en förseelse mot staten utan 
som en förseelse mot en speciell person eller grupp. Det som man tidigare såg som ett 
brott mot staten bör man istället se som ett brott mot ett enskilt offer. Morrison och 
Ahmed (2006) beskriver RJ som en uppsättning värderingar eller principer som särskil-
jer RJ från den traditionella bestraffande rättvisan, principer som betonar helande och 
upprättelse istället för ansvarstagande genom straff, genom att
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tillåta människor att själva ta del i beslut som berör och påverkar dem (Saleeby   •	
 1992)

sätta fokus på människors styrkor istället för på svagheter (Laursen 2000)•	

använda kraften i mellanmänskliga relationer (Laursen 2000)•	

betona positiva framsteg. Att reparera den skada som brottet åsamkat är huvud  •	
 saken. 

utgå från en holistisk grundsyn, dvs. att inkludera alla berörda parter •	

professionella ingår i processen men bara för att sätta igång och underlätta   •	
 processen (Barak 2000: 52).

Morrison och Ahmed (2006) beskriver dessutom RJ som ett processinriktat begrepp, där 
syftet med processen är att föra samman alla parter som berörts och påverkats av ett 
övergrepp eller skada för att dessa tillsammans ska diskutera och komma överens om hur 
skadan på bästa möjliga sätt kan repareras. Medan traditionell repressiv rättvisa identifie-
rar personer som begår brott som de andra, tolkar brott som katastrofer och utvecklar nya 
strafftänkanden, jämställs förövaren enligt ett reparativt sätt att se med oss andra, betrak-
tas brott som vardagliga eller allmänna företeelser och det är genom försoning, och inte 
genom straff, som återfall i brott kan förebyggas. Zehr (1990) ser i RJ ett alternativ till det 
traditionella rättsväsendet som omdefinierar målet för domstolar såväl som människors 
sätt att interagera med institutioner. Fokus flyttas från bestraffningen av brottslingen till 
hur den skada som brottet har åsamkat kan repareras. Bestraffning ersätts av reparativa 
handlingar och frågorna man ställer sig när ett brott begåtts är olika mellan de olika 
sätten att se på rättvisa.

Rättvisa som bygger på vedergällning  Reparativ rättvisa

What laws have been broken?   Who has been harmed?
Who broke them?    What are the losses?
What do they deserve?    Whose obligations are they?    
         (Zehr 1990)

Framför allt två teoretiker har haft en avgörande betydelse för framväxten av detta 
alternativa sätt att se på rättvisa och för olika modeller som omsätter detta tänkande i 
praktiken: Nils Christie (Conflict as Property 1977) och John Braithwaite (Crime, Shame and 
Reintegration 1989). Christies grundtanke är att bland annat staten och kriminalvården har 
tagit konflikter som uppstår från dem de berör – och att nya metoder måste utvecklas 
för att berörda parter ska kunna återfå rätten till sina konflikter. Konflikter ska enligt 
Christie betraktas som pedagogiska möjligheter.



16

In our types of society, conflicts are scarcer than property. And they are immensely more 
valuable (because) they represent a potential for activity, for participation … lost oppor-
tunities for involving citizens in tasks that are of immediate importance to them (Christie 
1977:7).

För att medborgarna ska kunna återta kontrollen över konflikten från staten bygger den 
reparativa processen på en direktkontakt mellan förövare och offer, en process som ska 
äga rum i en kontext där alla parter möts, som ska vara både offentlig med tillträde för 
alla medborgare, och som en konsekvens av detta – en sfär skyddad från inblandning från 
statens sida. Braithwaite ser brott som en handling som uppstår som en konsekvens av att 
en viss typ av informellt socialt stöd saknas.

Crime can be seen simply as action poorly regarded in the community [where that] poor 
regard is institutionalized (Braithwaite 1989:2).

Den sociala process som kommunicerar det nödvändiga sociala stödet är enligt Braithwaite 
”shaming”.6 Enligt Braithwaite är det genom att ett sådant offentligt socialt ogillande 
förmedlas, som benägenheten till förbrytelser kan avta. Detta ogillande definieras som 

… all societal processes of expressing social disapproval which have the intention or effect 
of invoking remorse in the person being shamed and/or condemnation by others who 
became aware of the shaming (Braithwaite 1989:100).

Braithwaite utvecklar en teori om ”reintegrative shaming” (RST), där grundtanken är att 
förövare ska bli medvetna om sina överträdelser, känna skam över dem och utifrån denna 
skam komma till insikt och få en vilja att sona, eller gottgöra, och få förlåtelse för sina 
brott (1989:101).7 Det offentligt uttryckta sociala ogillandet måste återföljas av en förlåtel-
seakt med syftet att återintegrera individen, för att processen inte ska bli stigmatiserande 
och, tvärtemot sitt syfte, fjärma individen ytterligare från samhället. Harris (2006) delar 
Braithwaites RST och menar att socialt ogillande har en känslomässig effekt på förövare. 

Från lagöverträdare till laglydiga medborgare
Tyler (2006) beskriver RJ som ett sätt att hantera lag- och regelöverträdelser. Syftet med 
alla metoder för att hantera överträdelser är att motivera lagöverträdaren att få en bättre 
självkontroll och ett självreglerande, laglydigt framtida beteende. Tyler beskriver utveck-
lingen i USA, som har gått mot att bli ett mer straffande samhälle där hård bestraffning 
utgör den primära reaktionen på regelbrott (Garland 2001; Whitman 2003). En effekt av 
denna utveckling är försämrade relationer mellan polis, domstolar och allmänhet. Detta 
har i sin tur skapat ett behov av att finna nya vägar att utveckla ett annorlunda sätt att 
hantera frågor runt social ordning och social kontroll, att utöva lagar som allmänheten 
uppfattar som rättvisa och kan acceptera. Uppfattar man lagar som rättvisa lyder man 

6  Det är svårt att översätta detta begrepp, men i det följande väljer jag att förstå begreppet som ett uttryck för ett offentligt 
uttryckt, socialt ogillande.
7  RST är inte detsamma som RJ utan sägs vara en teoretisk förklaring till varför reparativa metoder bör vara mer effektiva som 
svar på kriminella handlingar än traditionella rättsprocesser.
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dem och utvecklar ett självreglerande beteende. Målet är att hitta vägar att utveckla och 
aktivera människors inre värderingar så att deras benägenhet till ett sådant självreglerande 
beteende ökar (Tyler 2006:310). Ett syfte med reparativa metoder är alltså att forma, eller 
snarare omforma, människors beteende – från att överträda lagar och sociala regler till att 
bli bättre samhällsmedborgare. Människors moral spelar en väsentlig roll för hur de beter 
sig. Genom att utgå från människors möjlighet att ta ansvar och deras förmåga att fungera 
som moraliska agenter kan man höja deras inre motivation (a.a:315). Enligt Braithwaite är 
det viktigaste i denna process att väcka människors känsla av ansvar inför familj, vänner 
och samhälle så att dessa ansvarskänslor ökar människors benägenhet att kontrollera sina 
handlingar. Sådana känslor kan aktiveras genom det offentliga ogillandet.

When people feel that they have damaged their image in the eyes of others, this has 
destructive consequences for themselves. People feel the damaging emotion of shame. (…) 
By seeking to separate out and repair the damaged self while condemning the destructive 
action, the restorative conference has the goal of building positive connections to ones 
friends, family, and community. Those social bonds then sustain ongoing motivations to 
engage in socially appropriate behaviours that earn the approval of others (Braithwaite 
2006:317).

Wertheimer (2002) menar att det offentliga ogillandet är ett sätt att så att säga bevilja 
förövaren återinträde i samhället, i den moraliska ordningen, efter att han eller hon erkänt 
att man brutit mot gällande regler. Brott är traumatiska eftersom de underminerar vår 
känsla av personlig autonomi och vår tro på social ordning. Allt för mycket av profes-
sionalisering och abstrakta, opersonliga procedurer utgör hinder för att återintegrera 
förövare i det laglydiga samhället.

Reintegration requires, above all else, the opportunity for offenders to recognise the harm 
they have caused. This dovetails well with the need for victims to communicate with 
offenders to ask questions about their intentions, motivations, and choices as well as to 
express their suffering and anger (Dzur & Wertheimer 2002:5).

Även Radzik (2003) försöker belysa relationen mellan offer och förövare i den reparativa 
processen. Enligt reparativ rättviseteori ska alla som är direkt involverade i eller berörda 
av ett brott erbjudas möjligheten att fullt ut ta del av den reparativa processen – om de 
vill. En huvudprincip tycks vara, menar Radzik

… that a wrongdoer who undergo rehabilitation distances herself from the wrongful act. 
She transforms herself into the sort of person who is unlikely to commit such an act in 
future (Radzik 2003:326).

Förövaren betraktas som en moralisk agent som kan skilja rätt från fel och som också vet 
att när han eller hon har begått ett fel måste man göra rätt för sig, gottgöra det man brutit 
(a.a:328). Detta innebär att en person som begår ett fel har rätten att bättra sig, vilket i sin 
tur innebär att en ny orättvisa begås om någon som begått ett brott förnekas den rätten. 
Den som blivit utsatt för brottet har möjlighet att förneka förövaren rätt till bättring, 
men om offret förnekar den rätten kan vi inte heller ställa krav på förövarens bättring, 
menar Radzik (a.a:332). Därför behöver man iscensätta ett samarbete där även den som 



18

blivit utsatt deltar. Men är det en plikt för offret att förlåta den som utsatt honom eller 
henne om och när förövaren ångrar sig? Att förneka förövaren förlåtelse innebär att man 
förnekar …  

 … the wrongdoer the means of restoring civil relations, not only with the victim, but with 
the third parties in the community who sympathize with the victim’s resentment. (…) The 
relationship of victim to wrongdoer is certainly one the victim did not choose, but this 
does not mean it cannot entail obligations. Obligations are simply the cost of living in a 
world populated by other moral agents (Radzik 2003:335).

Enligt Sayre-McCord (2001) är ett nuvarande bestraffande rättsystem oförenligt med 
förövarens rätt att gottgöra offret. Det gamla systemet måste därför ersättas av ett som 
tillåter en sådan förbättring/förändring hos förövaren. 

den restorativa utopin
Det finns förespråkare för Restorative Justice som ser detta som mer än ett försök att 
reformera den nuvarande kriminalvården eller det sociala välfärdsarbetet. RJ sägs ha 
potential att förändra såväl individuella relationer som internationell politik som ”värde-
rar olja och pengar högre än mänskligt liv”, och enligt Sullivan och Tifft är RJ inte bara 
en teori utan en social rörelse och ett mål mot vilket hela samhället borde sträva. 

Restorative justice is about meeting human needs. Moreover, it’s a process of personal 
healing and human growth which we can (and should) apply in our everyday interactions 
(Sullivan & Tifft 2004:387).

Braithwaite (2006) menar att RJ har kommit att utvecklas till en global rörelse med 
ambitionen att förändra den juridiska rättvisan. Utvecklingen beskriver han som en 
rörelse mot det civila samhället och en känslomässigt intelligent rättvisa … 

… nurturing the expression of vulnerable emotions and trying to avert the provocation of 
aggressive or stigmatizing emotions (Braithwaite 2006:393).

Braithwaite kan sägas omfatta en restorativ utopi, och enligt honom är RJ ”the road from 
Guantanamo Bay”. Hadley (2000) betonar att det emellertid inte är någon enkel väg ut. 

RJ, with its principles of repentance, forgiveness, and reconciliation, is instead a deeply 
spiritual process. It is never the easy way out: neither for the offender, the victim, nor the 
community. It requires all of us to come to grips with who we are, what we have done, and 
what we can become in the fullness of our humanity. It is about doing justice as if people 
really mattered; it addresses the need for a vision of good life, the Common Good (Hadley 
2001:9).

kritiska synpunkter
Den reparativa processen följer en bestämd struktur: offret beskriver vilken inverkan 
förövarens beteende har fått, förövaren kommer till insikt, tar sitt ansvar, gottgör offret 
och andra som påverkats av beteendet men även det sammanhang där förövaren ska  
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återintegreras. Förövaren uppvisar sunda beteenden och lär sig hur han eller hon ska 
undvika att upprepa de ”dåliga”, varefter förövaren erbjuds att återinträda i det omgivande 
sammanhanget/samhället. Det finns naturligtvis en hel del kritiska synpunkter på metoder 
som utgår från denna process. En kritik är att det skapas en ojämlik relation mellan offer 
och förövare. Processen förmedlar budskapet att man satsar energi på förövaren för att 
han eller hon ska återintegreras och bli en laglydig medborgare. Men, menar Dzur och 
Wertheimer (2002), det är egentligen offret som står i fokus, och målet är att upprätta 
och hela den som blivit utsatt för brott. Förövaren är i underläge eftersom hela processen 
syftar till att frammana en förlåtelse. Offrets röst är så att säga privilegierad, och offret 
har dessutom tillåtelsen att ge uttryck för sina olika känslor över att ha blivit förnedrad av 
förövaren och vad offret menar att förövaren behöver göra för att reparera den skada han 
eller hon åsamkat. Även om förövarens roll utåt sett är passiv ställer processen honom eller 
henne inför höga krav: krav på självreflexion, på ansvarstagande inför begångna försyn-
delser men även på att lära sig undvika framtida överträdelser. Dzur och Wertheimer 
menar att de socialpsykologiska effekter som den reparativa processen förväntas resultera 
i kan vara svåra att uppnå i praktiken. Deltagarna kommer till mötet med sin förbittring, 
med olika historier av konflikter bakom sig, med känslor av att vara orättvist behand-
lade, med sina stereotypa föreställningar om av ras, klass, regioner och så vidare, och i 
de kollektiva beslut som ska tas bevakar de mot bakgrund av detta sina egna intressen. 
Den reparativa processen är därför mer performativ än emotionell. Processen leder till en 
överenskommelse och till att man ger och får förlåtelse, vilket har en betydelse oavsett 
om man känner den eller inte. Själva det performativa handlandet kan emellertid, menar 
de, generera relevanta känslor (a.a:6-12). Företrädare för RJ brukar beskriva processen 
som en vinna-vinna-situation som är till gagn för alla berörda parter. Det anses exempel-
vis vara bättre för offret att ge förlåtelse än att känna hämndbegär gentemot förövaren, 
men Dzur och Wertheimer menar att det faktum att det är sämre för en enskild person 
att känna hämndbegär, behöver inte innebära att det är dåligt i det stora hela att individer 
hyser sådana känslor.

In our view, the restitution or restorative approach seems to miss the public or social 
dimension of much crime. (…) the restorative approach is arguably more individualistic 
than more traditional approaches to crime. It understands crime as primarily a matter 
between the offender and the victim, rather than an offence against the society as a whole 
(Dzur & Wertheimer 2002:17).

Sverige 
Runt om i Europa väcktes under 70-talet tanken på att arbeta för att stärka brottsof-
fers ställning. Personer som drabbats av brott var en dittills i det närmaste bortglömd 
grupp. I Sverige startade ett team på tre personer den första verksamheten för brotts-
offer år 1980, och den första brottsofferjouren startade fyra år senare i Södertälje. 
Fram till 1988, då Brottsofferjourernas Riksförbund bildades, skedde brottsofferstöd 
i Sverige på enstaka lokala platser i polisens eller Röda Korsets regi. Idag finns 110 
jourer med det övergripande målet att vara ett komplement till den offentliga sektorn i  
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brottsofferarbete.8 De ger information, stöd och hjälp till brottsoffer och till vittnen. Ett 
av brottsofferjourernas verksamhetsmål är att medverka vid medling. Medling finns i 
stora delar av världen, både inom och utom Europa. I Skandinavien har medling funnits 
i Norge och Finland sedan 1980-talet. Medling vid brott startade i Sverige som ett par 
lokala projekt år 1987. Sedan dess har den svenska medlingsverksamheten både vuxit och 
förändrats. År 2002 trädde Lagen om medling i kraft, och Brottsförebyggande rådet fick 
uppdraget att bland annat implementera medling vid brott för att verksamheten skulle 
bli tillgänglig i hela landet. Idag finns medling i 154 av landets kommuner. De flesta 
gärningsmän som deltagit i medling är ungdomar mellan 14 och 17 år. Sammantaget visar 
aktuell forskning att medling medfört vissa positiva effekter på återfall för vissa gärningar, 
vid vissa typer av brott och under vissa omständigheter (Wahlin 2005). Regeringen har 
föreslagit att medlingsverksamheten ska permanentas, och att alla kommuner från år 
2008 ska vara skyldiga att ordna medling mellan unga brottslingar och deras brottsoffer.

Om medling är en av de praktiker inom det reparativa rättstänkandet som introducerats 
i en svensk kontext utgör familjerådslag en annan. 1995 tog Svenska kommunförbundet 
initiativ till en försöksverksamhet i tio kommuner med utgångspunkt från den nyzeeländ-
ska utrednings- och beslutsmodellen Family Group Conference. Modellen utvecklades i 
Nya Zeeland under början av 1980-talet. Tre faktorer låg bakom denna utveckling:

en allmänt ökade uppmärksamhet på barn som for illa på grund av vuxnas   •	
 övergrepp

en ökad insikt om samhällets begränsade åtgärder för att skydda barn•	

en ökad insikt om vikten av att öka barns och föräldrars inflytande över sina   •	
 egna liv. 

Den bakomliggande tanken med modellen var att vidga familjebegreppet och uppnå ett 
kollektivt ansvar istället för ett individuellt. Familjen antas dessutom ha en moralisk rätt 
men också vara bättre skickad att fatta beslut om sina barn än vad myndighetspersoner 
är. Socialarbetaren får rollen som resursperson i den utvidgade familjen istället för som 
tidigare expert. Ett viktigt inslag i modellen är att familjen får tid till enskilda överlägg-
ningar utan att myndighetspersoner närvarar. I början av 1995 pågick en debatt i Sverige 
om barn i familjehem. I debatten betonades betydelsen av att ge familj och släkt större 
utrymme i det sociala arbetet och att metoder i överensstämmelse med ett sådant synsätt 
skulle utvecklas. Kommunförbundet fick i uppdrag att pröva Family Group Conference 
och anpassa metoden till svenska förhållanden. 

8 Europarådet undertecknade 1983 en konvention om kompensation till brottsoffer. Två år senare, 1985, antog FN en deklaration 
om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehöll fyra grundprinciper: möjlighet till rättslig 
prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social 
hjälp av offentliga organ. En europeisk sammanslutning, the European Forum for Victim Services, skapades 1987. Samman-
slutningen är en så kallad NGO, non-government organisation. Man ville främja brottsoffers rättigheter i brottmålprocessen och 
gentemot myndigheter överlag. Nordiska brottsofferrådet bildades 1996 på svenskt initiativ. 
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Tanken bakom famljerådslag (…) är att familj, släkt, vänner och grannar har en kunskap 
om det enskilda barnet som myndighetspersoner saknar och som gör dem bättre rustade 
att fatta beslut och ta ansvar för barn (Sundell & Haeggman 1999:11).

En utvärdering av försöket att implementera familjerådslag inom socialtjänsten visar att 
modellen var svår att anpassa till svenska förhållanden och att den inte har slagit igenom i 
det vardagliga sociala arbetet. Utvärderingen ger fyra förklaringar till detta:

Det stöd en ny arbetsmetod får är avgörande för vilken spridning den får, dvs.   •	
hur implementeringen skett (Björkemarken 1995, Premfors 1989, Crow & Marsh   
1997). 

Hög personalomsättning kan ha negativa konsekvenser för förändringsarbete.   •	
Det är svårt för nyanställda att sätta sig in i arbetet. Det blir svårare att få tillgång 
till utbildning efter hand. Det tar tid innan nyanställda vågar pröva nya arbets  
sätt.

Det är svårt att motivera föräldrarna, vilket kan handla om hur modellen presen  •	
terats. 

Socialarbetare misstror modellen. De anser att de förlorar kontroll, de misstror •	
familjens möjligheter att kunna hjälpa. De tror också att modellen kan leda till 
kritik mot socialsekreteraren för tidigare utredningar och ökad arbetsbelastning 
(Sundell & Haeggman 191-198).

Två intressanta resultat av utvärderingen är för det första att den visar att familjerådslag 
inte medfört några fördelar för de barn som under försöksperioden var föremål för dessa 
– men, menar man, det har heller inte medfört några synliga nackdelar. För det andra 
visar den att det viktigaste hindret mot ett ökande användande kan antas vara socialse-
kreterarnas attityder, och att deras trivsel kan ha en avgörande betydelse för huruvida ett 
förändringsarbete lyckas eller inte. 

En viktig del i allt förändringsarbete är att det inte ska ha en negativ effekt på de anställ-
das arbetssituation och trivsel. Om så sker riskerar förändringsarbetet att misslyckas. 
(a.a.:153). 

Detta är ett intressant resultat att ha i åtanke när det gäller implementeringen av reparativ 
rättvisa inom SSM:s verksamheter för hemlösa. Syftet med att introducera metoden inom 
Stadsmissionen hade, som vi ska se i det följande, ett tydligt fokus på personalen och på 
deras arbetssituation.   

hemlösa som offer – och som förövare
Intressant nog har Stockholms Stadsmission introducerat Restorative Justice vid sina 
verksamheter för hemlösa personer, personer som dessutom ofta har psykiska problem 
och/eller missbruksproblem. Av det ovanstående kan vi förstå att RJ i detta sammanhang 
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framför allt beaktar den hemlösa personen som the “wrongdoer” i behov av att reinte-
greras i samhället. I detta sammanhang kan det vara relevant att påpeka att personer i 
avsaknad av eget boende som är hänvisade till ett liv på gator och härbärgen i högre grad 
än medborgare i övrigt är offer för våld och övergrepp. I det följande presenteras kort 
några amerikanska studier som uppmärksammar detta förhållande och som visar att det 
liv hemlösa lever på gatan är ett farligt liv. 

Medan flertalet amerikaner kan uppnå en acceptabel nivå av personlig säkerhet kontras-
terar de hemlösas situation starkt till detta. 

Homeless people are victimized disproportionately often both in absolute and relative terms 
(i.e. compared to members of the domiciled population) (Lee & Schreck 2005:1055).

Hemlösas marginaliserade situation i samhället kan enligt Lee och Schreck (2005) 
förklara det höga antal incidenter de drabbas av. De beskriver marginalisering som en 
brist på integration. Marginaliserade individer är ”outsiders”, exkluderade från ett fullö-
digt deltagande i samhällslivet.

Homeless people suffer from residential and spatial marginality (Snow & Mulcahy 
2001). They do not have permanent housing, an important source of protection, and 
they frequently must carry their possessions with them. Their exposure to victimization 
is further enhanced by their concentration in inner-city locations. Skid rows and other 
districts the homeless occupy exhibits the sort of “deviant place” attributes that attract 
motivated offenders but offer limited guardianship (Sherman, Gartin & Buerger 1989, 
Stark 1987).

Graden av utsatthet för brott skiljer sig emellertid mellan olika hemlösa beroende på 
graden av deras marginalisering. Hemlösa är mer eller mindre marginaliserade – och alltså 
mer eller mindre utsatta för brott. Det finns en rad olika sätt att förklara de hemlösas 
utsatthet och graden av utsatthet för brott. För det första spelar demografiska karakteris-
tika roll. Viktimisering varierar med bl.a. kön, ålder, ras, inkomst och bostadsort. Olika 
studier pekar ut hemlösa män och kvinnor som mest utsatta för brott. Demografiska 
faktorer påverkar i sin tur indirekt människors livsstil, och beroende på livsstil ökar eller 
minskar utsattheten för brott. Å ena sidan finns studier som utgår från att personer som 
genomlever längre perioder av hemlöshet är särskilt sårbara för brott. En livsstil med 
avvikande beteenden som att sova utomhus, handla med droger eller prostitution synlig-
gör hemlösa som potentiella offer. Å andra sidan finns studier som visar att ju längre man 
lever på gatan, desto bättre blir man på att hantera eventuella risker. Man lär sig hur man 
undviker att vara på fel plats, vid fel tid, med fel personer, men man lär sig även andra sätt 
att minska riskerna, som att sova på dagen eller att hålla ihop med andra hemlösa (Ander-
son 1996:370). Olika illegala aktiviteter kan utgöra ett annat ”skydd” mot att utsättas för 
brott. Handel med droger kan exempelvis både ge en ekonomi som ökar möjligheten till 
säkrare sovplatser och ett rykte som fungerar som ett försvar (Lee & Schreck 2005:1071). 
Men generellt sett:

… engaging in a subsistence lifestyle heightens the likelihood of victimization (Lee & 
Schreck 2005:1060).
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En tredje förklaring till att hemlösa utsätts för brott i högre grad än människor med ett 
fast boende är bristen på anknytning (disaffiliation). Hemlösa har en svag koppling till 
folk, plaster och institutioner. De har sällan kontakt med släkt, och de har få vänner 
(Rossi 1989). Hemlösa lider av vad Sosin, Piliavin och Westerfelt (1990) kallar Chronic 
Residential Instability.  

From a safety standpoint, what seems to matter most are connections that extend beyond 
the homeless community (Lee & Schreck 2005:1061).

Hälsoproblem utgör en fjärde förklaring till hemlösas utsatthet för brott. Vissa hälso-
problem är synliga och kan fungera som en signal för presumtiva förövare (Fischer 
1992b). Svag hälsa minskar dessutom möjligheterna att fly eller slåss om man angrips. 
Dysfunktioner till följd av exempelvis missbruk hindrar en adekvat bedömning och ett 
adekvat handlande i riskfyllda situationer. En femte förklaring är traumatiska händelser. 
Olika händelser i barndomen eller senare i livet kan vara allvarliga nog att ge långtgående 
effekter och medföra att individer socialiseras in i antingen passivitet eller ett avvikande 
beteende (Fischer 1992b; Macmillan 2001).

The longer people with troubled pasts are on the streets, the harder it is for them to fullfill 
basic needs. They thus resort to subsistence behaviours – and incur the accompanying 
risks – as a means to survival (Lee & Schreck 2005:1062).

Risken att utsättas för brott är alltså stor och betydligt större för hemlösa än för befolk-
ningen i övrigt. Detta innebär emellertid inte att hemlösa blir ”tillvanda” till att utsättas 
för brott eller ser enstaka händelser bara som en av flera. Tvärtom ger det effekter som 
rädsla, psykisk oro, ökad droganvändning, fysiska skador och sänkt livskvalitet (Coston 
& Finckenauer 1993), effekter som kan bli än större för personer i en marginaliserad 
livssituation.

Experiencing crime against one’s person or property while on the social, economic, health, 
and spatial margins of society may compound or intensify the outcomes that normally 
follow victimization. These outcomes could make it harder to escape the streets, just as the 
costs associated with the victimization in the domiciled population increase the chances 
of long term disadvantage (Macmillan 2000).

Rädslan att utsättas för brott
Coston och Finckenauer (1993) har gjort studier av rädsla inom särskilt sårbara grupper, 
bland annat hemlösa kvinnor i New York. De konstaterar att hemlösa som direkt eller 
indirekt blivit exponerade för brott blir ängsliga och bekymrade över sin egen sårbarhet. 
Men även om hemlösa kvinnor räknar med att bli utsatta för brott hyser kvinnorna en 
relativt låg rädsla inför detta, ett förhållande som Coston och Finckenauer kallar ”high 
vulnerability/low fear paradox”. Flera kvinnor uppgav att de hade valt livet på gatan 
framför andra alternativ. Livet på gatan var något de alltså måste vänja sig vid. Rädslan 
för brott är bara en av flera nackdelar med detta liv. Men eftersom verkligheten på gatan 
inte kan förändras, så är det rädslan som måste förändras eller rationaliseras bort.

”I couldn’t live out here if I didn’t do something about the fear, ya know?”
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Studien visar att kvinnornas beredskap att hantera rädslan att bli utsatt för brott ökade 
ju mer bekanta de var med situationen på gatan. Kvinnorna lärde sig att reducera sin 
rädsla genom olika beteenden, som att undvika vissa platser där risken att bli utsatt var 
stor (övergivna byggnader, platser där droghandel pågår, överfulla men också övergivna 
områden), och genom att beväpna sig (framför allt med kemiska preparat som ammoniak, 
hårspray, knivar, kassar med stenar osv.). Vetskapen om andra hemlösa som utsatts för 
brott var ingen bidragande orsak till ökad rädsla, snarare tvärtom. När någon utsätts för 
brott leder detta vanligtvis till ett utbyte av information om var det skett och vilka platser 
och områden man alltså bör undvika. Vetskapen om att andra utsatts kan därför medverka 
till en minskad rädsla. Coston och Finckenauer (1993) drar slutsatsen att hemlösa kvinnor 
söker en balans mellan att tänka (självupplevd sårbarhet), att känna (rädslan för brott) och 
att handla (undvika plaster och beväpna sig). Kvinnor som inte undviker ”farliga” platser 
eller har beväpnat sig uppvisar större rädsla för brott och en större självupplevd sårbarhet 
än de som gör så.

marginalisering som förklaring till begångna brott
Om hemlösa till följd av sin marginaliserade situation i högre grad än andra medbor-
gare utsätts för brott, kan deras marginaliserade situation även medverka till att de begår 
olika brott. Dessa brott är framför allt mindre förseelser som snatteri, förargelseväckande 
beteende, slagsmål eller att man uppträder berusad på offentliga platser (Fischer 1992a: 
Snow et. al 1989). Att de hemlösas beteenden är offentliga och synliga (som att sova, lösa 
dispyter, ta hand om kroppsliga funktioner etc.) ökar stigmat som följer på hemlösheten, 
men det bidrar också till att hemlösa personer särbehandlas av polis, domstolar och lokala 
myndigheter (Duneier 1999):  

One reason for their high level of “nuisance” offending is that the pursuit of rather routine 
behaviours in public places can result in the criminalization of those behaviours (Snow et. 
al 1989:543).

Hemlösa kan till följd av detta bli offer för opersonliga rutiner som när de områden där 
hemlösa bor städas upp och deras temporära skydd rivs ner (Baldwin 1998; Duneier 1999). 
Brott som begås av hemlösa kan även förklaras som motiverade av överlevnadsbehov 
(Snow & Anderson 1993), eller som effekter av en begränsad kapacitet till följd av psykisk 
sjukdom eller missbruk (exv. Fischer 1992a). Offer för de brott som hemlösa begår är ofta 
hemlösa själva. 

The tension of street life seems particularly conductive to a vicious cycle in which indivi-
duals alternate between victim and offender roles (Lauritsen, Sampson & Laub 1991; 
Ruback & Thompson 2001).

Det finns alltså en oklar linje mellan offer och förövare, och det finns skäl att tro att 
hemlösa alternerar från en roll till en annan (Lee & Schreck 2005).
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En studie av reparativ rättvisa på bostället

Den övergripande frågan för denna studie av reparativ rättvisa som en metod i arbetet 
med hemlösa har naturligtvis varit varför Stadsmissionen (SSM) introducerar Restorative 
Justice (RJ) i sina verksamheter för hemlösa, om detta förändrat personalens sätt att arbeta 
med eller att bemöta hemlösa personer, men också vilka (uppfattade) eventuella positiva 
effekter detta kan tänkas få för de hemlösas situation för såväl boende som missbruk.9 I 
det följande kommer följande frågeställningar att beaktas:

Varför introducerades RJ inom SSM:s verksamheter för hemlösa?•	

Representerar RJ något nytt inom denna verksamhet, och om så är fallet, vad •	
saknades eller sågs som inte önskvärt i verksamheten tidigare? 

Hur har RJ implementerats framför allt på Bostället men också inom SSM:s •	
övriga verksamheter för hemlösa – och vilka är de ”reparativa” inslagen i verksam-
heterna?

Uppfattar gäster på akutboenden och mer permanenta boenden att det finns ett   •	
speciellt (reparativt) arbetssätt på Bostället och hur ser de i sådana fall på detta?    

Vilken framtida roll kommer RJ att spela inom SSM?•	

metod och material 
För att besvara dessa frågor har intervjuer genomförts med två kategorier av informan-
ter: personer beroende av SSM:s boenden och anställda inom SSM. Dessa kategorier 
består i sin tur av olika grupper av informanter. Personer som bor på Bostället utgörs 
dels av gäster på akutboendet för män (ABM) och för kvinnor (ABK), dels av boende 
i lågtröskel- och långtidsboendet.10 Anställda inom SSM består i sin tur av personer i 
ledande ställning: direktor och chef för verksamhetsområde hemlösa. Till denna grupp 
av informanter räknas även SSM:s tidigare ”reparativt” utbildade handledare som spelat 
en väsentlig roll vid introduktionen av RJ inom SSM. Personal på Bostället är enhetschef, 
vägledare, nattpersonal samt vaktmästare och administrativ personal. Dessutom ingår 
enhetschefer på övriga verksamheter för hemlösa: på Klaragården, Stadsmissionsgården 
och Tigrarna. 
 

9  I det följande kan synen på den ofta komplexa problematik hemlösa personer har framstå som förenklad och framför allt 
relaterad till missbruk. En anledning till att missbruk tenderar att hamna i fokus är att avancemanget inom trappstegsboendet 
på Bostället är direkt kopplat till drogfrihet, en annan att den reparativa metod som studeras kommer, som vi ska se i rapportens 
andra del, till tydligast uttryck i samband med att boende har haft återfall i missbruk. Värt att notera är att en kartläggning av de 
hemlösa i Stockholm från 1996 uppskattade att 80 % av de hemlösa hade ett pågående missbruk (Ågren, G., m fl, 1997, Hemlösa i 
Stockholm 1996, FoU-rapport 1997:9, Stockholms stad. Resursförvaltningen för skola och socialtjänst). 
10  I det följande kommer personer som mer eller mindre tillfälligt bor i ABM och ABK att benämnas gäster, medan personer som 
har ett långtidsboende i lågtröskel- och trappstegsboende benämns boende. 
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Intervjuerna med anställda inom SSM har utgått från en rad teman som i huvudsak knyter 
an till olika moment i den reparativa process som beskrivs ovan. Exempel på sådana 
teman är 

i vilken mån RJ uppfattas som något i egentlig mening nytt inom SSM:s verksam-•	
heter för hemlösa och vad personalen i sådana fall beskriver som det nya

om, och i sådana fall varför, man bedömer att RJ är en lämplig metod i arbetet •	
med hemlösa personer som dessutom har ett missbruk och inte sällan lider av 
psykisk ohälsa

vad det är hos de hemlösa som så att säga ska rättas till med hjälp av den repara-•	
tiva processen

vilka moment i den reparativa processen som personalen använder i sitt arbete, •	
och på vilket sätt

om man bedömer att det arbetssätt man har ger effekt, och vilket eller vilka •	
inslag i metoden man i så fall bedömer ger effekt?

Intervjuer med boende har framför allt haft som syfte att undersöka om det reparativa 
arbetssättet har haft effekter på boendet och på personalens bemötande av gäster och 
boende. Intervjuerna med gäster och boende har även de utgått från en rad teman. 
Exempel på sådana teman är 

om gäster och boende uppfattar att personalen de möter på Bostället i någon •	
mening – positivt eller negativt – särskiljer sig från personal inom andra vård- eller 
boendeformer man har tidigare erfarenheter av

eventuella erfarenheter av och uppfattningar om det reparativa arbetssättet•	

eventuella positiva effekter av att vara gäst eller att bo på Bostället, och vad som •	
i sådana fall uppfattas ha gett sådana effekter.

Urval och genomförande
Studien av Bostället och det reparativa förhållningssätt som sägs utgöra ett unikt inslag i 
Stockholms stadsmissions verksamhet för hemlösa omfattade fem månaders arbete och 
genomfördes under år 2006. Innan studien påbörjades informerade jag samtliga perso-
nal om studiens syfte, upplägg och urval. Urvalet av anställda inom SSM har till största 
delen varit helt oproblematiskt. Direktor, chef för verksamhetsområde hemlösa, handle-
dare, enhetschef på övriga verksamheter för hemlösa samt enhetschef, vägledare och 
vaktmästare och administrativ personal på Bostället har utgjort självklara informanter 
där samtliga intervjuats, sammantaget 15 personer. Intervjuerna med nattpersonalen på 
ABM och ABK har däremot genomförts med ett begränsat urval av informanter. Urvalet 
skedde med hjälp av enhetschefen på Bostället utifrån principen att urvalet skulle vara 
så varierat som möjligt, inte minst efterfrågade jag en variation i inställningen till det 
reparativa arbetssättet. Intervjuer genomfördes med fyra personal på ABM och tre på 
ABK. Det sammantagna antalet intervjuer genomförda med anställda vid SSM har varit 
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22 stycken.11 Värt att notera är att av majoriteten av de anställda inom SSM, på olika 
nivåer och inom olika verksamheter, är kvinnor. Endast fem av informanterna har varit 
män, och ingen av dem i ledande ställning. Intervjuer med direktor och verksamhetschef 
har genomförts på SSM:s huvudkontor vid Stortorget. Intervjun med handledaren har 
genomförts i mitt hem i Uppsala. Intervjuer med enhetschefer på Bostället, Klaragården, 
Tigrarna och Stadsmissionsgården har genomförts på respektive chefs kontor. Övriga 
intervjuer har genomförts i ett bestämt rum på Bostället. Intervjuerna med direktor, 
verksamhetschef, handledare samt enhetschef på Bostället spelades in med voice recorder 
och har därefter skrivits ut ordagrant. Intervjuerna har tagit cirka en timme i anspråk. Vid 
intervjuer med övrig personal fördes anteckningar. Dessa intervjuer har tagit cirka en och 
en halv timme i anspråk. 

Urval av boende och gäster
Urvalet av personer beroende av SSM:s boenden vid Bostället har varit mindre självklart. 
Urvalet av boende har skett efter diskussioner med Boställets vägledare och två av dem 
har därefter haft ansvar för att göra ett urval och att dessutom informera de aktuella 
informanterna om studiens syfte. Samtliga boende fick ett informationsbrev om studien 
och dessutom informerade jag dem muntligen vid ett boendemöte. Även här har princi-
pen varit att urvalet ska vara så varierat som möjligt och spegla boende som befinner 
sig på olika nivåer såväl i sitt boende som i sitt förhållande till det egna missbruket. Jag 
har uppfattat att såväl enhetschefen som vägledarna på Bostället delat min ambition att 
ge en så bred belysning av såväl nattpersonalens som de boendes erfarenheter av och 
uppfattningar om det reparativa arbetssättet, men i efterhand kan jag se att urvalet inte 
fick en så bred variation som varit önskvärt. Intervjuer genomfördes med sex boende; 
fyra personer som under en längre tid bevarat sin drogfrihet (tre med hjälp av Subutex-
team) och där diskussionen om en utflytt från Bostället inletts. De övriga två hade ett 
vad de själva beskrev som pågående men begränsat alkoholmissbruk, och en av dem var i 
princip färdig för utflytt och hade initierat kontakter för arbete. Det gjordes inledningsvis 
försök att få till stånd intervjuer med två övriga personer som avböjde. Vägledarna har 
bokat tider för intervjuer med de boende, och intervjuerna har därefter genomförts i ett 
speciellt rum på Bostället. Intervjuerna som har tagit cirka en timme i anspråk har spelats 
in med voice recorder och skrivits ut ordagrant. Fyra av informanterna var män och två 
kvinnor.

På ABM har såväl urvalet av informanter som vilka teman som tagits upp i intervjuerna 
till stor del styrts av gästerna själva. Intervjuerna har genomförts under en kväll, och de 
kriterier som avgjort vilka som intervjuats har varit att de varit mer frekventa gäster på 
ABM och att de varit villiga att låta sig intervjuas. Tre personer tillfrågades av personalen 
och en fjärde anmälde sitt intresse direkt till mig. Samtliga personer var påverkade, varav 
en ganska påtagligt berusad. Även om intervjuerna fick anpassas till informanterna var 
det enligt min bedömning möjligt att genomföra samtal på ett gott sätt. (Som vi ska se 
i ett kommande kapitel är detta ett intressant tema i den här studien: i vilken mån den 
reparativa processen som bygger på dialog är ”verksam” i ett arbete som till stor del riktar 

11  Handledaren har emellertid inte varit anställd vid eller haft något uppdrag från SSM vid tiden för intervjun. 
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sig till personer i ett pågående missbruk.) Två av de teman som tagits upp i intervjuerna 
har varit 

synpunkter på ABM och i vilken mån detta akutboende och den personal som •	
arbetar där uppfattas särskilja sig från andra jämförbara boenden

uppfattningar om de inslag som är att beteckna som reparativa i verksamheten; •	
personalens sätt att hantera konflikter och att föra reparativa samtal med gästerna. 

Intervjuerna som genomfördes i ett litet kontorsrum tog mellan en och en och en halv 
timme i anspråk. De spelades in på voice recorder och de partier som speciellt rör infor-
manternas uppfattningar och tankar runt ABM har skrivits ut i sin helhet. 
 De flesta kvinnor som är gäster på ABK är även gäster i dagverksamheten Tigrarna. 
Personalen på ABK bedömde att det lämpligaste var att genomföra intervjuer på dagtid. 
Dagpersonalen gjorde ett urval av kvinnliga gäster utifrån samma kriterier som på ABM: 
att de var frekventa gäster på ABK och att de var villiga att ställa upp på en intervju. Även 
om en av kvinnorna hade annat nattboende än ABK, hade hon tidigare bott där och 
tillbringade fortfarande dagarna på Tigrarna och bedömdes därför vara en lämplig infor-
mant. De tillfrågade kvinnorna fick ett informationsbrev om studien. Av fyra planerade 
intervjuer kunde tre genomföras – en informant uteblev. Intervjuerna genomfördes i ett 
litet kontorsrum och tog cirka en timme i anspråk. De spelades in med voice recorder och 
skrevs ut i sin helhet. De teman som togs upp var samma som på ABM. Frågan om behov 
av att utveckla eller förändra i boendet blev dessutom naturlig att ställa här, eftersom 
kvinnornas anknytning till Bostället var större än den männen hade till ABM. Naturligt-
vis finns det anledning att ta gästers och boendes situation i beaktande i resultatredovis-
ningen i rapportens andra del. Intervjuerna har genomförts när personerna befunnit sig 
på Boställets akut- eller långtidsboenden – i ett beroendeförhållande, vilket skulle kunna 
påverka deras utsagor i positivt riktning.  
 Det sammantagna antalet intervjuer med gäster och boende på Bostället har alltså varit 
13, varav fem kvinnor och åtta män. Det sammantagna antalet intervjuer för studien i sin 
helhet uppgår därmed till 35.

Etiska överväganden
Boende, gäster och personal på Bostället har såväl muntligt som skriftligt (ABM endast 
muntligt i samband med att intervjun genomförts) delgivits syftet med undersökningen 
och Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om frivillighet och informerat samtycke har tilläm-
pats.
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del II. Boende, gäster och den reparativa 
rättvisan

I det följande är det boende och gäster på Bostället som kommer till tals. I ett första 
kapitel är det röster från de långtidsboende på Bostället vi hör, i ett andra kapitel röster 
från gästerna på Boställets akutboenden för män och för kvinnor. 
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Långtidsboende på Bostället

I det följande kapitlet är det sex personer som är långtidsboende på Bostället som kommer 
till tals. Dessa tre män och tre kvinnor har en medelålder på 48 år.12 De har saknat eget 
boende i 22, 9, 7, 4, 3 respektive 2 år. Tre av dem har bott på Bostället i cirka två år, tre av 
dem har bott där runt ett halvår. Dessa personer är alltså i dagsläget inte att beteckna som 
hemlösa, men de har kommit till Bostället från olika situationer där de varit hänvisade 
exempelvis till SSM:s akutboenden eller varit uteliggare, där de skrivits ut från någon 
form av institution eller stödboende men saknat eget boende eller ofrivilligt varit hänvi-
sade till boende hos släkt, vänner eller före detta partners.
 Kapitlet består av tre avsnitt. I ett första avsnitt presenteras generella synpunkter på 
boendemiljön på Bostället, bland annat i jämförelse med de boendes erfarenheter av andra 
former av vård och boende. I ett andra avsnitt presenteras de boendes uppfattningar om 
och erfarenheter av den reparativa arbetsmetoden på Bostället. Uppfattar de boende att 
det finns en speciell arbetsmetod, och har den i sådana fall varit de boende till gagn? I ett 
tredje avsnitt förs några tankar om en framtida flytt till eget boende fram.

Synpunkter på Bostället
Vilka har skälen varit att lösa hemlösheten genom att flytta till just Bostället? Ett par av 
de boende hade under lång tid velat flytta dit, framför allt till följd av att de hade hört av 
andra att det var ett bra boende och att de sett att andra med hjälp av Boställets personal 
lyckats förbättra sin livssituation. Att det var något bra med Bostället har bekräftats efter 
att man själv flyttat in. En manlig boende kom till Bostället till följd av att han tappat 
förtroende för sitt tidigare boende. På Bostället är det första gången det personalen 
sa inte bara var ”snack, snack, snack” utan att det faktiskt har blivit annorlunda. Som 
boende kan man dessutom, som han säger, få en ”massa grejer” som man inte kan få 
någon annanstans. Ett par personer blev föreslagna att flytta in, en av dem då personalen 
på ABM bedömde att han ”var för skötsam för att bo på härbärget” och inte passade 
in där, och en annan eftersom han drack för mycket på det inackorderingshem där han 
bodde. Personalen på Tigrarna stöttade en av de kvinnliga boende och hjälpte henne att 
få socialtjänstens medgivande till flytten, eftersom

... de märkte att jag var så trött på att knarka, på livet jag levde … Vill nåt annat (...). Kom 
inte påtänd, hade inte druckit, pratade mycket … (Kvinna, 53)

Även läget och priset kan spela roll för önskan att flytta in.

... och så är det perfekt läge … mitt uppe på Söder … Var annars kan man bo i centrala 
stan för 2 000 spänn? (Man, 51)

12  Uppgifterna om de boendes ålder har ändrats i citaten för att minska sannolikheten att de kan identifieras.
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För en av de boende var kostnaden den primära orsaken att flytta till Bostället; det var ett 
billigt boende där hon kunde laga mat och klara sin hygien. Livet på gatan är dyrt, säger 
hon.

 Allting kostar under hela dagen … kaffe, äta. Du ska sitta nånstans … Det kostar så 
mycket så pengarna som ska räcka en hel månad räcker kanske tio dagar. (Kvinna, 49)

Bostället i jämförelse med andra boenden och behandlingshem
Flera av de boende på Bostället har erfarenheter av andra boenden som behandlingshem 
eller inackorderingshem. Eftersom Bostället är ett stöd- och lågtröskelboende är det inte 
jämförbart, men det kan ända vara av intresse att notera vissa skillnader de boende pekar 
på. 
 För det första kännetecknas Bostället av en hög grad av trivsel. ”Det är första gången 
jag trivs nånstans, på länge” säger en boende. ”Jag trivs som fisken i vattnet” säger en 
annan och för en tredje bidrar trivseln till att han stannat på Bostället längre än på något 
annat tidigare boende. Att det är personalen som skapar denna trivsel är en allmän 
uppfattning. Personalen är snälla och trevliga, skojar och lämnar sitt eget dåliga humör 
utanför jobbet. De är hjälpsamma, ”om jag kommer lite senare, så vips så får jag varm 
mat” säger en boende. De ordnar eller försöker ordna allt som de boende ber om hjälp 
med, ”allt man behöver så får man ju” som en boende säger. En annan menar att persona-
len gör så mycket att 

… du gör ingenting bara ... därför man bäbis … dom gör allt. Alla grejer dom klarar … 
(Är det bra att vara som bäbis? Min fråga) Man behöver det. (Man, 41)

En annan skillnad mot andra boenden/behandlingshem är att jämlikheten mellan 
kvinnor och män upplevs som större på Bostället, ”alla har lika tillgång till allt”, och att 
personalen lyckats häva det hårda klimat som kan uppstå när män och kvinnor bor och (i 
det följande fallet) är under behandling på samma ställe.

Männen tog så mycket av alla resurser att man fick inte ... Vi kunde aldrig göra allt. De tog 
allt och det lämnades inget över till oss ... (...) De fick allt – och vi fick inte simma ens. Det 
är så hårt klimat där det är män och kvinnor, trodde aldrig det kunde finnas nåt som var 
så markant könsrelaterat i dagens läge. (Kvinna, 49)

En tredje skillnad är den frihet som finns i boendet på Bostället, friheten att komma 
och gå som man själv vill, att som boende på den drogfria våningen ha tillgång till egen 
nyckel, även tillgången till telefon på rummet och till gemensamma datorer kan bidra. 

Nu kan jag ju bo här på mina villkor, det möter inget hinder … (Kvinna, 49)

De boende uppfattar emellertid relationen mellan frihet och kontroll på olika sätt, vilket 
kan tolkas som ett uttryck för att det finns olika kategorier av boende som använder 
sig av Bostället på olika sätt, men också för att kontroll kan innebära olika saker. Å ena 
sidan uppfattas Bostället särskilja sig från andra boendeformer genom den höga graden 
av frihet och den låga graden av kontroll. 
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Trevliga, glada, kan skoja, inte halvt fängelseväktare … På andra ställen finns massor av 
kontroll, som fångvaktare … (Man, 58)

Å andra sidan uppfattas Bostället som en tät miljö vilket bland annat innebär en hög grad 
av kontroll.

Ja, det var ju kontrollen man hade på sig. Allting som vi som bor här gör registreras ju. 
Dom ser, dom hör, det är rapporter hit och dit … Det är så mycket möten på det här stället 
… personalen sinsemellan … planeringsdagar, personaldagar, jag har aldrig varit med om 
ett ställe där det är så mycket möten … och så mycket personal framför allt … för det finns 
ju personal … hur mycket som helst tycker jag. (...) Det var man ju inte van vid precis ... 
(Man, 51)

Vi ska stanna lite vid detta tema och hur de boende uppfattar den terapeutiska miljö som 
Bostället är tänkt att utgöra.

Att vara fri eller att vara synlig
Det finns två olika sätt att se på boendemiljön. Å ena sidan ser vissa av de boende 
framför allt friheten: att få komma och gå som man själv vill, att ha ett billigt och centralt 
beläget boende där det dessutom finns tillgång till trevlig personal som är tjänstvillig och 
benägen att vid behov hjälpa till med allt från att ordna att man får städat eller varm mat 
till att samtala om personliga saker.  

Nej, jag upplever det inte som påträngande … Dom är bra på att hantera sin situation. (...) 
Jag ser inte på detta i första hand som nån typ av jättebra behandling. Jag ser det här som 
ett boende som jag har råd att betala … så enkel är jag i min … Det är som ett hotell kan 
man väl säga … (Kvinna, 49)

Å andra sidan betonar andra av de boende att miljön är ”tät”, att det finns en kontroll och 
att personalen ”ser allt”. Men, säger en boende, det är ingen ”hård” kontroll, ”utan som 
en vän, vi blir som en familj med personalen”. Den täta miljön kan förstås som en effekt 
av att personalgruppen uppfattas som stor och att en del av de boende tillbringar en 
stor del av dagen i huset tillsammans med personalen. Den kan dessutom tolkas som ett 
uttryck för personalens bemötande – för det första det ”trevliga” och uppmärksammande 
bemötandet i vardagen.

Ja, ibland kan man uppleva det när man har mindre bra dagar … alltid ”hej hur mår du”, 
”hej hur mår du” … Liksom det blir lite jobbigt ibland, man ska svara jo, jag mår bra 17 
gånger direkt på morgonen när man har vaknat. Det kan vara lite jobbigt men … det är väl 
det man får ta. Men annars ... i det stora hela fungerar det, i alla fall för mig. (Man, 51)

För en tidigare boende var den dagliga uppmärksamheten betydligt mer arbetsam.

Dom har för lite att göra, ger sig på och tänker på andras liv för mycket. Som jag upplevde 
– blev skitirriterad, hade inget privatliv, kände mig precis som någon slags superstjärna, 
modell, idrottsman … Varenda steg som jag gör, de markerar allting, innan jag ens får gå 
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ut så kommer det tio stycken och säger ”hur mår du? Hur mår du, hur mår du, är det bra 
med dig? Hur är det?” Så kanske jag mår dåligt, vill bara ut härifrån, försvinna blixtsnabbt 
... kan inte ha nån lugn och ro ... känner mig precis som nån Michael Jackson. Får inte vara 
ifred. (Man, 50)13

För det andra de mer personliga samtalen och återkopplingarna som kan medverka till att 
man som boende kan uppleva sig som transparent.

Ibland kan det ju kännas … om man är på dåligt humör … måste alla veta precis allt vad 
jag gör, och vad jag tänker och så där – men samtidigt tänker jag att jag tror att personalen 
här och alla som har med såna här saker att göra, dom förstår det där, att dom vet allt om 
mig – och då har dom den här respekten att … inte använda det fel. Att dom förstår att … 
att jag kan känna mig … Att jag måste öppna mig som en bok liksom … så att då samtidigt 
dom har den respekten att … det ska gå bra … att inte använda det fel … respekten att 
… om jag vill bara vara på mitt rum, bara vill vara för mig själv så har dom verkligen 
respekten att låta mig vara för mig själv. Sen är det ju också så att jag bestämmer ju själv hur 
mycket jag vill berätta – och inte, så där måste jag ju också ta mitt eget ansvar för vad jag 
vill avslöja eller inte. (Kvinna, 53)

Det finns ett antagande att personalen pratar en hel del om de boende och om hur man 
ska bemöta dem i olika lägen. ”Dom känner mina beteenden till 100 %” säger en man.

Det sitter dom ju och snackar om hela dagarna där inne, hur man beter sig i vissa lägen, 
hur man är när man är förbannad, hur man är när man är nykter … och hur man är när 
man är full. (Man, 51)

En av de boende säger att han periodvis blir mycket trött på den täta miljön men också att 
han möter stor förståelse från personalens sida när han känner på det sättet. När han vid 
ett tillfälle ville lämna Bostället bekräftade enhetschefen hans upplevelse. Hon sa:

Jag håller med dig, du kan sova ute om du vill. Hon ger mig tid faktiskt ... jag går sova ute 
… (...) Till sist lugnt och jag är kvar … (Man, 41)

Även om vissa av de boende uppfattar miljön som tät och i vissa avseenden kontrol-
lerande, lämnas stort utrymme för personligt ansvar till de boende. 

Samtidigt som det är kontroll, så är det inte kontroll … Att ta eget ansvar en jävla stor del, 
att kunna visa att jag kan vara utan knark … Visserligen har jag hjälp av Subutex, men utan 
den vet jag inte hur det hade gått. Med hjälp av den och sen mitt eget ansvar … Vill jag 
knarka så gör jag, vill jag inte så gör jag inte … (Har du blivit bättre på eget ansvar? Min fråga) 
Ja … oh ja ... Bättre och bättre … Har väl alltid tagit ansvar … men bättre att ta ansvar 
för drogfriheten … Man har fått en syn … Man har sett ... Äh, jag är trött på det här med 
knarket rent ut sagt, på det här livet. Vill ha tillbaka mitt gamla Svenssonliv (...). (Man, 
51)

I citatet ovan sa en kvinnlig boende att det är på hennes ansvar hur mycket hon delger 
personalen i sina samtal med dem, men samtidigt kan det vara en svår avvägning – hur 

13  Manlig gäst som tidigare haft permanent boende på Bostället, nu intervjuad på ABM. 
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mycket man som boende egentligen vill och ska berätta för personalen.

Det är lite svårt det där … Det är lite svårt eftersom ibland kan man känna sig som en 
utelämnad person, som att jag hade ingen kraft eller styrka i mig själv på nåt sätt … men 
… jag försöker jobba med det där ... just nu har jag subutexteamet, beroendeteamet Maria, 
jag har bra relation med Boställets personal också. Jag tycker det är viktigt att dom relatio-
ner jag har är bra, och sen samtidigt försöker jag med det här. Om en människorelation 
ska vara givande då ska man ju helst kunna vara ärlig och så pass öppen som möjligt för att 
det ska ge också. Men det är lite svårt ibland. (...) Jag vet inte om personalen vill att jag ska 
prata om allt … men … dom har stått framför som så snälla, att jag har fått en önskan att 
kunna vara så öppen som möjligt, för jag har tidigare en gång i livet slutat med allting och 
det lyckades jag med genom att öppet prata med personalen och andra om mina problem, 
känslor och kom ganska långt faktiskt … Så … ibland tänker jag att jag kanske ska göra 
precis på samma sätt den här gången … för att lyckas igen … Alla mina känslor, alla mina 
drogsug, alla mina sorger kunde jag liksom prata om – och så blev det bra faktiskt. (...) Så 
ibland försöker jag tänka så här att … vilka saker är det bättre att vara tyst om och göra 
istället och vilka saker är det bättre att prata om? (Kvinna, 53)

Personalens syn på de boende
Hur uppfattar då de boende att personalen ser på dem? Flera av de boende påpekar att de 
själva inte utgör någon helt igenom enkel grupp att arbeta med, och de uttrycker en viss 
förvåning över hur personalen på Bostället kan ha ett sådant tålamod som de har. Även 
om det finns ”en massa fulla här” som två av dem påpekar, hanterar personalen detta 
med stort lugn. Personalen är ”bra med dom” och ” vet att det inte lönar sig att bråka och 
skrika”. De klarar även av att hantera så många misslyckanden, så många återfall men ändå 
behålla en ganska bra syn på människors lika värde – även om de nog kan tycka synd om 
de boende som använder droger. En kvinnlig boende tror att personalen å sin sida tänker 
att de boende ”är precis jämlika med dom, bara vi får bort drogerna alltså. Så lyckas vi få 
bort drogerna så är det klart att vi är lika ... inte att dom sitter över och bestämmer om oss 
…” Å andra sidan kan känslan av att vara ojämlik finnas hos den enskilda boende.

Jag tänker på nåt sätt, eftersom jag tror jag har lite dåligt samvete på grund av drogerna.. 
Jag tror att jag fortfarande har lite dåligt samvete, och då känner jag mig lite mindre värdig, 
det sitter i mig själv det tror jag … (Kvinna, 53)

Samtidigt menar hon att de boende kanske är lite mer jämlika här än på andra ställen 
eftersom personalen låter dem vara mer självbestämmande. Personalen finns där men 
låter de boende bestämma själva. Personalen uppfattas ha en förståelse för de problem 
som finns och se på de boende som ”kapabla människor som kan reda sig lika gott som 
någon annan”. När det går bra, som för de boende på den drogfria våningen, uppfattar en 
av de boende att personalen blir stolta över sin arbetsinsats. 

… dom satsar på oss, dom tycker vi är nåt som dom har gjort – att vi är drogfria … Jag 
märker det på dem … (Att de är lite stolta? Min fråga) Ja, dom är lite stolta för 8:an [en drogfri 
våning, min kommentar]. Inga droger, inget skit, ingenting … (...) Människor som kan, 
som vi har gjort bra nu. Vi har gjort en avdelning, en drogfri ... Vi har lyckats ... och dom 
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ger chans till alla, men dom blir glad med oss på 8:an faktiskt ... (Man, 41)

En av de boende jämför sin erfarenhet av personalen på Bostället och personal inom 
kriminalvården.

Hoppas dom ser oss som människor och inte som några skräphögar i alla fall. För det tror 
jag inte dom gör, för att så pass hoppas jag att dom tar sitt förnuft till fånga och slutar 
omedelbart … Vi är ju människor … Jag känner att dom ser oss som människor. Om man 
jämför som sagt var, bakom murarna … jämför med plitarna på kåken – skillnad som dag 
och natt. Plitarna har 9–5-jobb, låsa in, låsa upp en dörr ... Dom här har ju lite mer ansvar 
och det tar dom ju ... Dom är engagerade lite för mycket ibland kanske … har jag upplevt 
det som … när det gäller mina krämpor och sånt skit … att dom engagerar sig lite för 
mycket, på en gång så att säga ... En annan har ju inte varit van vid det, fått sköta allt själv ... 
så kommer då en mamma som NN … och börjar skälla för att man inte käkar tillräckligt 
med grönsaker och så där … (Du ser rätt förtjust ut ändå? Min fråga) Ja, jo, det är man ju ... så 
att det ... jag trivs ju … Ibland är det skit och ibland är det sol ... (Man, 51)

Enligt en kvinnlig boende har även personalen på det behandlingshem hon tidigare 
varit på visat ett engagemang och en god vilja för hennes del, men det som har varit en 
avgörande skillnad på Bostället, är det sätt på vilket personalen där bemöter och hanterar 
de boendes återfall. Detta är temat för följande avsnitt.

Uppfattningar om reparativ rättvisa
Enligt chefen för verksamhetsområdet hemlöshet är RJ en metod för bemötande och för 
konflikthantering. De boende verkar i hög grad omedvetna om att personalen på Bostäl-
let har RJ som sin speciella arbetsmetod. 

... det där med reparativ, det var när jag läste det på papperet [med information om den här 
utvärderingen. Min kommentar]. Jaha, det är det dom är ute efter ... Ja, ja ... Jag tror det är 
ingen som vet om det av dom som bor här. Skulle du gå runt och fråga så skulle det inte 
vara nån som visste vad reparativ … är. Dom skulle bara ruska på huvudet. (Man, 51)

Har den boende varken brutit någon av Boställets kardinalregler eller som boende på den 
drogfria våningen fått återfall, har man heller inte kommit i kontakt med RJ. 

Fick nån information … om.. Vad var det dom hade för slagskepp? Nåt reparat … retro-
spektiv … (...) Jag tänkte bara … Jag har gått ovetande. Jag har aldrig brytt mig i det för 
jag har aldrig haft mycket med det att göra. (...) Men portad en gång … fick inte komma 
tillbaka utan återkopplingssamtal. Och det här återkopplingssamtalet – det har jag nu 
förstått, det har varit behandlingen. (Kvinna, 49)

Vilka kardinalregler som gäller på Bostället råder inga tveksamheter omkring. De är 
tydliga och klara och fullt acceptabla, menar de boende. 

I princip får man göra vad man vill här utom att ta in alkohol, och om man har druckit 
måste man gå upp på rummet. Då får man inte gå till matsalen, men det är bara att ringa 
så kommer dom med mat (...). Det finns egentligen bara två regler, att man inte får ta med 
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sig alkohol eller droger in, och om man har tagit får man inte vara i allmänna utrymmen. 
Det är egentligen bara de två reglerna som behövs. Så får man inte slåss och bära sig illa 
åt. (Man, 52)

Det man (eventuellt) uppfattar som det specifika för Bostället är hur personalen hanterar 
återfall, och det är framför allt i relation till sådana som det speciella arbetssätt som finns 
blir tydligt för de boende.

Tålamod som avsaknad av konsekvens eller som motivation 
För en boende är det tålamod personalen visar i samband med återfall utmärkande för 
deras bemötande, och personalens tålamod har haft en avgörande betydelse för hennes 
egen drogfrihet.

... och det känns så skönt liksom, för att när man får så mycket tålamod, att folk bemöter 
dig med så mycket tålamod då kämpar man mera själv också ... Då försöker jag också mera 
att bli drogfri och alkoholfri ... i mitt fall droger, men eftersom jag vet att önskan är att jag 
ska sluta med alkoholen också, så kämpar jag verkligen för att göra det också. (Kvinna, 
53)

En annan kvinna uttrycker detsamma och menar att personalens känslomässiga engage-
mang utgör en motkraft till drogandet och en motivation till att kämpa för sin drogfri-
het. 

Jag tror att deras främsta syfte är att få så många ur missbruket helt enkelt… Det känner 
jag verkligen, det är det också, och därför har det blivit så viktigt för mig att bli det. Även 
att i mig finns en djävul som säger ofta – vad skönt det skulle vara att ta, men … Det är 
inte helt fel att tänka ibland att ”om de här människorna har varit så snälla mot mig, så 
kan jag ju också för min egen och för deras, för andras skull låta bli … och inte behöva 
göra andra ledsen sen ... (Påverkar det personalen om du tar ett återfall, genuint ledsna? Min fråga) 
Ja faktiskt … Jag har känt att det är på riktigt att de blir ledsna. De blir ledsna när dom ser 
mig till exempel efter ett återfall, hur dåligt jag mår … och om dom ser mig påverkad så 
ser jag att de blir ledsna, och att dom blir glada – dom blitt glada till och med när jag inte 
mår så bra, men dom ser att jag inte har tagit någonting … Dom blir jätteglada när dom 
ser att man kämpar. Det blir dom faktiskt, så jag tycker dom är såna där riktiga människor. 
(Kvinna, 49)

Att få återfall är arbetsamt i sig – men också de samtal som följer efter återfallen kan 
utgöra en motkraft. 

Bra med de här samtalen, men dom är jobbiga, jättejobbiga … känslomässigt … så ... 
försöker jag verkligen undvika återfall ... (...) Det är jättejobbigt att gå igenom efteråt – 
varför tog du, vad var det som gjorde dig att ta och så där va ... Jag vet absolut om det 
händer nåt med mig så är jag tvungen att ta samtalen ... Vad som än händer med mig så är 
det alltid samtal ... hur som helst så vad som än händer med mig så… jag måste alltid gå 
igenom med andra människor överhuvudtaget. Vad som än händer så är det samtal. (...) Jag 
har ju förlorat min familj, jag har ju förlorat mina döttrar, jag har ju ... Jag är ju bara själv 
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nu, det är bara fantastiskt bra att jag har en möjlighet att ha samtal och ha kontakt med 
olika människor, så det är ju bara bra. Så tänker jag, annars skulle jag ju vara helt ensam. 
(Kvinna, 53) 

Samtalen med Subutexteamet och med Boställets personal kan vara lite lika till sin 
karaktär, inte minst att man genomgående betonar den enskilda personens ansvar och 
betydelsen av att vara medveten om konsekvenserna av sitt handlande. En skillnad sägs 
emellertid vara att personalen på Bostället gärna vill vara lite mjukare än Subutexteamet, 
och att det mjuka bemötandet kan ge bättre effekt.

Skulle vara bättre med det mjuka, för jag har märkt att just nu ju mer folk är med mig, ju 
mer vill jag inte knarka ... för att ... ibland det där jättehårda, man får en så enorm press 
på sig, men ibland förstås så funkar det, att det är så hårda regler att man helt enkelt vågar 
inte ta återfall. Så kan man ju också säga ... Det har varit bra att vi har kommit överens 
på ett så här stöttande … på ett bra sätt, överens om saker och ting, och att dom ändå … 
uppmuntrar mig och säger att ”du har i alla fall gjort bra och jobbat på och vi ser att det går 
bra för dig i alla fall liksom” … så det känns skönt ... Det är det som är bra ... jag tror att 
samtal hjälper, till och med det känns jobbigt ibland, så tror jag att människor är skapta för 
att umgås och prata och inte var tysta om saker och ting ... Att jag tror nämligen att man 
måste prata om jobbiga saker också inte bara om de trevliga. (Kvinna, 53)

Ett annat resultat av samtalen är att boende tillsammans med personalen (och även i 
samtal med Subutexteamet) hittat nya strategier för att hantera sitt drogsug. Jag kan tänka, 
säger en boende … 

... vänta en vecka åtminstone, så i en vecka jag kan åtminstone förlänga … tiden … den 
drogfria tiden så långt som möjligt.. Har funkat ganska bra ... om jag har drogsug nu – 
tänker jag, vänta en vecka så kan det gå över. (Kvinna, 53) 

Även en annan boende betonar vikten av att samtala med personalen.

Det är inte vanligt för mig. Jag vill inte heller prata i början, men dom frågar mig mycket; 
varför du gör så där … till exempel … (Viktigt att berätta? Min fråga). Ja, för du måste berätta 
... inte tvinga … att berätta hur dom kan hjälpa … Varför kom du inte till oss, varför stack 
du bara? Man kommer till er hela tiden som ett barn … Ja, men du måste komma till oss 
... (...) Jag har haft mycket ångest … hatar söndag … vädret ... mörker … känner bättre nu 
när jag pratar ... känner mig skönt när jag pratar ... (Man, 41)

En förutsättning för att återkopplingssamtalet ska ge effekt menar en annan boende är att 
samtalen så att säga är på riktigt. 

Ja, om jag visste till 110 % att dom verkligen menade vad dom säger ... och inte går efter 
pappret och vad dom ska säga … då skulle jag nog kunna ta det, men jag vet ju att det är 
deras arbete.. Där har du det. That’s it. Det är det som är grejen … (...) Ibland, det märks 
för mycket ibland att ... dom går efter vad dom har ... vad ska man säga ... för riktlinjer i 
arbetssättet ... (Man, 51) 

Är det fel person och ett samtal som inte känns genuint ...
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... så svarar man bara som hon vill, så blir det tyst och bra sen. Där har du den där grejen, 
man vet precis vad man ska svara för att de ska bli nöjda ... (a.a.)

Att bli bemött av ett tålmodigt engagemang kan fungera som en motivation till drogfrihet 
och en motkraft till drogsuget. Samtalen med personalen kan erbjuda hjälp när drogsug 
eller ångest ger sig till känna, vilket ger en ny trygghet:

... så nu varje gång jag känner … dåligt, så går jag till personal. (...) Att när jag blir sugen 
jag går till dom, om sjuk – vi går till läkare. Dom är bra personal, dom pratar med dig 
mycket ... Kom till oss bara, vi pratar, sen vi hjälper dig ... (...) Vi ska bara hjälpa dig att du 
ska sluta … Kom vi går promenad, kom vi går och käkar ... kom, kom, kom … till jag blir 
så här – jag blir inte sugen på droger … Till dom fixar till mig jobb ... Jag klarat, jag går 
träningsjobb ... Jag har inte tid att droga faktiskt … (Man, 41) 

Samtidigt kan det enligt en annan boende finnas en viss risk med detta, nämligen att man 
börjar förlita sig på ett stöd som inte finns tillgängligt när man flyttat ut i eget boende. 
Det kanske är bättre, menar hon, att redan idag börja träna på andra alternativa sätt, som 
att aktivera sig istället för att ta till dessa samtal som en lösning när drogsuget kommer. 
Ytterligare en annan boende ställer sig tveksam till att personalens tålmodiga bemötande 
vid återfall verkligen är det bästa för att hjälpa till drogfrihet.

Jag menar ... ska man försöka få folk att bli drogfria då kan man inte ha den där policyn 
att gång på gång bara förlåta, förlåta, förlåta utan dom måste ju sätta stopp nånstans. 
Och jag vet ju folk som har gått här på fyllan varenda dag, och jag har ju bott här i två år 
snart … och det är varje dag så är dom på fyllan ... och jag vet folk som lämnar positiva 
urinprover på amfetamin och heroin men det händer inte ett skvatt i alla fall, tycker jag ... 
(...) Det kanske är det arbetssättet dom är ute efter … men jag menar nån gång måste man 
ju få ta ansvar för sina egna handlingar … Det går ju inte hela tiden att säga – jag fick ett 
återfall … och så prata lite om det, varför … så går det ett tag ... jag fick ett återfall ... så 
fortsätter det ... och det ... jag tror inte det riktigt är rätt sätt att behandla oss för vi är ju … 
specialister på att hitta orsaker till att … missbruka eller bruka … (Man, 51)

Ytterligare en boende uppfattar att personalen ibland biter sig fast väl mycket i ett problem. 
Ibland kanske man måste lägga det åt sidan istället för att det ältas om och om igen. 

 ... men man kan inte lösa det där problemet och det kommer en natt, och det kommer en 
hunger och det kommer … olika behov som man tillgodoser, och då behöver man ju inte 
skiljas som ovänner fast man har en problematik emellan sig ... Man kan faktiskt uppträda 
som människor mot varandra. Det har vunnit terräng hos mig i alla fall. Jag ser att … det 
är mycket bättre ... (...) Till slut, även om man kan ha mycket tålamod och vara tillmötes-
gående och så vidare, men till slut så kan det slå slint att det kommer kriser om man gräver 
för mycket vid felaktigt tillfälle … det måste finnas … Problemen är ju till för att lösas, om 
jag uppfattar det rätt, och om man på direkten inte kan lösa ett problem, då är det lika bra 
att lämna det till imorgon eller nästa dag … Man måste komma till insikt att det kan finnas 
en lösning på problemet ... (Kvinna, 49)

En av de boende har endast erfarenhet av ett återkopplingssamtal. Den positiva effekten 
av detta var att hon fick tillbaka sitt rum. 
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Så det är det jag tycker är behandlingen … Det är inte det där fina reparerande vad det nu 
va ... moroten fanns där. (...) Jag kan inte säga att jag tyckte det var en bra behandling, utan 
jag reagerade mot att jag inte fick stanna i första skedet. (Kvinna, 49)

Samtalet ledde i övrigt inte till några nya insikter.

Nej, det kan jag säga, utan det att jag såg att min största fiende nu var alkoholen i alla fall 
… på många sätt ... på personliga planet och rent hur man uppfattades utifrån, så att jag 
beslutade mig att sluta med drickandet. (...) Det var det som var min insikt, att jag ville inte 
att jag skulle sluta som nån trasa, utan jag ville faktiskt ha ett socialt liv, när jag kommer på 
fötter har jag inte tänkt lägga mig och vänta på döden ... supa ihjäl mig ... (a.a.)

Kan man beskriva återkopplingssamtalen som frivilliga? En man berättar att han försökte 
undvika ett sådant samtal genom att stanna borta från Bostället en natt – men när han 
återkom kallades han in på ett möte. Han säger att det fanns ett visst tvång, men att 
personalen frågade vad han hade att förlora på att delta, och hans erfarenheter i efterhand 
är positiva. För en annan person är det tydligt att det fortsatta boendet var villkorat.

Dom [samtalen] var ju frivilliga, men jag ville ju ha nånstans att bo, så jag var ju i allra 
högsta grad intresserad att närvara vid ... Hade jag inte varit med hade jag blivit av med 
lägenheten. (Kvinna, 49)

Ett par av de boende har aldrig suttit i reparativa samtal eller återkopplingssamtal med 
personalen. Detta innebär inte att de inte pratar med personalen antingen för ett mer 
generellt socialt utbyte eller för samtal om mer personliga svårigheter. ”Det mesta går 
över om man pratar lite grann” säger en av dem. Sådana samtal kommer till stånd först 
när man själv som boende ber om det, och han menar att personalen vill att de boende 
själva ska söka upp dem om de känner behov av att prata. 

Det är så det ska vara ... Det ska inte komma och trängas på. (Man, 52)

En person som tidigare bott på Bostället och som vid utvärderingstillfället var gäst på 
ABM hade enbart negativa erfarenheter av de reparativa samtalen med personalen.

Det blir så tjatigt, det är så löjligt ... Jag orkar inte svara på såna där lekskolefrågor … Jag 
har sett för mycket i livet, jag vet för mycket ...(...) Det känns kränkande när de hela tiden 
kommer och snokar ... Jag blir sinnessjuk av det. (...) Man måste lita mer på en människa 
och veta hur han tänker, vad han har för resurser … Är man redan 50 så kan man inte 
komma hela tiden och … Jag har levt ensam sen jag var 6 år, levde helt ensam utan pengar 
när jag var 13, i skogen, blivit lämnad när föräldrarna skilde sig, rymde, levde som Tarzan 
... fisk … bär. Jävligt löjligt att börja fråga om sånt … Om jag är sjuk, så säger jag det – och 
jag ljuger aldrig ... Man ska inte offra resurser på sånt där kallprat som inte leder nån vart ... 
(...) Kunde försöka gömma undan mig så mycket som möjligt, gå dit och sova, sen sticka, 
åt aldrig där, ville prata så lite som möjligt med personalen. (Man, 50) 
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konflikter 
Det framkommer av intervjuerna att det sällan är några konflikter på Bostället. En 
kvinna förklarar att hon undviker konflikter med övriga boende genom att hålla sig lite 
på avstånd till dem. Hon ger dock exempel på en situation som uppstått och som perso-
nalen hanterat på ett oväntat – men positivt sätt.

Vi klagade på en tredje tjej ... Det blev samtal med personal, där vi två skulle sluta prata 
illa om – annars skulle vi kunna bli utskrivna … Överraskade, hade inget emot henne 
men hon gjorde olämpliga saker, störde ... Glad över att personalen vände på det hela, vill 
verkligen inte att nån ska bli utskriven. Det gillar jag faktiskt, verkligen, att dom är inte 
direkt – utskriven, utan försöker in i det sista att folk inte ska bli utskrivna … Den tjejen 
får allt stöd av personalen, och vi som var lite starkare fick större krav ... Vi blev förvånade, 
men lite glada … (Kvinna, 53)

En annan av de boende har erfarenhet av ett möte efter att han råkat i konflikt med en 
annan boende. Vägledarna propsade på ett möte där allt skulle klaras ut. 

... i början ville jag inte möte ... sa det är inte värt, men efteråt, tänkte jag bra … man vet 
inte vem är han – men under mötet vi sitter så här, vi pratar allt, klarar allt – vi är kompisar. 
Vi kramas från hjärtat … (Man, 41)

Det kan utgöra en speciell svårighet att genomföra samtal med en boende som varit 
påverkad när konflikten uppstod.

Dom daltar lite för mycket med allting … som jag här ... blev förbannad på nån här, och 
sa vad jag tyckte och tänkte ... och det fick man tydligen inte göra ... för man fick inte kalla 
den där jäveln för jävla fyllo, liksom. Det fick man inte göra, men han kunde stå och skrika 
jävla narkoman och så till mig. Det var inget problem. (Vad hände då? Min fråga.) Dom bad 
honom gå upp på sitt rum, jag på mitt, sen var det inget mer med det. Det är just det där, 
att ha det där samtal … Det hjälper liksom inte. Vad skulle det kunna hjälpa när snubben 
sitter där och är bakfull ... Han vet inte vad han har sagt ens, för fan. Och jag råkar då säga 
vad han har sagt och då blir han förbannad och då ska jag få skit för det. Ibland kan det 
vara lite för mycket dalteri ... och lekskola, liksom ... (Man, 51)

Frånvaron av konflikter kan enligt vissa förklaras av den personal som finns på Bostället, 
till ”80 %” enligt en boende.

De har erfarenhet, utbildade tror jag på annat sätt … Jag vet inte, men ... där är två olika 
sätt att se det. Ett – att säga du ska göra som jag säger eller två – du kan fråga vad vill du, 
här är det mer två … (Man, 58)

En annan faktor som kan bidra till att konflikterna är få, menar en boende, är att de 
som bor på Bostället är på väg ut ur ett missbruk, och att de därför är mer benägna att 
lyssna på personalen än vad som kanske är fallet på exempelvis ett daghärbärge. En av de 
boende pekar på den generella svårigheten att komma till tals med personer som befunnit 
sig länge inom ”vårdsvängen. Dom kan ju hela det ... Dom vet ju exakt vilka vägar dom 
ska slingra sig, det är ju det dom lever på! Det är det många inte ser att dom gör, att dom 
bara snurrar upp folk helt och hållet ...” Samma boende tror emellertid att personalen 
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på Bostället lyckas komma bakom dessa försvar genom samtalen de för i samband med 
återfall. 

Man måste väl ta reda på varför det har blivit ett återfall till exempel, och det tror jag väl 
att man kan komma fram till när man sitter och snackar … Det måste man ju få reda på 
vad det är. För jag menar en människa som ska lägga av, han är djävligt skör ... Det räcker 
med en motgång ... så trillar man dit igen ... men det kan man inte heller skylla på varje 
gång, inte tio gånger i alla fall … tre gånger kanske, men sen måste man ju nästan ta nåt 
annat … (Man, 51)

En intressant fråga är om de boende tror att Bostället har hittat ett arbetssätt som är väl 
anpassat till personer med de problem som de boende oftast har med hemlöshet och 
missbruk, och det är teman för följande avsnitt.

Ett anpassat arbetssätt som ger effekt
Det framkommer att de boende bedömer att personalen har hittat ett rimligt och ganska 
klokt sätt att arbeta med en, som de själva uttrycker, tämligen komplicerad grupp av 
boende. Personalen uppfattas ha hittat ett bra sätt att hantera påverkade boende på – så 
att de varken blir störande eller avstängda.

Det är sällan någon använder sig av grova utfall, skriker och hotar eller nåt.. Då blir man 
körd på porten, och det tycker jag är inte mer än rätt ... men jag har aldrig sett nån bli körd 
på porten som har kommit in och gått direkt upp och lagt sig ... berusad ... varken man 
eller kvinna ... och det tycker jag faktiskt är ett framsteg, det måste jag säga … (Kvinna, 
49)

Om Boställets lågtröskelkaraktär är till fördel eller nackdel råder det emellertid delade 
meningar om. En av de boende tycker att det är en fördel att Bostället inte är ett drogfritt 
boende, för på så vis får man en träning i att förhålla sig till, och säga nej till, droger. En 
annan boende menar tvärtom att det är en onödig påfrestning att exempelvis ABM ligger 
så nära, i samma hus, att gästerna där kan sitta på trappan till Bostället och ta sig en öl. 
Mötet med personer i pågående missbruk blir mer koncentrerat här, när det kan ”stå tio 
gubbar utanför när man ska gå till jobbet” (Man, 52).

Personalen uppfattas vara flexibla på ett bra sätt.

Ett vettigt sätt ... Om nån av gästerna har problem kan de gå till personalen som fixar ... så 
försöker dom fixa ... (...) Personalen anpassar sig till de boende ... inom rimliga gränser ... 
Det verkar så ... (Man, 52)

Arbetssättet uppfattas vara anpassat till de boende – allt ifrån hur de mår när de flyttar in 
från gatan till hur deras fortsatta förändring fortgår. 

Ja, jag tror det är en liten bit på väg, att det är en stor bit dom har hittat ... det tror jag för … 
(...) Jag tror nog dom är på rätt väg ... Stadsmissionen har nog kommit rätt långt i jämförelse 
med andra organisationer när det gäller att ta hand om människor ... få människor att 
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känna sig som människa ... (...) Att få människovärde igen, för man har noll självförtro-
ende, noll självkänsla, man har ju ingenting ... när man kommer direkt från gatan. Man är 
som ett djur alltså ... och … det tycker jag personalen har hanterat jävligt bra, för dom låter 
människan vara ett litet djur i början, men sen så börjar dom ju styra upp lite grann ... och 
för en del funkar det, för en del funkar det inte. Beror på hur mogen man är själv, är jag 
färdig med det här – eller vill jag fortsätta leka liksom? (Man, 51)

vad är det då personalen har gjort som har gett effekt?
Det är tydligt att flera av de boende är trötta på det liv de levt, och att de själva uppfattar 
att de varit motiverade för en förändring. Att bo på Bostället har underlättat drogfriheten 
och förändringen har kanske gått snabbare menar en man, just för att han bodde här. 

I det stora hela är det så … Det hela har stöttat mig ... jag tror att det i det stora hela ... att 
hela systemet dom har här, det funkar väl, va ... Man har ju inte sett det kanske förrän man 
sitter så här ... då ser man det på ett ungefär ... För mig har det funkat i alla fall jäkligt bra 
... så jag är nöjd med allting i stort sett ... (Man, 51)

Bemötandet på Bostället har en repertoar av inslag som har haft betydelse för de boende. 
För någon kan det vara ett eller två av dessa inslag som varit särskilt betydelsefulla, för 
några andra, som mannen ovan, har det varit personalens sammantagna bemötande som 
varit av avgörande betydelse. ”Jag är människa när man gör sånt med mig” säger en av de 
boende. De inslag som de boende pekar på är de följande:

de samtal•	  som personalen för med de boende, såväl i samband med återfall som på 
boendes eget initiativ 

den personliga bekräftelsen•	 : att personalen visar att de tror på de boendes kapacitet 
och möjlighet att komma vidare och att de tycker om dem som bor i huset

den praktiska hjälp •	 personalen erbjudit och enligt de boendes önskemål givit 

viljan att alltid ställa saker tillrätta•	

det dagliga bemötandet•	  i huset när ”man pratar och skojar tillsammans. Jobbar på det 
där att ... om man [som personal] är på dåligt humör, så lämnar man det vid dörren 
... Får inte finnas här ... Släpper det vid dörren så tar man det glada med in” (Man, 
52).

den trygghet och kontinuitet•	  som ett långtidsboende och en kontinuerlig kontakt med 
samma personer/personal medför samt det värde det har att ha kontakt med perso-
ner som inte är missbrukare. 

Flera av de boende ger uttryck för stort förtroende för personalen och en tillit till att de 
tillsammans med personalen kan ställa saker, egentligen livet, något bättre tillrätta. 

Det mesta går att lösa, inte allt med det mesta. Det lönar sig att fråga personalen. (Man, 
52)
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Ett par av de boende säger att de är på väg tillbaka till ett normalt liv och att de inte tror 
att det hade blivit så mycket av det utan personalens hjälp. Vad har då personalen kunnat 
bistå de boende med? De har medverkat till att

reda ut relationer till bland andra socialtjänsten, arbetsförmedlingen och polisen•	

Jag har varit den här typen som varit så emot ”soc”, emot allt det här (...) Hade jättemycket 
kritik, men nu när de börjat hjälpa mig (...) och när jag ser att de stöttar ... Jag kan liksom 
inte säga nånting dåligt, för jag har inget dåligt att säga. Den här gången är det helt enkelt 
så, det är ingen som har gjort nånting fel mot mig, eller trampat på mig, eller … Den här 
gången har jag bara positivt att säga ... (Kvinna, 53)

motivera till drogfrihet•	

hitta tekniker att hantera oro, ångest och drogsug•	

Det är så bra att bo på Bostället. Det känns så skönt, alltså jag kan slappna av och vara mig 
själv. (...) Jag tror att personalen och alla andra boende, gästerna är så trevliga eftersom alla 
trivs ganska väl här, och jag tror att personalen har fått ... Dom kan ta oss på rätta sättet på 
nåt sätt va, så vi behöver inte känna oss … på våran vakt eller så … Och det här att dom är 
glada och … sådär. Den här positiva andan på nåt sätt ... (Kvinna, 53)

hjälp att kunna lyssna, att hitta ett nytt lugn •	

Att jag har lärt mig ta det betydligt mycket lugnare … att ... Det har jag faktiskt lärt mig 
här ... för ... så illa ... så hatisk jag var … Jag har varit så fylld av hat att jag nästan inte har 
kunnat prata med myndighetspersoner … och det har jag lyckats bra att arbeta bort … för 
... jag menar ... det är nu jag lever ... kan inte leva på det sättet och vara bitter och hatisk 
till sin omvärld.. Det går inte ... Och det tycker jag jag har kommit ganska långt med ... 
(Kvinna, 49)

en ökad självinsikt•	

Oh ja, jag har ju kommit ikapp mig själv så att säga. Har hittat mig själv lite granna, det 
har jag gjort ... fått fundera över – har jag färdiglekt, eller har jag inte ... Jag har kommit 
fram till att jag lekt färdigt ... (Kommit till insikt här? Min fråga.) Man styr upp med alla sociala 
kontakter, med kronofogden, försäkringskassan – allt sånt där, man får rätsida på livet ... 
så känner jag i alla fall. (...) Hur det egna livet varit har man väl alltid haft i huvudet, men 
börja erkänna för sig själv och andra, det har jag väl börjat med nu ... Jag brukar säga att jag 
är en före detta. En föredetta narkoman. (...) Med personal här man har fått fram grejer ... 
man har vaknat till lite om man så säger … Jorå, mycket tankar och grejer har man ju fått 
härigenom ... och Ribbingebäck också ... samma personal där som här ... (Man, 51)

De boende är överlag positivt inställda till personalen och det sätt på vilket de arbetar. 
Enstaka händelser får emellertid kritik, som när en vikarie kontaktat en boendes anhöriga 
över huvudet på henne.
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Arbetsmetod – eller lyckträff?
Men hur förklarar de boende det positiva sammantagna bemötande de får av personalen? 
Menar de boende att detta är en effekt av personalens utbildning – eller är det en lyckträff 
att personer med samma förhållningssätt hamnat på just Bostället? Bemötandet uppfattas 
dels bero på de personer som arbetar på Bostället och dels på hur arbetet är organiserat, 
inte minst att det innefattar täta kontakter personalen emellan.

Jag tror nog det är ganska mycket att dom här personerna är ganska bra som jobbar här, 
men jag misstänker på deras möten dom går ganska mycket igenom såna saker. Jag tror 
säkert dom går igenom att hur ska dom bemöta oss, och hur ska dom vara och på vilket 
sätt. Jag tror säkert dom går igenom såna saker ... (...) Jag tycker att här på Bostället, att 
när dom anställer folk, att dom tittar lite grann hur den personen är. Att det ska passa i 
personalgruppen här. Det är väldigt trevliga människor som jobbar här, det är det faktiskt. 
(Kvinna, 49)

En tanke är att det är arbetet i sig som gör personalen snälla, och att det beror mycket på 
enhetschefen att personalen blir som de blir gentemot de boende. Dessutom

… när det har börjat vara så, så smittar beteendet av sig … Jag tror att det är en ganska stor 
grej ... (Man, 58)

Hos de boende finns uppfattningen att all personal inom Bostället har ett gemensamt 
arbetssätt men också att det kan skilja sig personalen emellan. En boende säger att det 
inte finns några skillnader mellan exempelvis chefen och övrig personal. Han berättar 
om en söndag när han mådde dåligt och personalen försökte få honom att åka till sjukhu-
set – vilket han nekade till. Till sist kom chefen in ”som en mamma”, fick honom att åka 
in och stannade tillsammans med honom på sjukhuset från klockan 14 till klockan 22. 
Ett par andra boende menar däremot att arbetssättet skiljer sig åt.

Nog har jag funderat ibland om dom egentligen jobbar efter samma modell … Det kan ju 
vara lite skilt beroende på vem … (...) Det har väl varit under utveckling den där modellen, 
det kan jag förstå för det är ... Det har varit lite olika beroende på vilken personal det varit. 
(Kvinna, 49)

Nej, helt skilda saker ... Jag tror det ... Jag upplever människorna olika. Dom försöker jobba 
inom samma ram allihopa, men samtidigt kanske den där ramen inte stämmer överens 
med tavlan i sig … (Man, 51)

vägledaren
Samtliga boende på Bostället har en egen vägledare. Det finns en positiv erfarenhet av att 
ha en vägledare eller, som flera av de boende säger, en kontaktperson. Vilken funktion 
har då vägledarna haft för de boende? För det första har vägledarna varit till hjälp med 
praktiska saker, inte minst i kontakten med myndigheter. 

Man fattar ju inte allt ... Allt har man inte i skallen. Kontakt med myndigheter och sånt ... 
Inte så jäkla lätt. (Man, 52)
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Möjligheten att träffa sin socialsekreterare på Bostället, i den hemtrevliga miljön där, kan 
ge en annan känsla inombords, som en av de boende uttrycker det, en ”totalt annorlunda 
känsla när de kommer hit och pratar”. Vägledarna har ”fungerat som spindeln i nätet”, 
hjälper till och tar reda på telefonnummer, håller koll på tider för möten med mera. ”Vi 
är ganska duktiga på att komplettera varandra där … för vissa gånger har man mer ork än 
andra” som en person säger. För det andra fungerar vägledarna som samtalspartners.

Många gånger känner man ett behov ... (...) känner man större behov av att kanske prata 
lite mer personliga grejer … och då fyllde hon en bra uppgift då under en period ... sen 
utvecklas det där och det ändras ... men ... det har varit ... (Kvinna, 49)

För en annan boende var det tvärtom – att det inledningsvis var många praktiska saker 
som behövde redas i, men att det i slutändan var samtalen som blev allt mer betydelse-
fulla. 

Relationen växte faktiskt ... Inte en relation som stannade upp … växte lite … lite mer 
jämlika, men ändå kände jag att han är lite högre än mig, men ändå kände jag … en 
varmare relation blev det. (Kvinna, 53)

Det är naturligtvis viktigt att personkemin stämmer, vilket ett par av de boende påpekar.

Man ska kunna komma till den och prata om allting ... Men jag är en sån person, att jag 
öppnar mig inte för vem som helst. Jag måste känna mig för … att det stämmer riktigt 
ordentligt. Så jag kan aldrig sitta och diskutera i såna här grupper ... det bara låser sig. (Har 
det stämt med vägledarna? Min fråga.) Har stämt relativt bra ... men det har ju bytts på vägen, 
bott i 2 år, bland de längsta … Personalen har hunnit bytas ut ... peppar peppar stämt med 
vägledarna ... (Man, 51)

Vägledaren förefaller inte sällan bli den som känner ”sin” boende bäst, och ett par av de 
manliga boende beskriver sina kvinnliga vägledare som ”mammor”. 

Som narkoman varit ute ... kan inte göra nånting längre ... Vägledaren gör allt för oss … 
allt, allt, som en mamma kan man säga. (Man, 41)

Jag har en liten extramamma här, som springer här ... Jag har diabetes som jag inte sköter 
riktigt som jag ska göra … Så man har väl fått lite mer rutin mer på dom grejerna just för 
att man har fått skäll och lite så där … (Så dom har skällt lite … inte bara varit jättesnälla …? 
Min fråga) Det kan jag säga att dom inte är … Men som sagt, dom är ju jäkligt humana att 
ha att göra med, de flesta ... Finns väl en och annan man inte tycker om … (Man, 51)

Synpunkter på sådant som inte fungerar eller som kunde göras annor-
lunda 
Den allmänna uppfattningen tycks vara att personalen över lag är tillmötesgående och att 
de både försöker rätta till om något saknas eller fallerar och tillgodose eventuella behov 
eller önskemål som de boende för fram. ”Allt funkar” säger en boende ”och gör det inte 
det så tar man upp det med personalen”. Det finns emellertid några saker som de boende 
menar kan förbättras. En första synpunkt är att sekretessen är onödigt sträng. 
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Om nån till exempel ringer på här och vill lämna ett meddelande, så tar man inte emot 
det ... för man vill inte tala om om nån bor här eller inte. Men i och med att man har en 
människa som står utanför dörren och vill lämna ett meddelande till mig, så vet han att jag 
bor här, annars skulle han inte stå utanför dörren och fråga efter mig. (...) Om nån frågar 
efter mig – ja, han bor här. Kan du lämna ditt telefonnummer? Så får jag det sen, kan välja 
själv. (Man, 51)

En andra synpunkt är att personalen skulle kunna erbjuda boende mer hjälp att komma in 
i sysselsättning och aktiviteter. ”Missbruket försätter en i en ensamhet som kan vara svårt 
att bryta”, säger en boende. Det är därför viktigt att både få hjälp med och att själv träna 
på att aktivera sig för att klara av att hitta aktiviteter och sysselsättning på egen hand efter 
att man flyttat ut i eget boende. En tredje synpunkt är att personalen dessutom skulle 
kunna erbjuda mer av vård, vilket skulle kunna innebära att boende fick viss hjälp med att 
exempelvis duscha och tvätta sig, och att man kunde få lämna urinprov på Bostället. 

den framtida flytten till eget boende
Naturligtvis är den bakomliggande tanken hos personalen att de boende på sikt ska 
komma ut i ett annat och förhoppningsvis eget boende. Hos de boende själva finns ingen 
osäkerhet om de kan bo kvar tills att de är redo för att flytta ut. Personalen tryggar dem 
ständigt säger en boende; ”Det är ingen fara, vi kastar inte ut dig”. En boende räknar med 
att det ... 

… tar ett år kanske innan jag flyttar ut.. (...) Men dom lämnar inte folk … dom lämnar inte 
nån utan bostad. (Man, 41)

Det är viktigt att det får ta tid att bli redo för flytt till eget boende. Det kan vara en lång 
process att bli stabil nog i sin drogfrihet. 

Man tänker steget är stort – att till du blir stark nog att gå tillbaka till samhället ... Jag har 
kämpat hårt … tänker det är dags jag får egen lägenhet ... men ändå, jag kan inte lämna 
personalen, allt ... på en gång ... små steg … Sen inte så mycket beroende … inte på en gång 
lämna kontakten ... (Man, 41)

Det kan dessutom ta tid att ordna allt det praktiska inför en flytt. 

Jag har egentligen ganska bra utgångsläge ... just nu, för i och med att jag hållit mig nykter 
ett år så har socialen ansvar nu … det åligger dom … Men jag trivs så pass bra här, så för 
mig är det inte frågan om att det ska gå fort, utan jag vill passa ihop bitarna med de olika 
inblandade och att jag själv ska känna ”men oh, så bra ... att komma till en egen lägenhet!” 
Det är mycket praktiska detaljer. Jag ser mest till dom sakerna som jag behöver ordna för 
att leva någorlunda komfortabelt … inte sitta på en madrass. (Kvinna, 49)

För en av de boende känns det inte särskilt angeläget att överhuvudtaget flytta från Bostäl-
let, men boendet blir dyrt för ”socialen” som har börjat prata om en träningslägenhet. 

Men det stora kruxet är att jag inte riktigt vet själv vad jag vill… Jag trivs här väldigt 
bra, aldrig haft några problem med personalen eller andra boenden … (Om du bor här eller 
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”utanför”? Min fråga.) Spelar ingen större roll, jag trivs så pass bra med det här gänget på 
Bostället … (Man, 58)

En boende menar att han egentligen är redo att flytta till eget boende, men att det hänger 
på vad socialtjänstens bestämmer och om de hittar en bostad inom hans egen stadsdel. 
En annan säger att han vill flytta från Bostället så fort som möjligt och menar att han 
efter flytten inte vill ha med personalen att göra. 

Från det jag flyttar härifrån så drar jag ett streck över allt. Jag säger det, dom har gjort mig 
mycket bra, det har dom, men jag säger det … storebror ser dig. Det räcker. Har suttit 13 
år bakom murarna på två straff ... (Men att sitta här och sitta på kåken känns väl inte lika? Min 
fråga). Jo, det gör det … det … är tack vare den här .. så fort man går utanför dörren här 
så registreras det, så fort jag kommer in … En del stannar upp en, känner om det luktar 
om en … Det är sant alltså, det är en del av personalen som gör det ... (...) Man säger ”god 
morgon, hur känns det?” Det är bra, så åker man ut och är borta ett par timmar… sen 
tillbaka igen ... Jag tror inte dom stannar upp en för att fråga hur man mår ... ”Jaha, vad 
ska du äta för mat idag då” det värsta sociala pratet fast man ser att de väntar på att det ska 
stinka om en – ”konstigt det luktar inte idag”. Man märker det … En del [av personalen, 
min kommentar] försvinner för de inte vill ha med en att göra. (Man, 51)

Samtidigt som han uttrycker en trötthet med boendet på Bostället tolkar han detta, med 
personalens hjälp, som ett uttryck för att han är redo för ett nytt steg, för att flytta vidare. 
Vetskapen om att Bostället finns och möjligheten att vända sig dit kommer trots allt att 
vara en trygghet när han flyttar in i eget boende, menar han. Vid sidan av tryggheten att 
kunna ringa till personalen och ”snacka lite skit” så kan Bostället fylla en bekräftande 
funktion i framtiden. Att komma dit och visa upp sig, att han är på rätt väg blir en bekräf-
telse för honom själv.

Jag kan inte komma hit och säga att jag är bättre än jag är, för att dom ser direkt på en ... 
(Man, 51)

Hos ett par av de boende finns en uttalad oro inför att lämna det omfattande stöd de 
uppfattar de har fått av personalen – och i viss mån blivit beroende av. 

Det har jag tänkt … Här omringad av personal, Subutexteam och allt det där, så nu har jag 
inga problem, känner mig inte ensam alls … Hur ska det bli sen i lägenheten, ensam och 
så? (Kvinna, 53)

Tillgången till personal och till samtal kan, menar hon, kanske inte utgöra ett hinder, 
men det kan vara en bra träning inför framtiden att inte utnyttja denna möjlighet.

Jag själv innerst inne kämpar för att inte knarka, för att inte känna mig ensam. Kämpar 
för att bli aktiv i saker och ting, för att göra nånting … Det där, istället för att gå och säga 
att jag känner mig så deppig – inte säga utan göra nåt åt det istället …(...) Kanske är bra 
träning för mig också att inte alltid prata om allting utan försöka göra det istället ... Ganska 
bra träning för framtiden. (Kvinna, 53)
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En av de boende har beskrivit att han med all den nödvändiga hjälp han har fått av perso-
nalen blivit som ”en bäbis”. Är det då svårt att bli en vuxen man igen? 

Ja, faktiskt … Jag känner så ibland. Man tar steg, jag flyttar härifrån – vad ska jag göra då? 
Jag blir beroende av dem, inte så … massa hjälp, massa grejer … Känner mig trött, men 
ska ... Jag vill vara drogfri, gå vidare, väntar min fru … (...) Ska ta stor tid, ska ta steg, steg, 
steg …(Man, 41)

Det kommer att vara viktigt att även fortsättningsvis hålla kontakt med personalen på 
Bostället eller att ha möjlighet att ta kontakt vid behov.

Ja, tänker på det … Om jag flyttar kan jag komma tillbaka till er.. Jag vill komma när jag 
vill och prata – men drogfri. Jag är rädd att jag inte blir drogfri. (...) Svårt om man tappar 
såna kontakter. Jätteviktigt för mig. (Man, 41)

En annan boende markerar att kontakten framöver kommer att få en annan karaktär.

Jag tror jag kommer att hålla kontakten, men relationer tror jag inte jag kommer att behålla, 
för då har jag andra personer som ombesörjer den biten … Och då blir det så att säga 
samhällets skyddsnät jag kommer under. Men jag tror säkert jag kan ta kontakt om jag 
behöver hjälp ... (Kvinna, 49)

Bakom oron finns ändå en försiktig hoppfullhet inför framtiden även om vägen dit är 
och kommer att vara minst sagt krävande.

Nu ska jag gå ut som en normal människa. Hej världen! Är det så här du ser ut … Nu ska 
vi ta upp konservöppnare och öppna den där jävla världen istället för att krypa ner i mitt 
lilla hål! Men det vet man ju inte alls om ett par år, men jag vet att jag är färdig … Förhopp-
ningsvis att jag aldrig ska knarka igen. (...) Det är en kraftig resa ... Livet är en komplicerad 
apparat – att komma sams med hela skiten, det är ännu mer komplicerat. Hitta fram, gå 
den smala vägen. ... (Man, 51)

Sammanfattning 
Bland de boende har det funnits en positiv förväntan inför att flytta till Bostället, en 
förväntan som de menar har uppfyllts. Sammanfattningsvis uppfattar de att personalen 
”gör allt” – från att komma med varm mat om någon missat middagen, till att reda ut, eller 
bistå med hjälp att reda ut trassliga relationer till myndigheter, försäkringsbolag med flera. 
Miljön på Bostället beskrivs som tät med mycket personal med en hög grad av kontroll, 
eller snarare med en aktiv närvaro. Personalen sägs registrera och uppmärksamma allt, 
de låter ingen passera utan att prata, säga god morgon, höra efter hur de boende mår. De 
pratar inte bara med de boende utan också om de boende i möten inom personalgruppen 
och uppfattas på så vis få en ingående kunskap om de boende och deras beteenden – och 
hur de på bästa sätt kan bemötas. Men miljön uppfattas inte som kontrollerande i den mån 
att de boende inte ”slipper undan” denna aktiva närvaro, utan det finns, säger de boende, 
även en hög grad av frihet. Inte bara den frihet det innebär att ha egen nyckel och egen 
telefon, utan att man dessutom kan välja att leva sitt eget liv, att bo som på hotell men 
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med personlig service och samtal, om man så önskar. Ett annat uttryck för friheten från 
kontroll är att de boende har ett eget ansvar framför allt för sitt missbruk. Personalens 
aktiva närvaro kan emellanåt upplevas som tröttande, och för en före detta boende även 
som kränkande. Det kan dessutom vara svårt att veta var rätten till personlig integritet 
går i samtalen med personalen; vad har man rätt och vad kan vara klokast att behålla eller 
bearbeta på egen hand?
 En del av de boende har ett pågående bruk av alkohol som de sköter på ett sätt som 
sällan leder till samtal med personalen. Kommer de hem berusade, så går de till sina rum 
och saken är ur världen. Andra boende kämpar för att behålla en drogfrihet med hjälp 
av Subutex. Det är framför allt dessa boende som kommer i kontakt med återkopplings-
samtal som ett reparativt moment i arbetet på Bostället i samband med återfall. Återfall 
leder alltid till samtal, och dessa samtal uppfattas dels som ett uttryck för personalens 
tålamod – att alltid prata, att alltid uppmuntra och försöka på nytt, dels på personalens 
känslomässiga engagemang för den enskilda boende. Om engagemanget uppfattas som 
genuint, och inte bara som ett sätt att arbeta, kan det fungera som en motkraft till ett 
fortsatt missbruk. De boende beskriver sig själva som en många gånger svår grupp men 
menar att personalen på Bostället har hittat ett bra sätt att hantera och bemöta såväl 
besvärliga beteenden som eventuella besvikelser.
 Den generella uppfattningen är att tiden på Bostället har haft en positiv inverkan på 
den egna livssituationen. Vissa faktorer som medverkat till detta är givna: att de boende 
befinner sig i en ålder där de säger sig inte längre vilja eller orka med ett liv i missbruk, 
effekten av att ha ett långtidsboende och av att ha en kontinuerlig kontakt med samma 
personer/personal, som dessutom är drogfria. Andra faktorer hänger samman med 
personalens sätt att arbeta på Bostället; samtalen, den personliga bekräftelsen, praktisk 
hjälp, tålamodet och den goda viljan – faktorer som sammantaget skapar en trygg miljö 
och som utgör motkrafter till fortsatt missbruk. De boende tar för givet att de får stanna 
tills att de, mentalt eller praktiskt, är redo att flytta vidare till eget träningsboende, och att 
de även efter flytten kan hålla en viss kontakt med personalen på Bostället.  
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gäster på akutboenden

Gästerna på SSM:s akutboenden befinner sig i en belägenhet som Socialstyrelsen definie-
rar som den mest akuta situation som man som hemlös kan befinna sig i – att vara utelig-
gare eller att vara hänvisad till sådana boenden och härbärgen. I det följande kapitlet 
är det några gäster på SSM:s akutboenden för män (ABM) och för kvinnor (ABK) på 
Bostället som kommer till tals.14 Av de sju gästerna är tre kvinnor och fyra män. Medelål-
dern är 41 år och gästerna har saknat bostad i mer än 10, runt 6, 4, 3 och 1 år. En av dem 
har precis blivit vräkt från sin bostad. Kapitlet består av fyra avsnitt. I ett första avsnitt 
ger gästerna sina synpunkter på SSM:s akutboenden, i ett andra fokuseras det som i dessa 
boenden blir det konkreta uttrycket av den reparativa arbetsmetoden – konflikthantering 
och återkopplingssamtal. I ett tredje avsnitt beskiver gäster den eventuella hjälp de fått 
eller önskar få av personalen, och i ett fjärde avslutande avsnitt beskriver några av dem 
sina tankar om ett framtida boende.     

Synpunkter på Stadsmissionens akutboenden
Att bo på ABK eller ABM kan ställas i relation till erfarenheter av andra boenden, där 
gästerna bedömer att de har blivit bemötta på ett annat och sämre sätt än inom SSM. 
 SSM:s akutboenden har färre boende i varje rum, en lugnare miljö och en personal-
grupp som uppfattas bemöta de boende på ett bättre sätt, både genom att ”se” enskilda 
gäster och att vara mer benägna att vara dem till hjälp. Ett exempel är att personalen lånar 
ut telefonen och/eller hjälper gäster till annat nätthärbärge om det egna akutboendet är 
fullt. En av gästerna säger att han ”har sitt hem här” och att ABM särskiljer sig genom 
personalens välkomnande bemötande. Här känner de gästerna till namnet, ”det känns 
naturligt (...) På andra ställen är man bara siffror på ett papper”. Det bemötande gäster 
fått på exempelvis Hammargården eller Hvilan liknas vid det som möter inom kriminal-
vården, på en frigångsavdelning eller som att ”vara på jobbet”. Flera av dem som idag bor 
permanent på Bostället har erfarenhet av ABM och ABK. Även bland dem är uppfatt-
ningen att SSM:s akutboenden särskiljer sig positivt från övriga. En av dem beskriver sin 
erfarenhet av att bo på ett annat natthärbärge:

... på natthärbärget människor man normalt inte skulle komma i kontakt med, rädd att inte 
kunna sova – drack ur en flaska varje kväll för att kunna sova … (...) Här [på ABK, min 
kommentar] bara tjejer, så lite enklare situation, inte lika drogberoende och påverkade 
som på Huddinge. Så hemskt, som hemsk Fellinifilm! (Kvinna, 49)

På ABK kändes det tryggare och man blev sedd av personalen, menar en kvinna. Perso-
nalen erbjöd alla tänkbara former av hjälp, säger hon, och stöttade henne i flytten till 

14  En av de kvinnliga gästerna bor idag i annat temporärt boende men har tidigare bott på ABK och tillbringar alla dagar på 
Tigrarna.
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Bostället. En annan kvinnlig boende säger att personalen på ABK var ”jätteschysta”, 
aldrig nedlåtande, de hade ”koll på problematiken” och kunde dessutom dela med sig av 
kunskaper som hon själv saknade, exempelvis om hur samhället fungerar för den som 
hamnat i hemlöshet.

Integritet och självbestämmande
Det finns två genomgående teman som beskriver det positiva med SSM:s akutboenden, 
och det är integritet och självbestämmande. Personalen uppfattas vara mer engagerade än 
personal på andra härbärgen. Detta engagemang kan ta sig uttryck i personalens förmåga 
att hålla distans till de boende. 

Att dom håller distansen. Dom är inte otrevliga. Dom gör väl det dom ska göra … Just det 
här att dom har distansen. (Är det ett tecken på engagemang? Min fråga) Jag har varit omgiven av 
så många människor i mitt liv som alla har haft nån uppfattning … Det är min personliga 
uppfattning – att man inte blandar in det i sitt arbete. Där håller man distans … (Man, 
47)

Att personalen både är mindre otrevliga eller snällare, och att de inte stör mer än nödvän-
digt återkommer.

Vet inte … det är väl mera att dom som jobbar här är mera ”Hej, vad heter du, hur mår 
du?” Dom stör inte mer än dom … Det känns som om dom känner när det räcker att störa 
… så det känns helt ok. Stör varken mer eller mindre. (...) Kanske är lite mer snällare här, 
lite mera … inte bara nu är det så och så, utan dom kan ... försöker hjälpa ... [Med vadå? Min 
fråga] Om jag inte kommer in, så skulle dom försöka hjälpa på nåt annat vis. (Man, 31)

Att bli lämnad ifred kan uppfattas som ett uttryck för att personalen anpassar sig till och 
har respekt för de boende och deras behov. 

Man flyter runt här i lokalerna och gör vad man ska göra och … avrundar kanske lite 
framför TV. Det är samma med personalen … Dom finns till hands för att bistå en ... Dels 
att vara dörrvakt. Det här med att sätta sig ner är väl lite upp till hur man är som person 
och vad man söker och har behov av. För min del mest behov av att få lite lugn och ro, att 
få vara i fred, än att sitta ner och ventilera problemen dessutom som man har ändå (...) Det 
kan man nog säga om personalen överhuvudtaget … Dom är rätt bra på respekt. Det får 
jag lov att säga … (Kvinna, 54)

Personalen ”kommer inte och tvingar sig på och det är så det ska vara. Man måste få välja 
själva”. På ABK och på Tigrarna får man som gäst bestämma ...  

... själv hur jag vill ha det. Dom finns till hands för mig, talar om vad de har att erbjuda 
men sen är det upp till mig om jag vill ta hjälpen härifrån … men även om de erbjuder. 
om det finns nåt ... och jag tackar nej så får jag fortfarande komma hit på kvällarna ... och 
du respekteras som den individ du är och integriteten den finns, och den är så oerhört 
viktig (...) Det inte är några pekpinnar, gör inte si gör inte så – inga moraliska aspekter 
på det sättet och det handlar om respekt för din medmänniska … Man vet aldrig vad en 
människa har i sin ryggsäck, och på många ställen är de snabba med att döma … men här 
får man bara komma och vara den man är och bli lämnad i fred. Det är viktigt. [Vara den 
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man är – hur då? Min fråga] Ett vanligt ömsesidigt respekterande, till din medmänniska. 
Gäller även mig ... Respekteras som den sociala individ du är … Du är ju bostadslös – det 
är ju ett haveri så sett, men som medmänniska ... (Kvinna, 42)

En annan faktor som spelar roll för att boendet ska uppfattas som positivt kan vara att 
man som gäst är bekant med personalen. ”Bara det är ju tillräckligt viktigt. Känner dom 
sen tidigare, känner sig hemmastadgad och så där” säger en kvinna. 

Besvärliga gäster ... 
Flera av gästerna påpekar, i likhet med de långtidsboende i föregående kapitel, att det är 
en svår grupp personalen har att möta, men att de kan hantera detta på ett gott sätt. 

Jag tycker dom sköter det förvånansvärt klanderfritt. Sen finns det små saker man kan 
reta sig på, men här kommer vi – olika nationaliteter ibland, mycket muslimskt som börjar 
komma på dagarna, olika missbruk, psyk, kriminalitet … Det är så djävla mycket blandat 
folk.. Jag tycker dom sköter det ganska så bra ... Sen kan man inte sitta och vara nöjd till 
100 % ... (Kvinna, 42)

En man beskriver sig själv som en av dessa svåra gäster. 

... tar i med starka ord.. Jag har svårt att uttrycka mig … Lite aggressiv… [Blir inte folk rädda? 
Min fråga] Förhoppningsvis inte. Jag är ingen farlig personlighet, men jag har dom orden 
och hoppas det ska väcka lite ... Snabbare väcka dem ... med lite aggressivitet ... (Man, 50)

Att de gäster som kommer kan vara svåra och besväriga är en sak som personalen måste 
möta. 

Det krävs en hel del av personalen för att de ska stå ut med oss, för det finns en hel del 
avarter till både det ena och det andra … (Kvinna, 54)

Att hantera besvikelser när ingen positiv förändring sker, uppfattas vara en annan.

Klart det måste vara jobbigt för dom. Det är samma visa varje dag ... (...) I början är det nog 
jobbigt för alla som börjar, men så tror jag nog att man får ett stenhjärta … Fast ändå har 
man känslor såklart, men man får ett stenhjärta … så att man pallar att jobba ... [Innebär det 
att man ger upp hoppet? Min fråga] Nej, nej ... att man visar mindre känslor ... När man precis 
har börjat jobba är du mer hjälpsam, bryr dig mer. Sen märker du att det spelar ingen roll 
hur mycket du bryr dig för det är samma visa dagen efter, och nästa, och nästa ... (...) På 
vissa tror jag dom gör det … det finns dom som levt så länge ute på gatan så dom skulle 
inte klara av att bo … (Man, 31)

En manlig gäst säger sig inte bry så mycket om situationen på akutboendet för egen del; 
det är personalen som i första hand är beroende av att det fungerar.

Svårt, i och med att jag inte tänker mig att det är bestående, så tänker jag inte på det, bryr 
jag mig inte om det, utan jag tänker att det är bra att dom har så pass mycket distans. Det 
är inte viktigt för mig – viktigt för dom att det fungerar … (Man, 47)
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En arbetsmetod – eller en lycklig slump?
På frågan om hur och varför personalen kan upprätthålla ett bemötande som trots allt 
bedöms som gott, så framkommer tre olika förklaringar till detta. För det första finns 
uppfattningen att det är en speciell ”typ” av människor som arbetar inom SSM, även att 
SSM handplockar sin personal, och på så vis får personal som har en särskild vilja att 
arbeta med utsatta människor och en speciell fallenhet för detta. 

Jag tror det är lite handplockad personal, överlag inom Stadsmissionen. Genom kurser, 
genom att dom upprätthåller en god anda i personalgruppen … [Vilka plockar man in, vad 
vill man ha? Min fråga] Klara ståndpunkter, hög tolerans, positiv anda. Förmåga att ge inte 
bara rosor utan även lite ris på ett avvägande sätt … och … att dom har respekt för … 
oavsett ursprung ... gäster oavsett ursprung, land, ras … Att man är öppen för att ta till sig 
en persons problematik..(...) I det stora hela upplever jag det som så, men å andra sidan så 
upplever jag lite mindre positiva saker också … i den här bagagekonflikten som färgar lite 
i mitt tankesätt … om personalen ... Försöker vara rättvis i tänkandet. (Kvinna, 54)

För det andra finns uppfattningen att personalen dessutom har utbildats och fått genomgå 
kurser. 

Jag tror det handlar om, det är olika, utbildning, erfarenhet, viljan att finnas där och vara 
den utsträckta handen … när nån behöver hjälp. En viss sorts människa och sen utbild-
ning. Jag tycker dom är helt ok. (Kvinna, 42)

Det finns för det tredje en uppfattning om att akutboendenas personal kan upprätthålla 
ett som man bedömer gott bemötande bland annat genom en pågående dialog inom 
personalgruppen. ”Jag tror de har en ständig dialog. Det måste dom ha” säger en manlig 
gäst. Samma uppfattning finns hos en kvinnlig gäst.

… misstag sker, men då kan man säga till och det pratas nog ganska så bra i personalgrup-
pen. Jag tror dom går ut med det, att dom har den policyn … Jag har samma värde på 
tronen och i rännstenen. Orsaken är ingen som vet, det kan gå över en dag … De dömer 
inte och det är skitbra. (Kvinna, 42)

Personalen uppfattas ha en pågående dialog, men uppfattningarna om dessa resulterar i 
ett gemensamt eller likartat förhållningssätt varierar. Å ena sidan uppfattas personalen ha 
en stark sammanhållning och enighet sinsemellan. 

Ja det får man kanske tillkännage dom… Otrolig sammanhållning som arbetsgrupp och 
verkar solidariska mot chef och stället i fråga. Det är beundransvärt. [Är det besvärligt med 
personalens enighet? Min fråga] Det låter kanske bra men har inte varit bra för min del. Men om 
inte jag satt i den här situationen skulle jag i ärlighetens namn anse att dom har en ganska 
bra policy som dom kör … Dom är klockrena på så sätt … men att befinna sig i situationen 
och vara där, då är det en helt annan sak … Då står man mitt i problemen. (Kvinna, 54)

En manlig gäst menar att personalgruppens sammanhållning, ”att de blåser på samma 
kol”, och det goda bemötandet måste bero på att personalen har en mycket bra handle-
dare. 
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Det är handledaren som knyter samman hela personalgruppen ... att dom litar och tror på 
varandra. (Man, 63)

Å andra sidan uppfattas personalen inte inta en gemensam ståndpunkt, utan ...

… tvärtom. Jag tror inte det blir några direktiv utan att det är ett samtal … att de är delak-
tiga … På ungdomsvårdsskolan så var det i första hand assistenterna som hade sin plan, 
och sen så var de andra nåt slags ... jag vet inte, men man var ju fånge där ... (Man, 47)

De kvinnliga gästerna på ABK besöker även dagverksamheten Tigrarna, och det är 
tydligt att arbetssätten beskrivs olika beroende på om gästerna talar om natt- eller om 
dagpersonalen. 

... dagtiden ställer ju mer det sociala … Natten försöker dom ju mera få det att fungera 
lugnt och stilla … hålla sig lite i bakgrunden … Vill man ha hjälp så finns dom där. Här 
[på Tigrarna, min kommentar] cirkulerar dom på dagarna, är med lite grann, försöker ha 
lite aktiviteter och så får dom som är intresserade … och … kan följa med till sociala, kan 
finnas till på olika vis ... På natten att få lugn och ro och komma till sängen … (Kvinna, 
42)

Uppfattningar om reparativ rättvisa
När det reparativa arbetssättet omsätts i praktiken inom SSM:s akutboenden handlar det 
framför allt om personalens sätt att hantera konflikter och om att föra samtal i samband 
med olika incidenter.

konflikter
Det är tydligt att gästerna uppfattar att det sällan inträffar konflikter inom akutboenden. 
En kvinna på ABK menar att få konflikter uppstår på nätterna, och de konflikter som 
uppstår på dagtid hanterar personalen på ett bra sätt.

Jag tror att dom är rätt så skickliga på konfliktlösning … i det stora hela ... (...) Antar det 
beror på personalens sätt att hantera saker och ting. (Kvinna, 54)

Om personalens sätt att hantera konflikter kan vara en förklaring är kvinnornas eget 
förhållningssätt till varandra en annan. 

Man håller sig väldigt mycket för sig själv … Den privata integriteten … Är det nån som 
brummar på … ”Jag skiter väl i dig”, så det lägger sig. Även om jag pratar lite mer med nån, 
så är det inte mer privat än vad du och jag är nu … Mer är det inte. Kanske nåt mer man 
tänjer på ... Det blir väldigt sällan konflikter. (Kvinna, 42)

Det finns emellertid en pågående – och till synes olöslig – konflikt som handlar om 
kvinnornas tillhörigheter. Vi ska återkomma till detta senare. På ABM bor det gäster som 
har förutsättningar att skapa turbulens i verksamheten.

Det dyker upp folk som är psykiskt sjuka … som kanske är psykiskt labila … Även om 
man mår dåligt så kan man inte bete sig hur som helst bland andra människor. (...) Dom 
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måste få komma in om dom behöver det … Men om man inte kan finna sig tillsammans 
med andra människor … då skapar man ju turbulens ... Det är inte bra för andra männis-
kor ... (Man, 47)

Trots detta är det precis som på ABK sällan konflikter inträffar, eller ”oftast bara löjliga 
saker” som en gäst uttrycker det. Uppfattningen är att personalen är bra på att hantera 
eller kanske rättare sagt att föregripa konflikter.

Det är det jag menar ... Dom är bra på det. Det är väl det som ett sånt här ställe handlar om 
… integritet.. Man är så beroende av dom ... så det är nog svårt. De är som de bör vara. Det 
finns bara ett sätt – och det är att vara konsekvent och i det skedet, och sen vet jag ju inte, 
men dom måste ju bilda sig en uppfattning om det är samma individer som återkommer 
hela tiden ... hur det ser ut – det är inte lätt att döma någon. Man vet inte vad som ligger 
bakom, vad som händer på dagarna … (Man, 47)

Reparativa dialoger och återkopplingssamtal
Ett reparativt arbetssätt utgår från att allt som sker ska redas ut genom en dialog som 
innebär att händelsen klaras ut, klaras av och kan lämnas. Det är självklart att man måste 
sätta sig ner och snacka om vad som hände, säger en manlig gäst, men så gör man ju 
överallt. Att personalen ska sitta ner och prata igenom saker som skett med de boende på 
ett natthärbärge, ställer han sig emellertid tveksam till. 

 På härbärgen tror jag inte det gör så jävla stor nytta, för när jag har bott på härbärgen ... så 
tar jag för att orka med att på ett härbärge ... Skulle aldrig klara av att bo på ett härbärge 
och inte ta nånting ... Tar för att orka bo här, inte i läge att prata om saker … Ska man ha 
nytta av det, så på annat ställe … (Man, 31)

Även om det alltid är meningsfullt att prata, får det inga effekter, menar han, när någon 
är påverkad. 

... alla är förbannade ... påtända ... speciellt med folk som är påtända … Dom är arga ... sen 
sitter ni ner och pratar och den här personen skiter i det. Han har sitt som han är förban-
nad på. Så är det bara. Det går inte att få in nåt som är bra … (a.a.)

Om något händer med en gäst på ett akutboende ska återkopplingssamtalet ske på dagtid. 
För gästerna på ABK kan detta fungera eftersom de flesta av dem tillbringar en viss tid 
under dagen på Tigrarna, där samtalen kan ske. Så här beskriver en gäst sin erfarenhet av 
ett återkopplingssamtal. 

Jo, det har ju hänt. Jag kanske har blivit förbannad. Det kan bli för mycket och du kraschar 
ett glas … Ganska liten händelse, men du bör inte göra så. Då är det ju såhär, att man sätter 
sig ner och pratar om det här. Du får en tid, oftast dagen efter, och så får man tala om vad 
som föranledde det … Det är ganska så självklart nånstans, jag menar, det är inget som 
händer hur ofta som helst ... har hänt mig en gång … (...) Inte [samtal om] det privata, mer 
att det är inte ok.. Nån kan bli rädd … ta konsekvenserna av sitt handlande; ”ut härifrån, 
vi ses imorgon den här tiden.” För mig är det självklart, men jag är inte mer än människa 
heller … Så att jag tycker att istället för att puckla på nån så krossade jag ett glas …  
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Samtidigt är det inte socialt acceptabelt beteende. Det är ju inte det. Jag tyckte det var helt 
ok. Så på kvällen var jag välkommen och sova över natten, men jag fick gå härifrån på 
dagen. Men det är inte så himla kul, men självklart … man kan inte ha en verksamhet där 
folk springer och gör vad sjutton som helst … då fungerar det inte. Kaos … (Kvinna, 42)

Även en annan kvinnlig gäst tycker det är bra att personalen tar itu med saker som inträf-
far, även om hon är besviken på hur de agerat i hennes fall.

Ja, så långt har väl allting varit rätt ok, va … De tar itu med saker och ting snabbt, och 
det är bra, men sen resultatet av alltihopa kan jag sätta några frågetecken … (Resultatet av 
samtalet? Min fråga) Ja precis. Nåt som är ganska vanligt är kamrattjuvar … och det fanns en 
kleptoman här tidigare ... Stående att saker försvann. Till slut skulle vi ha möte och så … 
och … till saken hör att jag såg inte när hon tog – stal fyra gånger – men däremot kunde 
jag gå till henne och hämta tillbaka mina saker, och då är det solklart hur det förhåller 
sig, men där backade personalen lite ... Tidigare har de hållit som regel att en kamrattjuv 
har blivit portad [på Klaragården, min kommentar] en tid framöver och det är ganska 
kännbart … Men dom svarade här, att eftersom dom inte hade sett henne ta – så kunde 
dom heller inte lägga sig i ... Bullshit, där blev jag hemskt besviken. Blev fyra gånger, i och 
med att ingen protesterar. För min del lät henne vara för jag ville inte bli avvisad härifrån 
… (Kvinna, 54)

Att återkomma under dagtid för ett återkopplingssamtal framstår som ett större och 
svårare steg för männen som inte har någon dagverksamhet motsvarande Tigrarna. På 
frågan om han skulle återkomma för ett sådant samtal, svarar en av de manliga gästerna 
så här:

Det beror ju på läget. Om man fortfarande är uteliggare, då lär man ju skita i det … Jag har 
ingenting annat att sköta – vad fan ska man hit och snacka om, så tänker man … Så skulle 
jag tänka i alla fall, även om man kanske skulle vilja göra det … men … man sitter på en 
bänk, eller vad man nu gör ... så inte fan går dom ifrån sin bärs eller vad det nu är.. Det gör 
dom inte ... (Men om man är på väg till annat boende? Min fråga) Nyttigt ta konsekvenser.. lära 
sig sakta men säkert … Det får ju inte bara bli så att ”Nu får du ta konsekvensen av det 
här” och då så blir det värsta grejen. Det kan man inte göra … Man måste ju lära sig för att 
höra konsekvenserna … Många som tror de vet, men som inte vet. (Man, 31)

Återigen en annan manlig gäst ställer sig negativ till att sitta i samtal med personalen och 
prata om vad som hänt och beskriva sina tankar och känslor. 

Det angår inte dom, såvida det inte medför att jag ställer till en massa problem för andra. 
Då angår det dom. För övrigt är det min ensak. (Att sitta i grupp och beskriva din…? Min fråga) 
Tror bara det är slöseri med tid … Jag tror det skapar en tillfällig grund för ... Jag vet inte 
men, antingen progredierar man i det man gör eller så gör man det inte, och gör man det 
inte så är det slöseri med tid. (Man, 47)

Att personal skulle delge gästerna sina egna känslor och tankar exempelvis i samband 
med att någon haft ett återfall, ställer sig en annan av gästerna tveksam till. 
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Jag vet inte om det är så jävla bra och … visa folk att man … (...) Nej, jag tycker inte det är 
bra att visa folk att man blir … direkt om dom är besvikna, för det fattar man själv. För 
man mår så jävla dåligt själv för att man har … svikit dem, så det behövs inte att dom säger 
det … det är helt fel. (Man, 31)

Samtidigt säger han att erfarenheten av att kunna, av att våga, höra hur man har sårat 
andra men även att själv få tala om för andra hur de har sårat en, skulle vara av vikt.   

Se att det funkar för det är väldigt svårt ... Jag har en dotter – bara det är jobbigt … Allt 
jag har gjort är jobbigt … Det lilla jag har att göra med min släkt ... och så om jag ska be 
om ursäkt ... Det är skitjobbigt. Men att få veta att det funkar … att man får inte spö eller 
någon garvar ut en ... Visst, det kan vara nån som säger så här ”din jävel du har sårat mig”, 
men det är nog viktigt att få höra också för att … då kan … jag har sårat han ... så kan 
man nog förklara för den personen att den har sårat mig på ett sätt som inte han vet om ... 
(Man, 31)

Det finns även en uppfattning om att samtal människor emellan är något som måste 
komma till stånd på ett naturligt sätt, utifrån enskilda personers egen insikt och vilja, och 
inte iscensatta av personal.

Vi är inga barn trots allt. Ett barn kan ju inte … Jag förstår mig på konfliktlösning och jag 
använder alla till buds stående medel för att undvika, men om man ständigt strävar efter 
det motsatta, att vara i opposition till förlikning – utav vilken anledning det än må vara, så 
är man inte benägen att ... att ta det.. (Om man som personal iscensätter samtal så skulle det bli lite 
att se på er som barn? Min fråga) Jag tror att människor som anser att dom själva har agerat fel 
söker upp den människan själv och ber om ursäkt ... (Och att någon utifrån skulle gå in och ... 
kräva ett samtal ...? Min fråga) Jag tror inte det är bra ... Det är möjligt att det kan hjälpa på nåt 
sätt, men jag tror inte det bringar klarhet i situationen … att det ändå är nåt slags fiendskap 
nånstans. (Man, 47) 

Relationer är viktiga och betydelsefulla, men igen – inte om de är så att säga program-
matiska och initierade av personalen. 

Man har människor runt omkring sig, sociala relationer och det är nog viktigt för att man 
inte ska stanna av. Tar näring ur det på nåt sätt.. (...) Jag tycker att folk ska prata mera, säga 
vad dom tänker och vad de känner – rakt ut ... (Känsligt om det sker i organiserade former? Min 
fråga) Då är det värdelöst, utan det är det personliga omdömet … Man kan bara göra det 
själv. Man kan inte låta andra göra det åt en. Man kan inte ingå i några pakter … (Kan 
man inte träna i lite organiserade former? Min fråga) Om man tränar i en situation så är det inte 
samma personer i en annan ... Ibland människor med onda avsikter och då är det klumpigt 
att göra sig förstådd ... bättre att hålla sig tyst.. Kan veta hur det funkar om gruppen är si 
och så – men inte den fria individen. (Man, 47)

Även en annan manlig boende, med erfarenhet av att ha bott permanent på Bostället, 
är negativ till samtal med personal, som han menar kom till stånd för personalens skull 
medan samtalen, av samma skäl som för gästen ovan, saknade värde för honom.
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Gjorde bara för deras skull. (Gav inget? Min fråga). Absolut ingenting. De vet inte hur livet är 
på gatan, där jag kommer ifrån ... Väldigt stressande ... Har aldrig träffat såna människor! 
För mycket folk anställda. Skulle vilja bo på Pelikanen eller nåt ställe ... Där finns ingen 
matsal – mat skiter jag i totalt, det är inte viktigt – men friheten. Vad jag skulle vilja var 
att få träffa människor. Allting är så tillgjort … och prata med personalen ... Det är deras 
jobb! (...) Kan aldrig lita på … Ska jag träffa en människa, ska det vara av nåt annat skäl. 
(Man, 50)

den hjälp som gästerna har fått
Vilken hjälp menar de boende att de har fått av personalen på SSM:s akutboenden? Är det 
något ytterligare de menar personalen skulle kunna vara dem behjälpliga med? 
 För de kvinnliga gästerna är situationen annorlunda än för männen, eftersom kvinnorna 
sover på ABK men dessutom har möjlighet att tillbringa dagarna på Tigrarna. Den mer 
handfasta hjälp de har fått har de fått på dagtid och den har framför allt handlat om de 
kvinnliga gästernas problem i relation till socialtjänsten. Att få personalens förståelse och 
bekräftelse i den situation som uppstått, men också deras konkreta stöd i kontakten med 
socialtjänsten har varit den viktigaste hjälpen. ”Jag har inga problem med knark och så 
... bara med soc” säger en kvinna. Att prata med företrädare för en myndighet som hon 
uppfattar har slagit hennes tillvaro i bitar ”är som att drunkna”. En annan gäst har svårt 
att kommunicera med socialtjänsten eftersom ... 

... det brister i det förtroendet och därför blir det svårt att prata med dom. Så där har jag 
använt mig en hel del utav personalen. (När det blir möten är nån med, som känner dig …? Min 
fråga) Talar för min räkning … Jag är inte mållös, men det känns för min del som om risken 
till ett utbrott ligger nära i min kommunikation med soc, och det ska jag nog försöka 
undvika. (...) Jag har ett litet nät omkring mig här, och de ställer upp till 100 %. (Kvinna, 
54)

Om en anledning till att överlåta kommunikationen med socialtjänsten till personalen är 
att komma förbi den egna ilskan kan en annan vara att personalen ger tyngd och trovär-
dighet åt den egna historien. 

Har blivit tvungen att be om hjälp, det har jag … Haft problem med soc, och för att inte få 
någon att framstå som lite … pling plong och snacka mycket skit, så var jag tvungen att ta 
hjälp av en kvinna som jobbade här. Och när hon samtalade med länsstyrelsen och säger 
samma sak som jag – så blev det ett helt annat läge då ... Man måste hitta den rätta perso-
nen för dig också … Det gjorde jag. Den som hjälper dig måste tro på det den gör och på 
den man hjälper, annars är det bättre att säga ifrån. Måste tro på det man gör. Personkemi 
… Inte kasta sig i händerna på okänd. NN hjälpt med sociala biten. Vi körde fakta. Hennes 
fakta inte annorlunda än min fakta, men när den kom från mig … så var det skitsnack … 
(...) Ibland kanske man behöver hjälp … men gör fotarbetet själv ... Väljer den som menar 
det och som står för det fullt ut. (Kvinna, 42)
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Personalen har alltså kunnat spela en betydelsefull roll för dessa gäster genom att få till 
stånd en kommunikation med socialtjänsten och genom att vid behov föra kvinnans 
talan. Å ena sidan känner personalen kvinnan i fråga och tror på hennes beskrivning 
av sin situation och de problem som uppstått. Å andra sidan kan personalen ge tyngd 
och trovärdighet till kvinnornas berättelser inför socialtjänstens handläggare. En av 
kvinnorna beskriver hur hela hennes liv för tillfället är avhängigt SSM:s verksamheter. På 
Tigrarna finns en personal som ordnar allt för henne – inte bara kontakten med social-
tjänsten utan med försäkringskassa, försäkringsbolag, psykolog och läkarkontakter. Att 
tillbringa helgerna på Klaragården och dagarna på Tigrarna ger lugn och trygghet och en 
möjlighet att tala och att göra sig förstådd. 

NN förstår vad jag känner, varför jag är trött ... och vad som är problemet, så hon pratar ... 
Förut var jag som galen, för ingen förstod. Förut jag frågade mycket och jag tänkte inte på 
svaren … Jag ville inte lyssna … nu är det bättre. Nu kan jag lyssna. (Kvinna, 48)

De kvinnliga gästerna utgår från att personalen även skulle vara dem till hjälp om andra 
behov eller önskemål uppstod. De kvinnliga gästerna har emellertid ett återkommande 
klagomål och det gäller förvaringen av deras tillhörigheter. Att ständigt bära med sig alla 
sina saker är en påfrestning lika stor som hemlösheten i sig, menar ett par av gästerna, 
och till följd av detta är ”personalen ständigt i konflikt med en eller flera av oss”.  

Effektförvaringen ingen liten sak. Skulle dom göra nåt i den saken skulle det vara stort nog 
… för att täcka upp mycket av mångas problem … Det är ett större problem i sin helhet än 
vad man tror när man pratar. Man ser kanske bagaget framför sig och sen tar bilden slut, 
va. Det här slit och släp och konsekvenserna därav finns inte med.. Det måste man känna. 
(...) För en stor del av ens tillvaro är att lösa det dagliga problemet, och att se till att bevaka 
det man har helt enkelt … (Kvinna, 54) 

Bärandet, det är fruktansvärt, säger en annan av de boende.

Det tar så mycket kraft, tid så det är läskigt! (...) Hur socialt är det att komma bärande med 
en sån där väska och några kassar, in på Arbetsförmedlingen, in på soc.? Man orkar inte 
… Det kan låta fånigt, men efter tre år … Det är jävligt påfrestande. Nu bär man med sig 
hela sitt hem. Det man behöver, det som betyder mest … (...) Finns möjlighet att låsa in 
ibland, om man vet att det kommer nån som man vet stjäl. (Kvinna, 42)

Men det finns även en förståelse för personalens situation.

Och nånstans förstår jag också systemet, men dom är så hårda i den här frågan. Men 
samtidigt får man beundra personalen och chefen som har en så solidarisk … Det sitter 
långt inne ... nästan så att dom är fyrkantiga. (Lösningen på problemet? Min fråga) Det skulle 
väl vara i slutändan att säga att det inte bara är gästens problem. Det blir även personalens 
problem … konflikter … Kan tänka mig att det känns lite för personalen, att göra vad 
som behöver göras ... Dom kanske hade velat lite annorlunda … vara mer tillmötesgående, 
men de har reglerna ... och sen har de kanske arbetskamraternas påtryckning, outtalat … 
så att det leder i en riktning ... Så nån gång kanske det känns beklagligt att behöva göra så. 
Allt vad man har i väskan – jag har ju mediciner och allting – och det kan ju inte kännas 
bra när allt försvinner ... Utgår från att de uppfattar hur besvärligt det är, för hur som helst, 
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är de ju väldigt gulliga och mänskliga. Jag antar att dom reagerar också nånstans, nån gång 
… Men å andra sidan kan de ju inte låta känslorna ta över. (Kvinna, 54)

Personalen är entydiga och solidariska i sina regler – och enligt en gäst kan det finnas en 
bakomliggande tanke med de stränga reglerna runt förvaringen. 

Men sen, det är mina saker, som de kastade. Två gånger har väskan gått iväg innan jag har 
hunnit, eller glömt av att stoppa sopbilen ... Slängt det kanske fyra gånger nu. Tanken [är] 
att det ska få konsekvenser – att jag ska sluta att samla på mig, men det spelar ingen roll för 
jag är som jag är, och det ger inte dom rätt att slänga mitt ... (Kvinna, 54) 

Vid sidan av den bristande effektförvaringen kan även avsaknaden av avskildhet vara en 
särskild svårighet för hemlösa kvinnor som är hänvisade till ABK och till Tigrarna. 

Det som kan vara kämpigt kan vara… Att man inte har ett ensamt boende. Umgås 24 
timmar om dygnet. Påtvingad socialt … umgänge. Det har du när du jobbar, men du har 
en fristad, du kan gå hem. Här är det 24 timmar om dygnet … Delad dusch och toalett … 
Det är ganska tufft, för man måste få vara ifred nånstans. De försöker tillmötesgå i den 
mån det går. (Kvinna, 42)

De manliga gästerna på ABM pekar, som vi tidigare sett, på personalens bemötande som 
en indirekt hjälp så till vida att gästerna uppfattade att de blev lämnade ifred men ändå 
blev bemötta på ett bra sätt. Finns det någon annan hjälp som de manliga gästerna önskar 
eller tror sig kunna få genom ABM? Nej, säger en av gästerna.

Det är en ensam vandring. Det bör det vara också. Det är alldeles för stort ansvar för 
nån annan att dela. (...) När man har kontakt med sina barn ... det är väl det som gör att 
man är del av mänskligheten när man blir så pass gammal att man har … (Händer nåt med 
åldern? Min fråga) Man orkar inte längre. Man tröttas ut och skalas av. Till slut står man 
ganska naken ... Då har man inte mycket att tillföra, om man inte vill gå ut med hunden 
och prata med andra hundägare ... (...) Jag har alltid tänkt att man måste hålla sig så nära 
sin egen glöd som möjligt, för den har man ju som barn. Sen vet jag inte vad som händer. 
Många slocknar, lever ett liv de anser sig vara nöjda med … Snarare beundrar ett sånt 
förhållningssätt, för jag gissar att de har ett jävla anamma nånstans … Förlikar sig inte 
med världen, allmänna uppfattningar, egentligen inte med nåt ... försöka hålla det intakt så 
länge som möjligt och därigenom vara medveten om vad jag själv väljer. Inte blir offer för 
andras värderingar. (Man, 47)

En annan gäst tror att han skulle vara hjälpt av att få (nya) förebilder.

Jag tror det handlar om … Det behöver nog hända nåt. Man behöver få se nånting bra 
… som man ser, till exempel att man skulle få se på en film och se nån pundarjävel eller 
knarkare som bara ”shit, vilken lirare” och sen får man se att han, ju längre filmen går, hur 
han har gjort liksom … och sen fått lägenhet och jobb, träffat sina barn och … att det är 
möjligt. Det är många som tror att det inte är möjligt. Viktigt att se ... (Man, 31)

En återkommande synpunkt bland de manliga gästerna är att de måste lämna boendet 
redan 7.30 på morgonen.
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Det är bra här … Enda som är synd är att man måste gå så tidigt … Åtta i alla fall mer 
normalt. Det är det sämsta. Man kan få vara kvar till nyheterna är slut, hinner inte se 
nyheterna, det lilla man nu försöker hänga med. Dom flesta vill sitta kvar och ta det lugnt, 
för så fort man går ut måste man börja jobba och få ihop pengar till ditten och datten. 
(Man, 31)

Även den motsatta uppfattningen finns, att ingenting bör förändras eftersom det varken 
är meningen eller positivt om gästerna ”boar in sig” på ett härbärge.

… för det är ju inte meningen att man ska bo kvar här. Så att jag tror inte att man ska ha 
det på nåt annat sätt, att det skulle vara bra. Jag tror det ska se ut som det gör, lokalerna ser 
ut som dom gör … Vad skulle kunna vara annorlunda? (Exempelvis att det är öppet längre på 
morgonen ... att man inte behöver gå ut halv åtta ...? Min fråga) Det tycker jag är bra … Annars så 
... Man får hemkänsla. Det är inte bra. Jag bor ju inte här. Att det blir för omhuldat … så 
inger det falsk trygghet. (Man, 47)

Med för mycket av falsk trygghet finns risken, menar han, att man kan förlora något av 
sin egen klarsyn, av sin egen självständiga uppfattning om vart man är på väg med sitt 
liv. En av de kvinnliga gästerna på ABK menar att det inte spelar någon roll hur bra och 
tillmötesgående ett akutboende blir, för ingen vill ju egentligen bo där.

Men det är väl ingen av oss som boar in sig här. Det är ett nödvändigt ont ...(...) Jag vill 
vara här så länge jag inte har nån annanstans, men det här är ju en akut … nödlösning och 
börjar man tänka så … då är man ju väldigt fel ute ... för det är ingen därute bland oss som 
går ute på gatan som tycker det här är livet … det här är great. Det är stentufft! (Kvinna, 
42)

Tankar om det framtida boendet 
Vad har gästerna på akutboendena för tankar om sitt fortsatta boende på kort sikt? För 
en av kvinnorna är SSM:s verksamheter tryggheten i tillvaron, och oron inför att dessa 
möjligheter skulle försvinna är påtaglig.

Kanske dom inte finns kvar – vad ska jag göra då? Jag är mycket trött. Bara på Klaragår-
den och Tigrarna jag känner mig normal. Jag kan inte klara mat. Jag kan inte laga mat. 
Jag äter där, dom hjälper mig med kläder … pratar med folk, lyssnar problem. Jättebra 
för mig, finns en plats för mig … Det är som knark för mig att komma hit. Jag kan inte 
sitta ensam på hotellet. Jag måste komma hit för då känner jag mig lugn ... Jag måste gå till 
Klaragården, då känner jag mig lugn. Men om dom stänger, vad ska jag göra då? (...) Ibland 
rädd – om dom inte fanns, vem skulle hjälpa mig då? (Kvinna, 48)

Några av gästerna på akutboendena är intresserade av att flytta in i huset. En kvinnlig 
gäst säger att hon har velat flytta in och att hon från Boställets sida är välkommen att göra 
det, men att socialtjänsten säger nej. En manlig gäst bor idag på Riddaren, men säger att 
han hellre skulle ha velat bo på Bostället. Ytterligare en manlig gäst är på väg att flytta in, 
och hans skäl till att flytta in i huset är den annalkande vintern. 
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Det kommer vinter nu, och man vill inte vara ute hela dagarna ... På det sättet så har man 
ju sitt eget då … (...) Det är att vintern kommer, och jag ser ingen anledning att jag ska sitta 
i fängelse … (Har du löst det så tidigare? Min fråga) Ja, det och droger för att kunna … (Man, 
47)

Men att få ett långtidsboende är dessutom viktigt eftersom det ger en trygghet.

Det måste man ha, för om man är ständigt utsatt, då är man ju under en form av hot av 
att man inte behärskar det dagliga livet, så att det inte blir för obehagliga konsekvenser ... 
och där att börja ändra sig.. Men då måste det vara en jävligt bra orsak för att man plötsligt 
skulle kapitulera ... (Är permanent boende en kapitulation? Min fråga) Tvärtom. Det måste man 
ha för att överhuvudtaget kunna tänka egna tankar. (Man, 47) 

En kvinnlig gäst har blivit erbjuden att flytta in på Bostället men hon tackade nej. 

Finns orsak till att jag gått så här i 3 år ... Förlorade lägenheter till följd av hörsägen … fick 
aldrig försvara mig. (...) Så jag vill nog ha tillbaka egen bostad. Varför skulle jag flytta till 
Bostället? Jag har haft egen lägenhet, jag har jobbat. Jag hade ett hem, möbler … Nu är jag 
bostadslös, men fan, man kan inte behandla en människa hur som helst. Om jag flyttade 
till Bostället – ”tack för att ni har behandlat mig … tack för att ni behandlat mig sämre än 
tiggarhundarna i Malaysia! Med mig kan ni göra vad ni vill, det spelar ingen roll … för jag 
är före detta missbrukare, straffad …” Jag ser mig inte som det. Jag ser mig som NN. Det 
är historia. (Kvinna, 42) 

Sammanfattning
Erfarenheterna av att bo på SSM:s akutboenden är överlag positiva. Dels spelar vissa 
yttre faktorer roll, som att antalet boende i varje rum är mindre än på andra härbärgen 
och att gästerna är väl bekanta med personalen sedan tidigare, men dessutom har perso-
nalens sätt att bemöta gästerna betydelse. Personalen uppfattas som vänlig, välkomnande 
och engagerad, ett engagemang som kommer till uttryck i deras vilja att anpassa sig efter 
gästernas behov och önskemål. Gästerna kan på så vis behålla sitt självbestämmande och 
själva avgöra vilken eventuell närhet till eller hjälp av personalen de vill ha. Gästerna på 
akutboendena beskriver sig, i likhet med de långtidsboende, som en ofta svår grupp för 
personalen att möta men de menar att personalen hanterar detta på ett gott sätt. Perso-
nalens goda bemötande sägs kunna bero på att SSM handplockar sin personal, att de fått 
utbildning, att de har en bra handledare men även att personalen för en ständig dialog 
med varandra. Det kan också vara så att det är viktigast för personalen att villkoren på 
akutboendena är så bra som möjligt. Att ett akutboende skulle kunna bli för trivsamt 
och på så vis motverka gästers ambition att komma vidare i en positiv utveckling avfär-
dar de flesta bestämt. Att bo på ABK eller ABM är alltid ett nödvändigt ont och oftast 
extremt påfrestande. Men även åsikten att ett alltför trivsamt akutboende kan skapa en 
falsk trygghet framkommer.
 Det är sällan det förekommer konflikter eller inträffar allvarligare incidenter på 
akutboendena. Personalen sägs vara bra på att föregripa och hantera konflikter – bortsett 
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från den till synes olösliga konflikten på ABK om förvaringen av de kvinnliga gästernas 
tillhörigheter. Om det inträffar incidenter på ABK sker en del återkopplingssamtal, vilket 
underlättas av att de flesta gästerna även besöker Tigrarna under dagtid. Att männen 
på ABM skulle komma till Bostället för ett återkopplingssamtal under dagtid är mindre 
troligt. Även om det uppfattas vara bra och viktigt med samtal och med relationer finns 
ett visst motstånd mot samtal som inte är spontana utan som genomförs av personal, som 
en del av deras arbete. De kvinnliga gästerna på ABK har alla tre fått hjälp av personalen 
i sina kontakter med socialtjänsten, men detta är en hjälp de har fått i dagverksamheten 
Tigrarna. Männen har ännu inte samma tillgång till dagverksamhet, men Björnarna, en 
motsvarighet till Tigrarna ska starta under 2007. Det finns en uttalad önskan att flytta in 
i det permanenta boendet från tre av gästerna. En av dem får emellertid inte klartecken 
från socialtjänsten och en annan har fått ett annat boende. En fjärde gäst har erbjudits 
att flytta in men har tackat nej. Ytterligare en gäst som tidigare bott på Bostället under ett 
drygt år är inte intresserad av att flytta tillbaka. 
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del III. Personalen och den reparativa  
rättvisan

Den följande delen av studien om Stockholms Stadsmission och den reparativa arbetsme-
tod som introducerats inom föreningens verksamheter för hemlösa består av fyra kapitel. 
I fokus står de anställda inom SSM och framför allt personalen på Bostället. I ett första 
kapitel, Reparativ rättvisa på Bostället, presenteras personalens synpunkter på och erfarenhe-
ter av att arbeta reparativt. I ett andra kapitel, Reparativ rättvisa i arbetet med hemlösa, disku-
teras det reparativa arbetssättet i relation till Boställets målgrupp, personer i avsaknad av 
eget boende, oftast med ett pågående missbruk och en psykisk ohälsa. I ett tredje kapitel, 
Reparativ rättvisa – igår, idag och imorgon, beskrivs utvecklingen som det reparativa arbetssät-
tet genomgått från att Bostället startade tills idag, men även den önskvärda utvecklingen 
framöver. I ett fjärde avslutande kapitel, Reparativ rättvisa på Klaragården, Tigrarna och Stads-
missionsgården, beskrivs det reparativa arbetssättet så som det utformats vid SSM:s övriga 
verksamheter för hemlösa. Men denna tredje del av rapporten Från utopi praktisk handling, 
inleds med ett avsnitt där Stadsmissionens direktor, och framför allt de tre personer som 
har varit bärare och förmedlare av den reparativa visionen inom Stadsmissionen, kommer 
till tals.  

de tre ”reparativa ideologerna”
Den reparativa metoden introducerades på Stadsmissionen av tre personer: chefen för 
Stadsmissionens verksamheter för hemlösa, enhetschefen för Bostället (tidigare enhets-
chef för Klaragården) och en tidigare handledare, utbildad i reparativ metod. I det följande 
avsnittet presenteras kort deras, men även Stadsmissionens direktors, syn på den metod 
som introducerats. En intressant fråga är: Vilka var motiven till att introducera metoden 
inom SSM?

Ett första motiv: demokrati
Grundmotivet till att införa ett reparativt arbetssätt sägs vara demokrati: att motverka 
över- och underordning och att ge Stadsmissionens boende och gäster exakt samma möj-
ligheter som personalen att komma till tals. Verksamhetschefen Annelie Edrén menar att 
hennes vision inledningsvis var “isomorf ”. 

För jag tycker det är ett så respektfullt sätt att möta människor på, att låta människor ... 
Konflikter kommer alltid att finnas, människor kommer alltid att göra dumheter … (...) 
Alla ska mötas på samma sätt, även du som medarbetare eller jag som medarbetare ska 
kunna sitta i såna här möten om det blir några konflikter. Man ska kunna kalla in direktor 
och sitta i såna här möten, vi ska kunna använda det på skolan för att förhindra mobbning 
... 
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Om ett reparativt arbetssätt å ena sidan syftar till att ge alla lika möjligheter att komma 
till tals, oavsett om det är personal eller i detta fall gäster och boende inom SSM, så syftar 
det å andra sidan till att ställa vissa krav på en beteendemässig förändring. 

Är det nånting de här människorna har blivit, så har de blivit pushade in i skammen hela 
tiden. Man har inte krävt att de ska arbeta, man har inte krävt att de ska uppföra sig, man 
har inte krävt någonting som man normalt kräver av sina vänner, av mänskligheten. (Eva 
Fahlström).

Ett andra motiv: att förbättra personalens arbetsmiljö
RJ är en metod som antas kunna förbättra arbetsmiljön för personalen och ge dem ett 
bättre verktyg i mötet med en svårhanterlig målgrupp. Genom att få tillgång till ett sådant 
gemensamt verktyg är tanken att man ska skapa en bättre balans mellan dem i personalen 
som ville jobba med regler och struktur och dem som ville jobba ”mer med hjärtat och 
med empati och förståelse”.

Har vi gått på några smällar, känner vi oss slitna, känner vi oss maktlösa – maktlösa alltså 
är det värsta man kan uppleva när man jobbar med det (…). Men när man blir väldigt sliten 
och det är tungt, då slår regelrytteriet över, och i de lägena så brukar alltid några arbets-
grupper börja yla om att vi måste ha regler (…) Vi måste sätta upp stora plakat där reglerna 
står så att det är det första de [gästerna] ser när de kommer in. (Mija Bergman)

Genom att arbeta reparativt kan man motverka att personalen blir cynisk eller att de 
tröttnar på sitt arbete och ifrågasätter det meningsfulla med det man gör, menar den 
tidigare handledaren Fahlström. 

När man jobbar reparativt så blir hela tiden det här – hur kan jag upptäcka den andre? 
Hur kan jag minimera det här med våldet? Hur kan vi göra så bra som möjligt? (...) Jag 
ser att det lyser i ögonen på dem därför att det … det håller igång dem, de är intresserade. 
Dom kommer inte med såna här saker som att ”det är hopplöst med heroinister” eller såna 
klyschor, va ...  

Enhetschefen beskriver RJ som ...  

… en ganska enkelt strukturerad metod som gör att alla vägledare som jobbar på Bostäl-
let har samma strukturella verktyg när man möter dom som bor i huset. (Intervju Mija 
Bergman, genomförd av Nordfeldt 2001-10-28) 

Den tidigare handledaren menar att det dessutom är otroligt enkelt att lära ut grundför-
hållningssättet.

... det är otroligt enkelt, de här tre frågorna, de här fyra rutorna ... Sen är det som allting 
annat. Cykla är också enkelt, men sen är det träning, träning, träning. (...) … (Eva 
Fahlström)

Fahlström betonar vikten av att all personal har en gemensam ideologisk grund för sitt 
arbete. Bostället är enligt henne ett omöjligt projekt, där det varje dag ”går åt helsike”, 
men genom att arbeta in en gemensam ideologi orkar personalen ta nya tag igen. RJ som 
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en ny ideologi är, menar hon, något som många kan ha ...

... i och med att det är en demokratisk. Det är en ideologi som följer FN:s mänskliga 
rättigheter, följer liksom vår lagstiftning, följer alla såna saker. (Eva Fahlström)

Fahlström menar (som vi ska se senare – till skillnad från personalen) att det är en ny 
ideologi som arbetats in i kulturen, ett arbete som ”har varit jättetufft”.

Ett tredje motiv: att sätta målgruppen i fokus
Genom att personalen fick en ny och gemensam arbetsmetod skulle de hemlösa som 
utgjorde verksamheternas målgrupp tydligare hamna i fokus för personalens insatser. 

 ... för man blir ju så som en personalgrupp, att ju längre man jobbar ihop … alltså när man 
börjar tycka att jobbet är för krävande, man orkar inte … då böjar man sluta sig liksom 
... istället för att se målgruppen ... se vilka man är till för. Man är till för målgruppen ... 
(Annelie Edrén)

Ett sätt att sätta målgruppen i fokus var att hitta en bra metod för att hantera deras dåliga 
beteenden.  

Verksamheterna är till för målgruppen, och vi tar emot målgruppen precis som de är ... 
och sen kommer de in i våra verksamheter och så beter dom sig jäkligt illa, och det är där 
det händer grejer. Alltså hur ska vi kunna säga till dom att ”det här är en verksamhet för 
dig”? Tidigare portade vi folk, och då körde vi med straffsatser ... (…) sex månader eller 
för alltid ... En del blev portade för hela livet ... och då motsäger det det vi sagt från början. 
Vad vi letade efter hela tiden var ett slags verktyg, en metod, ett förhållningssätt till att ta 
hand om konflikter eller dumma beteenden eller illegala beteenden ... som gjorde att dom 
ändå kunde komma tillbaks in i verksamheten. (...) Jag kan inte ansvara för en verksamhet 
där man hela tiden släpper in folk som är … som har ... får ett slags svar på att dom får göra 
precis vad dom vill i en verksamhet. (Annelie Edrén)  

Boställets enhetschef  utgår från Stadsmissionens verksamhetsidé som säger att 
Stadsmissionen, utifrån en kristen människosyn:

… ska utmana och komplettera samhällets insatser för de mest utsatta grupperna ... indivi-
derna. Och de mest utsatta grupperna, individerna, är ju just de här som inte klarar av 
att vara någonstans. Och det var mycket där en reparativ dialog kom in, alltså utifrån det 
perspektivet; hur ska vi kunna jobba med dom som hela tiden testar gränserna … utan att 
ta ifrån dom ansvaret. (Mija Bergman)

Ett nytt inslag som kompenserar gamla brister?
Om man introducerar en ny metod blir en intressant fråga om denna nya metod ska 
kompensera tidigare brister i SSM:s arbete med hemlösa och i sådana fall på vilket sätt? 

Avsaknad av samtal

Det som saknades tidigare var enligt verksamhetschefen att personalen inte pratade med 
gästerna.
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... man pratade inte. Utan då kunde det vara så att om det kom in en gäst som gjorde nåt 
dumt, då fick dom gå ut, sen meddelande man att de fick komma tillbaks om tre månader, 
tog aldrig upp det som hade hänt ... I princip kan man säga att de här personerna aldrig fick 
ta ansvar för sitt beteende ... De fick en straffsats, då ligger det ju ändå kvar ... Det finns 
en rädsla hos personalen att det ska hända igen, det finns en gåta, frågetecken hos gästen 
– hur kommer jag att bli behandlad, och varför pratar man inte om det? (...) Med den här 
metoden tvingas medarbetare prata om jobbiga saker, konfrontera, sätta gränser, berätta 
hur det kändes för mig, och gästen i sin tur får också veta hur vi tänker när personen gör 
nåt dumt. Det är ett forum för kommunikation och att man … Det ska bli en tydlighet i 
relationen. Det är därför jag hoppas så mycket på det. (Annelie Edrén) 

Avsaknad av gemensamma rutiner

SSM:s direktor uppfattar att det personalen tidigare saknade var gemensamma rutiner för 
hur de skulle lösa en situation då de hamnat i konflikt med någon gäst. 

Jag tror att ... i själva metoden finns väldigt mycket som bygger på sunt förnuft. Att när vi 
gör varandra illa eller bryter mot gemensamma normer och så vidare, då pratar vi, då reder 
vi ut det. (...) På det sättet är det inte nytt. Jag tror att det som möjligtvis ... enligt hörsägen 
… har varit nytt i det, är att man har gett lite ramar kring det ... (Marika Markowitz)

Avsaknad av en fungerande metodik 

Den tidigare handledaren betraktar RJ som något unikt i och med att RJ erbjuder en 
metodik, något som hon aldrig menar tidigare har funnit inom det sociala arbetet. 

Vi som var med på 70-talet, vi hade otroligt många av de här idéerna, men vi hade ingen 
metodik. Vi skulle kräla på golv, vi skulle … (…) Fanns det ingen metodik så fanns det 
ingen metodutveckling … så det tycker jag då är det spännande på ett ställe som Bostället, 
att man får en metodik ... (Eva Fahlström)

Enligt hennes tänkande skulle alltså SSM:s värdegrund inte kunnat omsättas i praktiken 
innan personalen fick tillgång till den metodik som RJ erbjuder. Verksamhetschefen är 
mer tveksam till om det reparativa sättet genomsyrar, eller ska genomsyra, allt arbete som 
bedrivs.

Den här metoden har inte använts på det här sättet någon annanstans i världen, och jag 
tycker inte vi kan säga att vi baserar allting på reparativ metod, det tycker inte jag att vi gör, 
och vi ska inte göra det heller, men … när man har jobbat med det här i skolor, så handlar 
det om att göra människor mer självständiga, ansvariga för sitt eget beteende … Det är det 
det handlar om... (Annelie Edrén)

Rätten att få ett bra bemötande
Som vi ser bedöms reparativ rättvisa ur demokratisynpunkt vara en relevant metod att 
introducera i verksamheter för hemlösa. Metoden bygger emellertid på dialog och på att 
komma till känslomässig insikt, och en intressant fråga blir därför hur verksam metoden 
kan bli i arbetet med personer som befinner sig i ett pågående missbruk. Den tidigare 
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handledaren Eva Fahlström menar att frågan om huruvida en dialog fungerar och får 
önskvärd effekt i samtal med exempelvis en påtänd person är felställd. Hennes fokus är 
istället personalen. 

Jag säger så här, den som minst har mått bra av det här, det är du som är personal. Att 
du fick säga det här till rätt adressat, att du inte fick gå iväg med din frustration ... (...) 
Jag kan inte gå in och se hur mycket som landar hos den andre, men det här när folk går 
och trycker ner och trycker ner, och dom ska vara så goda, så goda, så goda, du vet, det 
kommer fram på fel sätt ... (...) Det är mera process än mål. Målet för mig är inte att den 
andre ska förstå. 

Fahlström ger emellertid ett exempel på hur man hanterar påverkade personer inom en 
socialpsykiatrisk verksamhet där man också har problem med att ”folk sitter och super 
och så där”. När man idag arbetar reparativt med detta säger personalen istället för “du 
får inte supa” att “nu tar vi en sittning”. Detta innebär att såväl personal som den person 
det gäller sitter i en cirkel och delar med sig av hur händelsen (i detta fall onykterheten) 
påverkat alla parter. På frågan hur det fungerar med en person som är påtänd eller full, 
säger Fahlström att 

Vad dom gör där, är att dom får inte sitta i cirkel, för dom får sitta utanför. Dom får sitta, 
dom får höra, men det är inte intressant vad dom säger … du har faktiskt förbrukat den 
rätten när du sitter här och är full.

Av detta kan vi förstå att en påverkad person förverkat sin rätt att bli lyssnad till och att 
personalens möjlighet att komma till uttryck blir det huvudsakliga. Inte heller verksam-
hetschefen ser frågan om hur mycket den boende eller gästen tar in av ett samtal eller en 
reparativ dialog som det mest väsentliga. Istället är det viktigaste att alla boende – oavsett 
tillstånd – får ett bra bemötande präglat av de reparativa grundfrågorna.

 ... de här personerna kommer in på akutboendedelarna och märker att oj, folk ställer 
frågor till mig. Oj, dom är kanske nyfikna då, eller? Då blir jag också lite nyfiken … Det 
första sånt reparativt möte man har kanske inte är strålande eller fantastiskt eller att man 
kommer fram till de mest otroliga gottgörelsedelarna, men man lär sig ... Man lär sig att 
om man är konsekvent med att göra på det här sättet, då vet den här personen att om jag 
gör nåt dumt så kommer jag att bemötas på det här sättet, hela vägen … och om man bor 
här uppe i träningslägenheten, då kommer man att uppleva det som en trygghet, att jag 
vet att … jag kommer att få prata om det här, jag kommer att få en möjlighet att be om 
ursäkt, och gottgöra, gå skuldfri.. Men det blir det en positiv process i den personen också. 
(Annelie Edrén)

Mot bakgrund av en sådan förståelse förefaller gästens eller den boendes mottaglighet 
inte spela någon större roll, utan det är personalens bemötande som är av vikt.

Även om jag säger att alla människor, oavsett om man är påtänd eller psykiskt sjuk, reage-
rar på att man får frågor istället för påståenden, eller anklagelser i sitt knä, så tror jag ändå 
att det ger en känsla … som gör att de upplever att det blir ett bättre bemötande ... (...) 
Sen tänker jag att det inte spelar så stor roll egentligen om man får en … Jag tycker inte 
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man kan kvalitetsstämpla olika möten … ”det hade varit bättre att möta det för det kom 
fram det här” utan jag tror man får kvalitetsstämpla bara att man genomför det ... Det är 
kvalitet. Om man ställer frågorna istället för att säga att du är portad, då är det en kvalitet. 
Då är det ett mycket, mycket bättre bemötande … (Annelie Edrén)

Även Boställets enhetschef lyfter fram den boendes eller gästens rätt att få sitt beteende 
bemött.

… det kommer hit någon som sparkat sönder en fönsterruta för att han är arg, och sedan så 
när han dyker upp här igen så är han … Alltså vi vet att det är en person i ett missbruk, och 
då blir ju frågan såhär att ”jaha, ska vi bestraffa den här personen, ska vi utesluta honom, 
ska vi låta det passera?” Och jag tänker så här, att det handlar om att oavsett ... oavsett 
om man lider av psykisk ohälsa eller om man befinner sig i ett missbruk, så behöver man 
få veta hur ens beteende påverkar andra. (…) Att inte benämna saker som har hänt, och 
att inte … försöka reda ut det och lägga det bakom sig, det tycker jag inte heller är schyst. 
(Mija Bergman)

Hon betonar emellertid betydelsen av att personalen har kompetens att bedöma personens 
tillstånd och mot bakgrund av detta ha en god ”timing” och veta hur och när händel-
sen kan bemötas i en reparativ dialog. SSM:s direktor uttrycker en viss skepsis gentemot 
metoden i arbetet med aktiva missbrukare och psykiskt sjuka boende. Är man påverkad 
eller akut psykiskt sjuk är man ”ju liksom bortom alla metoder” säger hon. 

Jag tror det är väldigt svårt, för den här metoden bygger ju också på förmåga till medkänsla 
(...) och det är ju en del av våra gäster ... är man drogpåverkad så man blir ju mer instängd i 
sig själv, drogen funkar så. (Marika Markowitz)

Det kanske är, säger hon, vid tillfällen då gäster kommer opåverkade som personalen 
försöker föra återkopplingssamtal. Samtidigt är det relevant att fråga sig vilka metoder 
som skulle kunna fungera under sådana villkor? Reparativ metod, säger hon, handlar 
trots allt ... 

... om relationer ... och även missbruk ... det finns ju nånting i ... (...) Ofta berörs vi av 
relationer, sen är det i olika grad hur mycket vi kan känna medkänsla eller känna ansvar 
för andra ... men till en viss grad är det ju så att många har en förmåga att göra det i nån 
grad ... (a.a.)
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Introduktionen av reparativa rättvisa 
När den reparativa metoden skulle introduceras i verksamheterna för hemlösa väckte 
detta ett visst motstånd bland personalen. SSM:s direktor menar att det dels fanns en 
del kritik mot den reparativt inriktade handledningen, dels mot ”det ideologiska, det 
värdegrundsmässiga i det här”. Det kan vara så, säger direktorn, att det är en fråga om 
människosyn och om att den reparativa metoden fokuserar på situationer då människor 
misslyckas.   

Det finns en sort svaghet ... Just den här metoden, den jobbar ju med när man misslyckas. 
Och när det blir den metod som vi pratar mest om som en synlig metod i organisationen 
... På ett sätt så är det en sorts signum för kanske vad Stadsmissionen gör i relation till 
samhället och vilka människor vi arbetar med i relation till hela befolkningen ... Det är 
dom som i samhällets ögon har misslyckats. Och då blir kanske det här att arbeta med 
misslyckande kanske nånting starkt å ena sidan att vi kan arbeta med försoning. Å andra 
blir det att fokusera på misslyckande ... Det är ... det förstärker hela det här stämplandet av 
dem som misslyckade. (Marika Markowitz)

Samtidigt pekar direktorn på en rad andra faktorer som påverkat – och förändrat – SSM 
som organisation. Detta kan betyda, menar hon, att den kritik som från vissa håll har 
riktats mot den reparativa metoden sannolikt hämtar kraft från andra bakomliggande 
källor. 

Jag har svårt att tro att metoden i sig skulle väcka så extremt starka känslor (...) Så som jag 
uppfattar metoden … det är inte så ... det är inte så jätteextremt ... det är ganska nära på 
nåt sätt sunt förnuft, så tror jag att det är andra saker som präglat ... Har man väldigt starka 
känslor kring den här metoden då är det nog mer beroende på andra saker än metoden. 
(Marika Markowitz)

En inarbetad eller uttunnad metod?

Som vi ska se i ett kommande avsnitt menar personalen på Bostället att det idag kan vara 
svårt att ”se” reparativ rättvisa som metod i arbetet, och de frågar sig om detta beror på 
att  metoden nyttjas allt mindre – eller på att arbetssättet har blivit mer inarbetat och 
självklart? Den tidigare handledaren menar (naturligtvis) att en ny kultur etablerades 
inom Bostället till följd av utbildning och handledning, och att kulturen sitter bland annat 
genom att … 

... ny personal fostras inte bara av personalen utan de fostras av klienterna. Klienterna 
förväntar sig att bli hörda. De ställer en etisk fordran. Det är ju det det handlar om. 
Ömsesidigt ställer man en etisk fordran, det duger inte bara med bulle. Det duger inte ... 
du kan bättre än så ... (Eva Fahlström)

Verksamhetschefen menar emellertid att man måste jobba mer för att utveckla det repara-
tiva arbetssättet. 

Det vi alltid har pratat om det är att vi ska ha regelbundna utbildningstillfällen och 
regelbundna återkopplingstillfällen, för dom som redan är och jobbar ska kunna komma 
tillbaka till ett forum där man ska kunna prata om svårigheter, möjligheter, vad behövs 
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mer – är vi på rätt väg? Men jag har inte ens lyckats skapa dessa återkommande regel-
bundna utbildningstillfällen ... (...) Det är en jäkla miss av oss att inte ha lagt det så här 
… Om vi hade haft det stadigvarande, oavsett hur många som kom på utbildningarna, så 
hade vi ändå sagt att det här är viktigt och alla nyanställda ska ha utbildningen. Men ... det 
blir fel ... (Annelie Edrén)15

15  Det erbjöds ingen utbildning mellan våren 2005 och våren 2007. Ett planerat utbildningstillfälle hösten 2006 ställdes in till 
följd av tidsbrist.
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Reparativ rättvisa på Bostället

I det följande kapitlet presenterar personalen på Bostället – vägledare, nattpersonal samt 
vaktmästare och administrativ personal – sina tolkningar av och uppfattningar om den 
reparativa metoden på Bostället. Ett första avsnitt fokuserar hur personalen uppfattar att 
metoden implementerats i verksamheten; synpunkter på utbildning men även på RJ som 
något ”nytt” inom SSM är något av det som lyfts fram. Ett andra avsnitt beskriver perso-
nalens arbetsuppgifter och framför allt de ”reparativa” momenten reparativ dialog och 
återkopplingssamtal. Avslutningsvis beaktas hur den reparativa arbetsmetoden används 
på, eller rättare sagt inom personalgruppen. 

Introduktionen av den reparativa metoden
Introduktionen av RJ skedde genom handledning och genom att all personal inom 
verksamhetsområdet hemlösa utbildades i reparativ metod. Hur ser då Boställets perso-
nal på att den reparativa metoden introducerades i verksamheten? Av den personal som 
intervjuats för denna studie har alla utom en genomgått utbildning i RJ, de flesta mellan 
åren 2001 och 2003. Generellt sett har personalen en positiv syn på den utbildning de 
genomgått och på den metod som presenterades, även om vissa inslag i metoden inte har 
kunnat tillämpas på Bostället. Genom utbildningen har personalen fått, menar flera, en 
samsyn eller en gemensam plattform. 
 Det framkommer tydligt att delar av metoden som presenterades i samband med 
utbildningen, framför allt stora sittningar eller konferenser, inte har varit möjliga att 
applicera på den aktuella målgruppen på Bostället. Sådana moment var inte anpassade 
till Boställets målgrupp, som omfattade personer med ett långvarigt pågående missbruk, 
ofta i kombination med psykisk ohälsa och ibland i kombination med psykisk sjukdom. 
Det gjordes en del (misslyckade) försök inledningsvis, men det var tydligt att metoden 
måste modifieras för att passa boende och gäster på Bostället. Det man kom att lägga 
krutet på inom de egna verksamheterna har framför allt varit återkopplingssamtal och 
reparativa samtal, eller dialoger. Men i vilken mån dessa samtal uppfattas som resultat av 
en speciell metod – eller bara av ett ”ärligt, sant, mänskligt sätt” att bemöta de boende 
varierar. Nattpersonalen på ABM framstår som ganska eniga om att metoden i sig är bra 
men framför allt om den appliceras på andra sektorer i samhället och företrädesvis på 
yngre människor, i skolan, i samband med lättare rättsfall – och på människor som inte 
lever med ett missbruk. Att applicera metoden på äldre missbrukare, som de som gästar 
ABM, uppfattas som mer tveksamt. Detta är ett tema som vi ska återkomma till senare. 

En löjligt enkel metod … 
Vissa av personalen uttrycker sin förvåning över att metoden som introducerades var 
så enkel. ”Så här enkelt kan det ju inte vara” som en vägledare uttrycker det. Gör så här, 
så blir det bra. ”Men egentligen” säger en annan, ”är det väldigt lätt”. Det är enkelt och 
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naturligt att ställa de tre frågorna om 

vad som hände•	

hur det var för dem som berördes•	

hur det kan repareras.•	

För viss personal innebär enkelheten att pratet om olika reparativa moment som återkopp-
lingar och reparativa dialoger blir lite ”löjligt”, och det finns ett visst motstånd mot att 
upphöja detta till en metod. ”Jag fattar inte vad som är så stort med att vara schyst” som 
en personal uttrycker det. Metoden har kritiserats för att vara ytlig. ”Ja, det är en ytlig 
metod” säger Annelie Edrén, ”för egentligen är den så naturlig. Det borde bara funka så 
här med varandra ... ” 

det reparativa arbetssättet – något nytt för Stadsmissionen?
När Bostället startade var det framför allt två saker som markerade ett nytänkande inom 
Stadsmissionen. För det första att man gick från tidigare akutinriktade insatser för de 
hemlösa till att försöka lösa deras situation mer permanent genom att skapa ett trappstegs-
boende. För det andra att man införde RJ som ett arbetssätt inom denna boendeform, 
bland annat som en metod som skulle förhindra boende att straffa ut sig från Bostället. 
En intressant fråga att ställa är i vilken mån personalen uppfattar detta reparativa arbets-
sätt som något i egentlig mening nytt för Stadsmissionens insatser för hemlösa. 

Att inte straffa ut sig en utopi – men idag längre till det än tidigare
Arbetssättet på Bostället uppfattas av viss personal inledningsvis ha varit annorlunda än 
vid tidigare boenden inom SSM. Istället för att skriva ut boende när incidenter inträffade, 
flyttades de upp och ner i huset, från ett trappsteg till ett annat. Idag beskriver personalen 
tanken på att ingen ska straffa ut sig som en utopi, men att det skett en reell förändring 
i det att det blivit längre till utskrivning än i tidigare boenden. Även om personalen är 
ovillig att skriva ut långtidsboende, och om de uppfattar det som hemskt när så sker, 
kan det vara nödvändigt för att kollektivet, huset Bostället, ska fungera. ”Det som kan 
vara bra för individen (att bo kvar) kan vara förödande för kollektivet” som en vägledare 
uttrycker det. 
 På ABM försöker personalen komma bort från strafftänkandet genom att inte, 
som tidigare, tidsbegränsa en avhysning utan att istället försöka lösa händelsen bakom 
avstängningen. Vad stod exempelvis det agerande som föranledde avhysningen för? Ett 
sådant arbetssätt innebär att man kan jobba på längre sikt än utifrån ett strafftänkande. 
Det är inte lätt att lämna det gamla livet, och många får återfall. Förhållningssättet på 
Bostället uppfattas som ”segare” än inom andra boendeformer, man ”kan ha fyra till 
fem återkopplingar under sex månader …” Tidigare blev boende avstängda en viss tid 
och kom tillbaka utan att man pratade om det som hänt. Idag blir avstängningen ingen 
bestraffning, menar personalen, eftersom man pratar om det och ”rensar ryggsäcken” när 
gästerna kommer tillbaka. 
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Ett gammalt förhållningssätt omsatt i en specifik metod 

Det reparativa förhållningssättet uppfattas generellt sett inte som något helt nytt inom 
SSM:s verksamheter för hemlösa. Tvärtom uppfattas det som ett sätt som alltid varit 
”basic” och självklart inom SSM, och som vilar på en grundläggande etik och kristna 
värderingar. Det som uppfattas som nytt är att detta förhållningssätt omsätts som en 
metod på Bostället, vilket ger en del nya verktyg (exempelvis att sitta ner i grupp eller att 
aldrig låta någon incident passera) men även att utbildningen gett nya ord och nya förkla-
ringar till något som man redan tidigare gjorde. För den som är ”12-stegs-människa” 
innebär inte heller metoden några nyheter. Bortsett från att RJ inte är en behandlingsme-
tod, uppfattas grundtankarna vara desamma. Enhetschefen på Bostället håller inte med 
om att det bara är nya ord på något som man tidigare gjorde, utan menar att det skett en 
förändring i arbetet, framför allt till följd av en ny struktur som ger en bättre balans än 
tidigare. 

Men min erfarenhet är att när vi var för överempatiska, då tänjde vi för mycket på 
gränserna och det blev farligt, alltså ur säkerhetssynpunkt också, och människor kunde 
bete sig väldigt illa utan att behöva ta ansvar för det. Och när vi var för gränssättande, 
alltså vi hade ju i flera år – och det gäller alla verksamheter – så då tänker jag så här att 
ursäkta men alla verksamheter hade portningslistor på människor som betedde sig illa …
(Mija Bergman) 

Från ”goda” till professionella – eller? 

Det finns även åsikter om att SSM förändrats i sättet att se på sin egen roll, men även 
i sättet att bedriva sitt arbete. Å ena sidan kan detta beskrivas som en positiv utveck-
ling från ett mindre ”proffsigt” arbete och en självbild enligt vilken SSM representerade 
det ”goda bemötandet”, ”det goda hjärtat” till skillnad från framför allt socialtjänsten, 
till en mer professionell ingång och en vilja till samarbete och flexibilitet. Men samma 
utveckling kan tolkas på ett annorlunda och mindre positivt sätt. Den tydliga skillnaden 
som tidigare fanns mellan SSM som frivilligorganisation och olika myndigheter uppfat-
tas efterhand ha suddats ut. En uppfattning är att det fanns ett värde i denna skillnad 
som idag har gått förlorad. Det som i dagsläget sägs särskilja Bostället från socialtjäns-
ten är framför allt ”blommor och dukar”. I övrigt är språket och lokalerna snarlika. De 
boende måste på ett likartat sätt boka tid för möten, och är det fullt på ABM eller ABK 
så finns inga möjligheter att släppa in någon ytterligare. Tidigare togs de som sökte sig till 
SSM först om hand. Eventuella frågor och kontakter med socialtjänsten kom inte förrän 
senare. ”Idag sitter man på rum som liknar kontor, ställer frågor i tur och ordning”, säger 
en personal, medan samtalen tidigare sköttes på ett mer avslappnat sätt, ”man fikade och 
pratade, på ett lättsamt språk som alla förstod”.
 Idag kan Bostället dessutom uppfattas ställa högre krav på sina boende än vad social-
tjänsten gör. De boende som tidigare var aktuella för att flytta in på Bostället skulle uttala 
en vilja att förändra sina liv. Detta kom att innebära att personer som var motiverade 
men som var för sjuka, hade ett för svårt missbruk och som framför allt bara ville ha 
någonstans att bo, hade svårt att flytta in. Det ställdes hårda krav på de hemlösa, vilket 
resulterade i dålig beläggning och följaktligen dålig ekonomi – inte för att det ”rådde 
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brist” på hemlösa, utan att de var för sjuka. Till följd av detta ändrades inriktningen och 
Bostället fick två lågtröskelvåningar och en drogfri våning. 

Bostället – en symbol för en ny tid?
På min fråga om Bostället blir en symbol för övergången från något gammal till något 
nytt,	svarar	chefen	för	verksamhetsområde	hemlöshet	att	det	nog	är	så	att	SSM	befinner	
sig i en övergångsfas. 

Jag tror det … Om man tittar på hela SSM så är vi i en övergång ... och det handlar 
jättemycket om att folk inte skänker pengar på samma sätt utan att man vill skänka till nåt 
som man vet är kvalitativt, att alla frivilligorganisationer måste bli starkare i vad dom är ... 
inte företag, inte kommuner eller landsting utan en tredje sektor som måste formera oss, 
beskriva vad det är. Absolut att det är en övergång ... En del med stora hjärtan upplever att 
vi har blivit för mycket huvud. Jag tror på det här … hitta balans mellan huvud och hjärta 
... En del anställda för att de har hjärta, ibland tro – så blir det krock … (...) Jag kan också 
haja att man blir frustrerad ... att en del lämnar också för att det blir så ...  (Annelie Edrén) 

Boställets enhetschef menar att Stadsmissionen som en kristen organisation landar 
”ganska tungt åt liksom – nämen vi är ju så goda”. Det kan vara möjligt att arbeta utifrån 
det ”stora goda hjärtat” i en verksamhet som befinner sig i en uppstartsfas, när all personal 
är fylld av energi, men när motgångarna och ”smällarna” kommer behövs, menar hon, en 
annan balans mellan empati, struktur och kontroll. Även verksamhetschefen bekräftar 
en utveckling mot ökad professionalisering inom verksamheten men medger att en sådan 
utveckling även medför vissa risker.  

Jag kan se att vi måste bli duktigare på att mäta, att kvalitetssäkra ... men jag kan bli rädd 
att vi ... Att man börjar prata för mycket i att vara professionell … och vad det betyder i 
mötet med människor ... Man börjar prata om att de ska ha sitt eget brukarråd … Man 
ska ta lite gisslan i olika projektgrupper och så där ... Det kan jag bli lite rädd för. (Rädd 
att det blir för mycket socialtjänst? Min fråga) Jag tror det är jätterisk … Jag tror vi var mycket 
mer progressiva och utmanande för några år sen än vad vi är idag. (...) Jag tror vi har varit 
för rädda, ganska länge ... När jag började jobba – [var min inställning] socialtjänsten är 
”skit”, men upptäckte att om vi ska kunna utvecklas behöver vi pengar, stöd, då måste vi 
börja närma oss socialtjänsten med budskap om att vi vill samarbeta (...) Men för två år sen 
kände jag att de kommit för nära, ville veta för mycket, ville ha kvalitetssäkringar ... vilket 
jag fortfarande känner, att det är för mycket kontroll. Vi har låtit dem ge oss för mycket 
pengar så nu vill de kontrollera vad vi gör med pengarna ... (a.a.)

Det finns även en rad yttre faktorer, inte minst lagstiftning om exempelvis brandskydd 
och miljökrav på kök, som enligt enhetschefen ställt krav på nya former för verksamheten 
och som även kan medföra att något av det ”gamla” gått förlorat.

Det är det här ganska vilda, och ganska liksom – ”jamen, kom hem till oss och här umgås 
vi tillsammans” (…) Det är ju de här goda bilderna som man ska ha med sig och sträva 
efter, att levandegöra i det vi har idag. Samtidigt som det är så att vi kan inte … alltså vi kan 
inte tro att vi kan vara något slags särregel ifrån de krav som samhället har på oss. (Mija 
Bergman)
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Ett gemensamt övergripande förhållningssätt – eller en 
metod vid sidan av andra?
Vi har sett att personal uppfattar att RJ erbjudit en metod och nya verktyg för att omsätta 
ett förhållningssätt som flertalet personal menar funnits även tidigare inom SSM:s 
verksamheter för hemlösa. Men ser personalen då RJ som ett uttryck för ett gemensamt 
övergripande förhållningssätt, eller ser man snarare den reparativa metoden som en 
metod vid sidan av andra, exempelvis 12-stegmetoden? Flertalet menar att det reparativa 
arbetssättet utgör en gemensam grund, en bas. Det är en bra idé, säger en personal. Folk 
bryter alltid mot reglerna, så det är en bra tanke att reparera … annars får man inga 
gäster, ingen kommer tillbaka. Alla ska ha en chans att komma igen. Men det finns även 
åsikter om att basen för all verksamhet istället är SSM:s värdegrund och att olika metoder 
– som den reparativa metoden och 12-stegsmodellen – kan användas och mixas både 
för att upprätthålla värdegrunden, men också för att boende kan vara i behov av olika 
mycket av olika metoder. En förhoppning kommer till uttryck att 12-stegsmodellen ska 
bli mer integrerad i den gemensamma basen. Det finns ”12-stegare” i personalen och den 
tidigare reparativt inriktade handledaren har ersatts av en 12-stegsinriktad sådan. 

det reparativa arbetet på Bostället
Hur beskriver då personalen sina arbetsuppgifter på Bostället, i lågtröskel- och långtids-
boende och på akutboenden? Vilka är de tydligt reparativa inslagen och hur fungerar de 
i praktiken?

Personalens huvudsakliga arbetsuppgifter
Vägledarnas16 beskrivningar av sina huvudsakliga arbetsuppgifter kan sammanfattas i 
fem punkter: 

stöd•	

motivation•	

nätverk och externa kontakter•	

uppfostran•	

studiebesök och praktikanter.•	

Motivationsarbetet uppges vara den huvudsakliga arbetsuppgiften och också den som 
kan möta störst svårigheter. En vägledare beskriver motivationsarbetet som att perso-
nalen ”kollar av” de boendes förmågor, deras behov av stöd och vilken hjälp de vågar 
be om. Det är viktigt att mot bakgrund av detta hitta verktyg som visar den boende att 
personalen tar honom eller henne på allvar. Även de externa kontakterna med exempel-

16  Yrkesbeteckningen på all (”vårdande”) dagpersonal på Bostället är vägledare. Att vara vägledare är 
bredare än att vara kontaktperson, det är mer socialt inriktat och kräver en vidare kompetens (Intervju 
Mija Bergman 20011028, Nordfeld )
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vis socialtjänsten, sjukvården eller bostadsmarknaden beskrivs som en väsentlig del av 
arbetet. Det är mer regel än undantag att de boendes relationer till och förtroende för 
socialtjänsten är skadade, och att återupprätta kontakten blir viktigt för att de boendes 
situation ska förändras till det bättre. Vi återkommer till detta i ett senare avsnitt, likaså 
till personalens ambition att ”uppfostra” de boende i meningen lära dem mer av sociala 
koder och socialt acceptabla beteenden. De boendes nätverk har man enligt enhetschefen 
lagt utanför själva boendet, för att olika funktioner som terapier, läkarkontakter, dagverk-
samhet och annat i så hög grad som möjligt ska fungera självständigt efter att någon 
flyttar till eget boende.
 Hur nattpersonalen på akutboendet för män (ABM) uppfattar sina huvudsakliga 
arbetsuppgifter kan sammanfattas i att dels hålla verksamheten i gång och få den att 
fungera, dels hålla kontakten med och fånga upp gästerna. Personalen har dessutom en 
rad praktiska arbetsuppgifter (ta emot gäster vid insläpp, ansvara för mat och för tvätt). 
Att få verksamheten att fungera innebär att vara uppmärksam på vad som händer, hålla 
kontroll och sätta gränser för att förebygga bråk och konflikter. Att hålla kontakt med och 
få en bild av gästerna kan dels innebära mer akuta insatser, som att hänvisa vidare till 
sjukhus, psykiatri eller socialtjänst, dels att vara uppmärksam på om någon gäst är på 
väg att ändra uppfattning om sitt liv och om att bo ute, vilket skulle kunna leda till mer 
långsiktiga insatser som exempelvis att flytta vidare till lågtröskelsboendet. Hur arbetet 
tar form är beroende av vilka gäster som besöker boendet och vilket påverkningstillstånd 
de befinner sig i, och av vad. De personer som kommer till ABM är ganska regelbundna 
gäster, vilket innebär att personalen har en ganska god kännedom om dem sedan tidigare. 
Även på akutboendet för kvinnor (ABK) är flertalet nattgäster väl kända. Vid sidan av 
de konkreta arbetsuppgifterna, som är desamma som vid ABM, framstår ABK som en 
lugnare miljö där viljan att umgås och samtala är något större än på ABM. Genom att 
flera av de kvinnliga gästerna dessutom deltar i Tigrarnas verksamhet under dagtid elimi-
neras en del av det ”merarbete” som männens frustration över att få lämna ABM, som de 
uppfattar, för tidigt på morgonen kan generera.  
 Kan ett härbärge bli för trivsamt? Det är en återkommande fråga, där personal 
menar att socialtjänsten ibland är tveksamma till att kvinnor bor på ABK på nätterna 
och tillbringar sina dagar på Tigrarna. Enligt socialtjänstens mening kan detta utgöra ett 
relativt lätt och kravlöst alternativ, som inte medverkar till att kvinnorna kommer vidare. 
”På ABK får man allt – men utan krav” säger en personal, men även om det kan bli för 
”trivsamt är det ändå inte människovärdigt att bo här”. En annan personal menar att 
gäster på SSM:s akutboenden inte har något annat, och att det inte är upp till personalen 
att tvinga dem vidare.

Det är inte vår sak att säga att de inte får ha det så bra, inte vår sak att fundera över om vi 
gör dom en björntjänst ... det är socialtjänstens och politikernas sak, inte vår.

återkopplingar och reparativ dialog
Sedan den reparativa metoden introducerades har arbetssättet modifierats för att passa 
gäster och boende på Bostället. Detta innebär att personalen framför allt använder sig av 
återkopplingssamtal och av reparativa dialoger eller samtal men inte av större konferenser 
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eller sittningar. Medling i samband med konflikter mellan boende eller mellan boende 
och personal används vid enstaka tillfällen i dagverksamheterna men i princip aldrig 
inom akutboenden.

Återkopplingar 

Ett återkopplingssamtal kan kort beskrivas som ett samtal som med utgångspunkt i de tre 
frågorna vem har skadats? vilken är skadan? och vems är ansvaret? ska iscensätta en reparativ 
process. I återkopplingssamtalet deltar den boende, hans eller hennes vägledare, enhets-
chef och socialsekreterare. Enligt vägledarna sker återkopplingssamtal uppskattningsvis 
en gång varje eller varannan månad på lågtröskelvåningarna men sällan på den drogfria 
våningen, någon gång i halvåret enligt en personal. Om en boende bryter mot någon av 
Boställets kardinalregler kan han eller hon bli avskiljd eller till och med få flytta ut ur 
huset permanent, efter att ett gemensamt beslut om detta tagits i personalgruppen. Perso-
nen i fråga blir erbjuden ett återkopplingssamtal, men om personen tackar nej, kommer 
påverkad eller uteblir kan man inte ha något samtal. Det innebär inte att personen i fråga 
straffat ut sig som tidigare, utan enligt personalen är det en logisk konsekvens av den 
boendes beteende. Ett återkopplingssamtal utgör ingen garant för att en person får flytta 
tillbaka in i huset. Även om utflyttningen blir permanent har personalen ambitionen att 
ha ett samtal för att avsluta relationen på ett gott sätt.  
 Vid ABM har man graderat incidenter i tre olika nivåer som leder till tre typer av 
återkoppling. Första gradens återkoppling sker uppskattningsvis varje vecka och handlar ofta 
om att nattgäster tar in öl eller är otrevliga. Sådana små förseelser leder ibland bara till 
ett reparativt samtal i dörren. Tanken är att personal och gäst alltid ska prata igenom det 
som hänt så att ingen ska gå från boendet ilsken, ledsen eller arg. Det ska helst finnas 
en reparativ struktur i samtalen: vad händer i dig, vad händer då och vad får det för 
konsekvenser? Men ofta får samtalet reduceras till en enklare fråga; ”vad tänker du om 
det som hänt?” Andra gradens återkoppling sker exempelvis efter okvädningsord eller uppre-
pade mindre förseelser. De inträffar någon gång i månaden och leder för det mesta till 
återkopplingssamtal, men man behöver inte boka tid för detta. Tredje gradens återkoppling 
sker vid allvarliga händelser som bryter mot Boställets kardinalregler. På ABM inträffar 
sådana händelser uppskattningsvis högst en gång per månad och på ABK ytterst sällan. 
Gästen avskiljs, och det krävs ett återkopplingssamtal för att han eller hon (eventuellt) ska 
vara välkommen tillbaka. Gästen ska ta kontakt med sin socialsekreterare, men en orsak 
till att återkopplingar inte alltid blir av är att kontakten med handläggarna är dålig och att 
gäst och handläggare inte kommer överens. En annan orsak kan vara att gästen inte vill 
ha något sådant samtal alls utan undviker att komma till akutboendet, ibland under flera 
år, tills händelsen bleknat bort. Det är en bra metod, menar en personal, för genom att ta 
in avhysta gäster på samtal får personalen möjlighet att bedöma vilken typ av person de 
har att göra med. Personen i fråga visar sin nivå dels genom att komma till återkopplings-
samtal, dels genom att erkänna det som skett – eller inte.

Reparativa dialoger 

Vägledarna har uppskattningsvis ett par reparativa dialoger i veckan, ofta som en lättare 
form av samtal. En vägledare beskiver att det ständigt pågår en dialog, eller en nötning 
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med de boende, men det är en en ”dialog light” som är mer av bondförnuft. Det är först 
när händelser som tangerar eller bryter mot Boställets kardinalregler som mer regelrätta 
reparativa dialoger iscensätts, vilket emellertid uppges ske sällan. I arbetet är det alltid 
”färskhetsprincipen” som gäller, vilket innebär att annat, exempelvis dokumentation och 
praktiska sysslor, måste läggas åt sidan när något som leder till en reparativ dialog har 
skett. Att bedriva ett akutstyrt arbete är tidskrävande och det sägs dessutom vara svårt 
att balansera å ena sidan det akutstyrda mot å andra sidan strävan efter att upprätthålla 
struktur i arbetet. 
 Det finns boende som aldrig blir aktuella för reparativa dialoger eller återkopplingar, 
framför allt boende som är drogfria, och boende som har ett begränsat missbruk och 
som i hög grad lever sitt eget liv. Andra boende hamnar däremot ständigt i situationer 
som kräver återkopplingssamtal: personer som är psykiskt sköra, som har ADHD eller 
personer med ett pågående missbruk som tar in eller tar droger i huset och som lätt 
hamnar i konflikt. En personal menar att det skett en utveckling i verksamheten som 
minskat orsakerna till att konflikter uppstår. Dels har personalen blivit mer tydliga i sina 
informationssamtal med personer som ska flytta in i huset, framförallt tydligare med de 
ekonomiska villkoren för boendet, t.ex. att egenavgiften ska betalas den 18:e. Dels har 
den dagliga nötningen vägledarna talar om blivit, om jag förstår det rätt, mer ihärdig. 

Medling vid konflikter

I den reparativa metodens repertoar ingår även medling, det vill säga att två parter som 
varit i konflikt, eller två parter som utgjort offer och förövare, ska sitta ner, dela sina 
känslor inför och tankar runt det som skett så att förlåtelse kan ges och en eventuell 
gottgörelse kan komma till stånd. Detta är emellertid en typ av sittningar som sällan 
kommer till stånd på Bostället. På ABM försöker man undvika att konflikter accelererar 
och att det blir bråk med vapen eller knivar. Om två gäster kommer i konflikt visas därför 
båda ut från boendet, och det är inte aktuellt att iscensätta några reparativa samtal med de 
båda antagonisterna. På ABK har man erfarenhet av en medling efter en konflikt mellan 
en gäst och en personal. Vägledarna har varit med om att medling har skett vid enstaka 
tillfällen, dels efter incidenter mellan boende och personal, dels vid några tillfällen efter 
konflikter boende emellan. Personalens erfarenhet är att dessa samtal har fungerat bra. Vid 
något tillfälle har de boende själva drivit samtalet framåt som ett riktigt ”vuxensamtal”. 
Vid andra tillfällen har personalen önskat en sittning som de boende nekat till. Medling 
mellan de boende kan inte användas i alla konfliktsituationer, och en sittning kanske kan 
klara av vissa saker boende emellan medan det kan finnas annat som är ouppklarat – våld 
eller hot som personalen inte uppmärksammat. Men, säger en vägledare, de flesta är rädda 
om sitt boende och ”sköter sig ganska bra”. 

Ett gemensamt arbetssätt? 
I vilken mån uppfattar personalen att RJ utgör ett gemensamt arbetssätt idag? Vägledarna 
menar att RJ är ett gemensamt synsätt och ett gemensamt sätt som personalen utgår ifrån 
i sitt sätt att prata med de boende, ”Ja, ja, det var tokigt, men vi kan prata om det, ordna 
upp det …” Detta sätt att prata sägs kännetecknas av en flexibilitet som innebär att perso-
nalen väljer att förlåta, reparera och gå vidare. Det kan även finnas vissa variationer, och 
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en vägledare menar att alla kanske inte arbetar lika reparativt eller tänker lika medvetet 
på det som andra. Men generellt sett är uppfattningen att det råder en konsensus där 
vägledarna arbetar mycket på samma sätt, och att det är bra att konsensus råder.
 På ABM tycks det finnas större variationer i personalens sätt att arbeta reparativt. 
Även om återkopplingssamtal alltid sker i någon form (oftast som korta reparativa samtal 
i dörren) kan själva utförandet variera. Detta kan förklaras av att det är olika personal 
och olika gäster som är berörda. En del personal är både duktigare och mindre rädda än 
andra; ”en del medarbetare raka i problematiken, andra lite fegare”. Om personalen vågar 
eller inte kan både bero på dem själva och i vilken mån de är rädda för gästerna, och på 
vissa gäster som kan beskrivas som farliga. Huvudsaken, menar en medarbetare, är inte 
att man följer en specifik mall eller metod. Det är att gästerna känner att det är ett genuint 
samtal som förs, vilket innebär att personalen, om jag har uppfattat det rätt, måste ha den 
individuella friheten att följa metoden ”mer eller mindre rakt av”.
 Det finns en erfarenhet av att arbetssättet på dagen och på natten skiljer sig åt men 
också av att detta är skillnader som minskat och som kan minska ytterligare genom 
fortsatta gemensamma tvärmöten mellan arbetsgrupperna. Enligt Annelie Edrén var en 
anledning till att hämta hem metoden till SSM att hitta ett verktyg som kunde balan-
sera de två ytterligheter som personal i mötet med en ofta svår målgrupp hamnade i: att 
antingen bli överempatisk eller allt för sträng och auktoritär. Enligt den tidigare handle-
daren så kan personalen enligt en reparativ metod röra sig mellan olika inre positioner, 
det vill säga att man som personal kan välja att förhålla sig till de boende på olika sätt, 
och även växla mellan dessa positioner. Den bild hon ger av nattpersonalen är att det 
är en personalgrupp som inte har den reparativa metoden gemensamt utan snarare att 
några arbetar så medan de andra antingen har stannat i de tidigare rollerna, eller har ett 
minimalt intresse för sitt jobb. 

... du ser det lättast på natten för de har så renodlade roller där, där har du nån som är 
överempatisk, och så har du nån som står och river i och säger nej till alla, bla bla bla … 
och några som skiter i vilket för dom jobbar natt för att dom vill mecka med sina båtar … 
och sen så … dom som jobbar reparativt ... Ja, jobbar man natt så brukar man ha andra 
intressen ... Dom försöker nog göra sitt bästa ... (Eva Fahlström)

Den minsta gemensamma nämnaren som avgör om ett arbetssätt fortfarande är att 
beteckna som reparativt, och som Fahlström menar att vägledarna ”har på plats” …

... det är att se den andre som ägare av sitt liv, se den andre som ägare av sitt problem, att se 
sig själv – inte som hjälpare, utan hur kan jag hjälpa till? Vem äger problemet? (...) Förr så 
ägde ju dom som jobbade problemet ... Du ser ju om du jobbar med natten också, för dom 
har ju mycket mer av det där gammeldags stuket, dom äger jättemycket problem. Dom 
som jobbar på dagen är mera ... att man tillämpar det här att det är den hemlöse som ... Jag 
kan inte gå in och äga hans problem och jag vet inte bäst. Det tycker jag är det fina med det 
här. Det skulle jag tro genomsyrar så mycket att dom inte märker det. (a.a.)

Om jag tolkar Fahlström rätt anser hon att nattpersonalen på akutboendena bara undan-
tagsvis arbetar ”reparativt”. 
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Ja, sen kan man inte nå alla, och man kan heller inte tänka att alla som kommer dit är så 
himla tända på idén, för det finns ju personal som anpassar sig bara, och nattpersonal 
som tycker ”varför ska vi hålla på med det där tjafset för? Det ska ju vara som det var på 
Nattugglan så är allting bra. Där hade vi inga bråk, och där gjorde vi si och så ...” 

Boställets enhetschef uppfattar även hon skillnaderna i det reparativa arbetssättet mellan 
vägledare och nattpersonal. Vägledarna sägs vara duktiga på att arbeta reparativt och att 
driva detta arbetssätt framåt. 

… men på natten är det mer svårt (…) Och där landar det ju väldigt, väldigt olika. Och där 
upplever jag att det har funnits ett motstånd, så att det är liksom inget att sticka under stol 
med att det är så. (…) … alltså jag kommer ju fortsätta jobba med att få, att hitta reparativa 
delar som funkar på natten, och inte för att vi liksom ... tills vi är blå i synen ska inför 
det reparativa tänkandet, utan för att det är ett … Det är ett bra och enkelt sätt att hålla 
människor ansvariga för sina beteenden, men att ändå försöka återintegrera dem i sociala 
sammanhang. (Mija Bergman)

Detta leder över till frågan om hur stor variationen i arbetssätt får eller är tänkt att 
vara, såväl inom verksamheterna på Bostället som inom SSM:s övriga verksamheter för 
hemlösa. Detta är ett tema som vi återkommer till i ett följande avsnitt.

Reparativ rättvisa inom personalgruppen
En avsikt med att introducera RJ inom SSM:s verksamheter för hemlösa var enkelt 
uttryckt att personalen skulle få en gemensam grund i ett reparativt förhållningssätt för 
att kunna lämna ett tidigare mer repressivt sätt att arbeta med sina gäster och boende. 
Den ideologiska grunden för RJ sägs vara demokrati och jämlika villkor bortom över- 
och underordning. I praktiken ska detta innebära att det reparativa arbetssättet aldrig kan 
vara ett arbetssätt som personal riktar till de hemlösa, utan att detta är ett arbetssätt där 
personalen …  

... måste till varandra vara reparativa, med rätt adressat, kunna konfrontera med handlingar, 
inte attackera person – alla dom interaktionerna gör ju att man får bort otroligt mycket 
skitsnack, mobbing, elakheter. Alltså det blir helt enkelt en friskare arbetsplats. Och sen 
... dom i sin tur ... personalen, måste kunna kräva av föreståndarna att dom ska kunna ha 
reparativa dialoger (...). (Eva Fahlström)

Att personalen själva omfattar den metod de arbetar utifrån är, enligt enhetschefen, ett av 
de grundläggande villkor som ska gälla för att man ska kunna säga att man arbetar utifrån 
en reparativ metod. Det nytänkande som metoden bidragit till sägs vara att personalen 
fått lära sig att ge feedback till varandra. Det har varit svårt, menar den tidigare handleda-
ren, att skapa ett klimat där personalen tittar på sig själva istället för att ”jobba hur mycket 
som helst med hur man ska bemöta klienterna.. (...) Folk har aldrig varit med om det 
nån gång …” Det reparativa arbetssättet inom personalgruppen innebär bland annat att 
reparativa dialoger ska föras personalen emellan om exempelvis konflikter uppstår. Detta 
är emellertid något som inträffar sällan. En förklaring till att miljön, som jag förstår det, 
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uppfattas som tämligen fri från konflikter, sägs vara att personalen undanröjer ganska 
mycket dels genom att ”att gå till rätt adressat med budskapet”, något man pratar mycket 
om, men också genom att det finns mycket tid för personalen att prata med varandra. På 
morgonen ”pulsar man in” genom att var och en kort berättar om sig själv och sitt aktuella 
nuläge, och på eftermiddagen har personalen ett möte där de så att säga lämnar kvar 
jobbet innan de går hem. I övrigt har man en jargong inom arbetslaget där det reparativa 
förhållningssättet sägs vara nära och tillgängligt; ”ta ett reparativt samtal med henne”, 
”hur ska du reparera det här?” Dessutom sägs enhetschefen ha …  

… varit duktig i att be sin personal om ursäkt, dela med sig ... att liksom skapa ... alla 
kommer att begå misstag, alla måste få begå misstag ... får inte mörka med sina misstag. 
Om man får in det här så lyfter man själv upp och säger; ”jag gjorde värsta misstaget”, att 
man kan säga det, blir inte bestraffad ... (Eva Fahlström)

Det finns även synpunkter på att det skulle kännas fel om man som personal skulle sitta i 
en dialog som fördes mer utifrån en metod än som ett fritt och genuint samtal. När behov 
av mer allvarliga reparativa samtal i känsliga personalärenden uppstår anser en personal 
att det dessutom vore lämpligare att ta in en extern oberoende samtalsledare än som idag 
att det är Boställets enhetschef som sköter dessa. 

En personalcentrerad metod?

Det kan förefalla som om den reparativa arbetsmetoden har ett personalinriktat fokus. 
Metoden togs till SSM primärt för att personalen skulle få ett annat – i meningen ”bättre” 
– bemötande i förhållande till sina gäster. Det fanns, menar verksamhetschefen, vissa 
tendenser till att personalgrupper slöt sig istället för att se målgruppen, se vilka man var 
till för. Att så skedde var inget konstigt, anser hon ...

… för man är ju rädd också. Man är ju rädd för att det ska hända nåt ... våld, tillbud … så 
att man sätter ju regler med högre och högre och när det inte fanns en samstämmighet i 
verksamhet så satte varje verksamhet sina regler … (Annelie Edrén)

Men det finns även andra personalcentrerade moment som betonas. Det talas mycket 
om att personalen ska ha en bra arbetssituation, och det reparativa arbetssättet ska hjälpa 
dem att känna tillfredställelse i sitt arbete, att få ”vara sig själva” och komma till utryck 
med egna känslor och upplevelser såväl inför de boende som inom personalgruppen. I 
intervjuerna med personalen blir det tydligt att de ofta ger en feedback till gäster och 
boende som handlar om deras (personalens) rätt till en bra arbetsmiljö. Ett citat från den 
före detta handledaren kan illustrera detta.

”Det är jättekul att gå till mitt jobb, så kommer jag hit, då luktar det gammal fylla, då börjar 
jag på att må illa” och så delar man med sig [till den påverkade personen, min kommentar] 
allt vad som händer i en. (Eva Fahlström)

Eftersom det arbetssätt som introducerades på Bostället var helt nytt, händer det att …

... man behöver överdriva vissa delar för att komma till nåt som är vettigt så småningom, 
men det här med medarbetarna att dom ska pulsa in och vara noggranna med vad dom 
själva känner och … använda sig av handledningen på ett bra sätt för att hålla ... För det 
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är meningen att man ska hålla i sitt arbete, det kan ju gå för långt, så att man blir … så 
att det blir att det är personalen som blir den viktigaste resursen hela tiden, och att de här 
andra, de boende, de blir såna här saker som man jobbar med, så ... (...) Dom behöver ändå 
arbetsredskapet för att hålla. Dom behöver fokus på gästen ... Det är svåra frågor att svara 
på … Risken är ju alltid att det blir på det här sättet, att om man håller på och jobbar med 
känslor, så går man in med det, och speciellt om man inte har ett ganska säkert känslolad-
dat bra privatliv så börjar man använda sig av sina känslor på jobbet istället. (Annelie 
Edrén)

Intressant nog finns en rörelse i motsatt riktning, att det reparativa förhållningssätt perso-
nalen tränats in i på arbetet, ”spiller över” i deras privata liv. Flera av dem menar att det 
är en grundhållning de bär med sig, och de använder sig av den reparativa dialogen och 
de frågor som det bygger på i relation till sina barn. En person menar att det finns lägen 
i livet då han själv skulle behöva ett reparativt samtal. Man blir, som han säger, påverkad 
även utanför arbetslivet eftersom ”du ibland kan se dig själv i dina gäster”. För andra är det 
en metod man använder på jobbet. Det riktas även viss kritik mot personalcentreringen 
i metoden. En åsikt är att metoden hänger samman med i vilken utsträckning personal 
klarar av att härbärgera sina egna känslor. När man inte klarar av detta erbjuder metoden 
en möjlighet för personalen att lämna av känslor och tankar i sittningar med de boende, 
för att därefter själva gå ”rena” därifrån. Personalen har därmed gjort sitt och det blir 
istället den boende eller gästen som rusar iväg fylld av skuld och skam. Det finns ett nytt 
fokus, säger en personal, på den ”sjuka gästen”. Boställets enhetschef menar att metoden 
absolut inte implementerats för personalens skull, utan att man måste se på Bostället som 
ett miljöterapeutiskt samhälle där den reparativa metoden går åt bägge hållen. Däremot 
bidrar det reparativa arbetssättet enligt hennes mening till att ”arbetsgruppen håller sig 
friskare, på väldigt många sätt”.

Sammanfattning
Syftet med att introducera RJ vid SSM:s verksamheter för hemlösa var att ge personalen 
ett enkelt verktyg så att ett tidigare repressivt bemötande av gästerna skulle ersättas av ett 
reparativt – och bättre – bemötande. Om det tidigare bemötandet sägs ha kännetecknats 
av ett strafftänkande och en frånvaro av dialog i samband med gästers överträdelser och 
oönskade beteenden, var tanken med det nya sättet att inte straffa boende och gäster utan 
att istället lära dem att ta konsekvenser av sitt handlande. Såväl boende och gäster som 
personal skulle nu tvingas att prata på ett nytt sätt och att ta ofta svåra samtal om det 
som hade inträffat. Genom att modifiera RJ till den egna kontexten skulle personalen 
få ett enkelt och gemensamt verktyg, nära vanligt ”sunt förnuft”, genom vilken det nya 
bemötandet skulle realiseras. Personalen beskriver också den metod som introducera-
des som enkel, och ibland så nära sunt förnuft att det blir ”löjligt” att ens kalla det för 
metod. Flertalet av personalen menar att RJ inte är något nytt och de betonar, kanske 
självklart, att ett gott och respektfullt bemötande alltid varit grundläggande för arbetet 
inom SSM. Det som RJ har tillfört är att personalen har fått nya ord, nya förklaringar och 
nya verktyg för ”det som alltid funnits”. Att få tillgång till en metod för det som alltid 
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sägs ha varit grundläggande, uppfattas emellertid som en utveckling mot ett mer profes-
sionellt arbetssätt. Huruvida utvecklingen från att ha varit en frivilligorganisation med ett 
stort hjärta till att bli en mer samarbetsinriktad och kvalitetsmedveten organisation är att 
se som positiv eller inte, råder delade meningar om. Flertalet tycks emellertid välkomna 
en sådan utveckling. RJ uppfattas som en gemensam grund och som ett verktyg för att 
omsätta SSM:s värdegrund i praktiken. Men RJ är inte och ska inte heller vara den enda 
metoden, utan allt efter de boendes behov ska, idealt sätt, andra metoder, till exempel 
12-stegsprogram, finnas tillgängliga.
 De arbetsuppgifter som natt- respektive dagpersonal har kan beskrivas som riktade 
inåt, mot den egna verksamheten, eller utåt, mot det omgivande samhället. På akutboen-
den är syftet att skapa en lugn miljö och en god kontakt med de gäster som kommer, natt 
för natt. Inom dagverksamheten är syftet att på olika sätt förbereda de boende för och 
mildra deras (åter-) inträde framför allt på bostadsmarknaden eller i något mer ordnade 
levnadsförhållanden än de tidigare haft. Två viktiga inslag i denna process är att hjälpa 
de boende till förbättrade relationer till socialtjänsten och att ”uppfostra” de boende så 
att deras beteenden och normer på ett bättre sätt anpassas till dem som gäller i samhället 
i stort. Även om syftet med att hjälpa boende till bättre relationer till socialtjänsten är 
reparativt, det vill säga att arbetet är inriktat på att reparera det som skadats, är det framför 
allt genom återkopplingssamtal och reparativa samtal eller dialoger som den reparativa 
processen iscensätts. Återkopplingssamtal sker framför allt sedan en gäst blivit avhyst från 
akutboendet eller sedan en boende blivit avskild eller fått flytta ut från det permanenta 
boendet. Detta sker när en gäst eller boende brutit mot Bostället kardinalregler eller när 
det skett upprepade mindre förseelser. Reparativa dialoger beskrivs mer som de pågående 
samtal eller den dagligen pågående nötningen vägledare har med de boende, eller de korta 
uppföljande samtal nattpersonalen har med sina gäster i samband med mindre överträdel-
ser. Den reparativa metoden är tänkt att vara isomorf17 i betydelsen att metoden, i princip 
dialogen som bygger på de tre frågorna, ska användas i alla relationer – såväl mellan 
boende och anställda, som mellan boende och mellan anställda (ledning inkluderat). Idag 
används metoden framför allt mellan personalen och de boende, i mindre utsträckning 
mellan de boende – inte alls på akutboenden, och sättet att tala personal emellan sägs vara 
präglat av ett reparativt språk. 
 Syftet med att introducera reparativ rättvisa inom SSM har varit indirekt relaterat till 
den målgrupp man arbetat med inom hemlöshetsverksamheten. Det primära syftet har 
varit att ge personalen ett nytt och relevant verktyg i sitt arbete. I det följande kapitlet ska 
vi se hur personalen ser på att arbeta reparativt med gäster och boende inom Bostället – 
om och i sådana fall varför en sådan metod bedöms vara särskilt lämpad i arbetet med 
hemlösa missbrukande män och kvinnor.  

17  Grek. i śos, lik, och morfe, form (Nordisk familjebok), saker som har samma form (Wikipedia)
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Reparativ rättvisa i arbetet med hemlösa

Reparativ rättvisa är, som vi sett i ett tidigare kapitel, en metod som växte fram i arbetet 
med ungdomsbrottslingar, och som inledningsvis hade syftet att framför allt förhindra 
ständiga återfall i brott. Metoden har därefter utvecklats på olika sätt, anpassats till och 
applicerats på olika målgrupper, i olika kontexter. På Bostället sägs det vara första gången 
som metoden, även på en internationell arena, introducerats med hemlösa missbrukare 
som målgrupp. I det följande kapitlet ska vi se hur personalen på Bostället resonerar runt 
RJ i relation till den egna målgruppen med utgångspunkt i tre frågor:

Bedömer personalen att RJ är en relevant metod och i så fall varför?•	

Hur relaterar personalen olika moment i den reparativa processen till sina gäster •	
och boende?

I vilken mån uppfattar personalen att ett reparativt arbetssätt ger effekter för de •	
boende?  

En relevant metod i arbetet med hemlösa missbrukare?
Uppfattar personalen att RJ är en relevant metod i arbetet med boende och gäster på 
Bostället? De flesta som tillfrågats ser positivt på RJ, men kanske kan vi se att de tillskri-
ver metoden olika betydelse. Det finns för det första de som menar att alla metoder är 
värda att pröva gentemot denna målgrupp, att det är värt att pröva allt som eventuellt kan 
ge någon effekt. De hemlösa som söker sig till Bostället är en grupp gentemot vilken man 
prövat alla metoder – alla trender, alla varierande ekonomiska förhållanden har påverkat 
sättet man arbetat med dem. Nu prövar man RJ, som inte kostar något och som dessutom 
är lösningsfokuserat, ”riktat mot det som funkar hos människan”. Det finns för det 
andra en ganska generell uppfattning att RJ är en metod som lämpar sig bättre för andra 
målgrupper än just de ofta medelålders hemlösa missbrukare som söker sig till Bostället. 
Ungdomar och yngre människor utan ett missbruk, eller en yngre grupp av missbrukare 
som inte kommit så långt i sin brottsliga karriär eller i sitt missbruk vore kanske mer 
lämpliga att arbeta med. Speciellt tydligt kan detta vara på ABM, där de manliga gästerna 
sällan uppfattar att de har någon framtid, där de kan vara ångerfulla men glömmer, förne-
kar, förtränger. De är dessutom ofta trötta på människor som vill hjälpa och förändra 
dem. Men trots att andra grupper kan vara bättre lämpade för ett reparativt arbetssätt 
uppfattas det ändå som befogat att ha ett sådant sätt att arbeta på Bostället. För det tredje 
menar vissa i personalen att de boende på Bostället, just till följd av den livssituation de 
befinner sig i, utgör en lämplig grupp att arbeta reparativt gentemot. De boende definie-
ras som en grupp som ofta saknar kontroll, exempelvis i relation till myndigheter, och 
som inte sällan har dåliga relationer till socialtjänsten sedan barnsben, som dessutom 
saknar sociala koder, som har ett skadat självförtroende, som lever med mycket skam och 
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skuld och för vilka förlåtelse och att reparera relationer är främmande, som har stannat 
upp i sin utveckling i 12–18-årsåldern. ”De är 30 till 50 år men beter sig som tonåringar”. 
De beskrivs som en halvkriminell grupp som lever med droger och lögner, ”ljuger för sig 
själva” och som inte är vana att bli lyssnade till.
 I den litteratur som beskriver RJ som metod framkommer klart att detta är en metod 
som utvecklats för att rätta till ett oönskat beteende och som är tänkt att fungera som en 
motkraft till att detta beteende återupprättas. Vad är det då personalen menar att man kan 
eller vill ”rätta till” hos de boende? 

Återupprätta förtroende och reparera relationer

RJ sägs vara en metod för att återupprätta de boendes brustna förtroende till sig själva. 
Självförtroendet repareras när de boende får rätten och möjlighet att sätta ord på och 
förklara sitt beteende, vilket i sin tur genererar självinsikt, egenmakt och ett återtagande 
av kontroll. Det är dessutom en metod för att reparera relationen till socialtjänsten, till 
vilken det brustna förtroendet är ett återkommande tema, samt till barn och familj. Att 
återupprätta förtroendet innebär dessutom att boende kan börja skapa nya nätverk som 
därefter kan/bör byggas ut.

Skaffa social kompetens och sociala koder

De personer som bor på Bostället sägs i hög grad sakna social kompetens och kunskap 
om gällande sociala koder. Genom att flytta in i huset, få en vägledare och kamrater och 
följa de regler som gäller skaffar sig de boende social kompetens. På Bostället kan man 
nöta in nya sociala koder; ”det är inte ok, det är inte ok, det är inte ok” att exempelvis 
skrika, skrämma andra, ha fötterna på bordet eller ”blodiga verktyg” i sin låda. Genom 
att de yttre kraven inom boendet på att ”leva ett normalt liv” krockar med bristen på 
sociala koder sker hela tiden en sådan nötning.  

Att förhindra våld och hot om våld

RJ kan även betraktas som en metod för social kontroll, ett sätt att bemöta, hantera och 
eliminera konflikter inom framför allt inom ABM. 

Ger en bedömningsgrund och en trygghet

Genom återkopplingar och sättet boende reagerar inför dessa kan personalen göra en 
bedömning av personen i fråga. För vissa boende med exempelvis ADHD-diagnoser, 
som ständigt hamnar i situationer som leder till återkopplingar, kan dessa samtal bidra 
med en ökad trygghet i och med att deras beteenden hela tiden bemöts på ett likartat sätt. 
Det är dessutom så, vilket vi kommer att se allt tydligare, att metoden får olika funktioner 
beroende på om det är akut- eller långtidsboendet som avses. På natten blir RJ mer en 
metod för konflikthantering och social kontroll. På dagen blir RJ en metod som har mer 
långsiktiga mål. Det handlar inte om att rätta till, säger en vägledare, utan att hjälpa de 
boende att ”hitta dit dom vill”, att i det dagliga arbetet vägleda, säga emot, visa på konse-
kvenskedjor, hjälpa dem bli realistiska, ha realistiska mål …  
 Vad kan då uppfattas som realistiska  mål? Mål på ett individuellt plan kan handla om 
att de boende ska återerövra lite hopp, skapa lite tro på sig själva. Det går fel, ständigt, 
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med återfall, stöld, hot och tokiga beslut, säger en vägledare. Kan man lära sig att man 
kan göra fel men därefter prata och rätta till, förlåta och reparera, kanske man inte blir 
lika rädd, kanske man inte faller lika ofta. ”Kan man göra det mot andra, kanske man 
kan lära sig att göra det mot sig själv, eller att andra kan göra det mot en ...” Ett mål är att 
de boende ska komma till insikt om sig själva. De boende kan uppfattas som blockerade 
inombords, men med bättre kontakt hoppas personalen kunna visa att ”dom är som vi, 
mjuka … great, bara man når dit!” Ett mål på ett mer organisatoriskt plan är att metoden 
RJ ska upprätthålla SSM:s värdegrund. Att behandla människor som individer handlar om 
alla människors lika värde, som en personal uttrycker det. Ett annat mål är att enskilda 
boende och gäster ska fungera i verksamheterna och att verksamheterna fungerar. Ett 
annat mål är att ABM fungerar utan allt för mycket av bråk och konflikter. Om boende 
och gäster får en bättre livsstil och om de minskar sin kriminalitet så har metoden även 
en viktig samhällsnytta, som en personal uttrycker det.

moment i den reparativa processen
I det följande ska vi titta lite närmare på hur personal uppfattar vissa av de inslag som 
ingår i och utgör grund för ett reparativt arbetssätt. I arbetet med hemlösa missbrukare är 
det vissa av dessa moment som jag bedömer är av särskilt intresse. 

Att komma till känslomässig insikt 
Ett moment i den reparativa dialogen eller återkopplingssamtalet är att den berörda parten 
ska komma till en slags emotionell vändpunkt. RJ sägs vara en ”emotionell metod” och 
naturligtvis blir en fråga som följer på detta hur en metod som bygger på dialog, lyssnande 
och att komma till känslomässig insikt uppfattas fungera i arbetet med personer som 
befinner sig i ett aktivt missbruk och som inte sällan dessutom lider av psykisk ohälsa. 
Hur ser personalen på möjligheten att samtala och föra en reparativ dialog med personer 
i ett pågående missbruk och en eventuell psykisk ohälsa? En av vägledarna sammanfattar 
på ett bra sätt tre olika funktioner som personalen uppfattar att den reparativa dialogen 
kan ha:

att de boende, oavsett om de har svårt att ta in det som sägs eller att komma till •	
insikt, har rätt till hjälp och till ett ”schyst” bemötande även mitt i missbruket. De 
ska få detta bemötande här och nu, som hon säger, och inte behöva vänta till en 
annan situation i livet.

att det är viktigt att som personal alltid reagera som man gör i andra ”normala” •	
situationer och att, igen oavsett vad de boende tar in, visa att man reagerar, blir 
ledsen, orolig eller besviken ... ”Du får inte skrämma oss, ta dåligt knark, man blir 
rädd! Det är obehagligt”. 

att just det faktum att personalen ställer boende och gäster inför sina egna •	
”genuina känslor i kontrollerad form” kan leda till en känslomässig insikt; när 
personalen tillåter sig att bli förbannad, men med metoden och syftet i behåll, kan 
de boende få en positiv chock och en erfarenhet av att ”att man kan bråka och bli 
sams”.
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Det finns även åsikter om att det inte är alldeles lätt att veta hur och när samtalen ska 
omsättas i mötet med de boende. Det kan vara svårt att veta när metoden är bra. Det 
krävs någon verklighetsuppfattning, att man kan prata med varandra. Missbruket eller 
svåra psykiska tillstånd kan stå i vägen. Men möjligheten öppnas ibland, exempelvis med 
amfetaminmissbrukare när de är totalt utmattade efter en intensiv period av drogande. I 
vissa fall kan man ta tillvara dessa stunder. Men man får akta sig så att man inte kör över 
folk. Man kan inte sätta igång någon stor process eller gå in i för djupa, avklädda samtal; 
”De flesta, utom tvättäkta psykopater, känner skam ändå när de nyktrar till”. Det gäller 
att hitta rätt nivå på samtalen och veta vart man vill komma. Man ska ”inte gå in och 
peta på skammen” utan om någon berättar kan man hänvisa personen vidare till någon 
annan, till en terapeut. Det är särskilt svårt med psykiskt sjuka personer, och där krävs 
stor försiktighet i samtalen. På natten kan det ”vara svårt att nå människan – drogerna 
står emellan. Man får vara glad om de kommer ihåg att man pratat”. Personalen försöker 
alltid ha en dialog med gästerna, dels för att det är viktigt för personalen att tala om hur 
de känner sig när något inträffar, dels för att återkommande dialoger kan ge effekter på 
sikt. ”Man kan inte besegra allt, få folk att förstå på en gång. Med våra män tar det tid …” 
Det är viktigt att inte påbörja något samtal som inte kan avslutas, vara färdigt innan man 
skiljs åt. ”Så är det med barn också, ska alltid vara sams när man skiljs åt.” Om man är 
osäker i samtal på natten kan man överlämna till dagpersonalen att följa upp. 
 Det finns dessutom åsikter om att möjligheten att komma till insikt finns först när 
man är drogfri, när man vet och när man känner vad man har gjort. (En annan fråga som 
en personal väcker är om personer som använder Subutex eller Metadon verkligen är att 
betrakta som drogfria?) Att vänta med ett samtal till att en person är drogfri kan även det 
utgöra en svårighet. Dels kanske man inte får tillgång till personen, dels har många gäster 
svårt att prata när de är nyktra, så det individuella bemötandet blir extra viktigt. 

Att be om förlåtelse, ta konsekvenser och att gottgöra
Vid sidan av att komma till insikt om sitt beteende eller om det man brutit och de eventu-
ella konsekvenser detta har fått för andra, är tanken att personen i fråga även ska be om 
förlåtelse för och gottgöra det som ”skadats” i relation till andra. Ett påpekande är att den 
dynamiska relationen framför allt kan uppstå mellan boende och personal så länge boende 
och gäster befinner sig i ett aktivt missbruk. Det är först på den drogfria våningen som 
mer varaktiga relationer de boende emellan kan komma till stånd. Så länge relationerna 
präglas av droger ”finns inte plats för något annat”.

Förlåtelse

Förlåtelse är ett viktigt inslag i den reparativa processen. Att personalen uppfattar det som 
väsentligt att be om ursäkt, att säga förlåt, är tydligt. En personal menar att man borde 
lära sig tekniker för att få gästerna och de boende att ”komma till ursäkter”, att hitta den 
verksamma ingrediensen i detta. En annan menar att det är en brist i olika sociala utbild-
ningar att man inte betonar och lär ut betydelsen av detta. Men för många av de boende 
kan det vara svårt att säga förlåt. De har svårt att tänka åt det hållet och är många gånger 
”upptagna med att må dåligt”. Även om personalen inte kan lägga förlåtelsen åt sidan 
så är ändå det viktigaste att föra ett samtal runt detta, och att, som en personal säger, 
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få gästerna att höra någonting även om man inte kan begära att de tar in allt. Det är bra 
om en boende eller gäst ber om ursäkt, men det måste ligga en annan tyngd i det än att 
bara säga ett lättvindigt förlåt. Det är viktigt att be om ursäkt och erkänna den konkreta 
handlingen – ibland kan erkännandet vara den gottgörelse man kan räkna med – men 
också att inte upprepa beteendet. Det viktigaste är emellertid samtalet runtomkring det 
som hänt. Ofta säger de boende förlåt eller ber om ursäkt under samtalets gång – även 
om det sker med olika omskrivningar. Återigen betonas betydelse av att personalen ger 
tillbaka känslor, ”när vi ger så mycket att de blir generade”. Förlåtelse kan vara särskilt 
verksam om den kommer från personalen. Personalen kan skapa emotionella reaktioner 
hos de boende genom att be om förlåtelse när de själva gjort något fel.

Gottgörelse 

I intervjuerna framkommer att gottgörelse är något som vägledarna pratade mer om 
tidigare, men även att det tidigare gjordes fler försök med gottgörelse av mer praktisk, 
konkret natur än vad som är aktuellt idag. Nu sägs det främsta sättet att gottgöra vara att 
be om ursäkt, framför allt att be uppriktigt om ursäkt – och inte minst att inte upprepa 
det beteende eller den överträdelse en boende gjort. De tidigare konkreta gottgörelserna 
kunde uppfattas som ”lite bestraffningsgrejs” medan personalen idag snarare frågar 
vad den boende själv kan ha för förslag på gottgörelse. En synpunkt från den tidigare 
handledaren är att man i dagsläget visserligen använder sig av momentet gottgörelse 
men ”väldigt lite”. Idag har Bostället en handledare med speciell 12-stegskompetens. Eva 
Fahlström uttrycker viss kritik mot en sådan metod, inte minst då den fokuserar mer på 
relationen till de egna föräldrarna och allt för lite på relationen till de egna barnen.

... lär dom bli vuxna istället. För man kan ju sitta och reparera sig själv hela livet och under 
tiden så har man övergivna barn som växer upp ... (Eva Fahlström)

Det kan dessutom vara svårt att få till gottgörelse på nattetid. Helst ska gästen själv 
komma på hur han eller hon kan gottgöra. Det ska vara gästernas tänkande och görande 
som styr – inte personalens.  

Att ta konsekvenserna av sitt handlande 

En intressant fråga är huruvida de åtgärder som följer på överträdelser och regelbrott 
är att förstå som konsekvenser eller som straff. Även om språkbruket inom Bostället 
idag handlar om konsekvenser, ”det är förbjudet att säga att det är ett straff”, är det ett 
faktum, menar flera av nattpersonalen, att de boende upplever det som ett straff när 
de blir avhysta exempelvis efter att ha utsatt personal för sexuella trakasserier. Även om 
personalen tänker och arbetar utifrån ett konsekvenstänkande menar de att gästerna har 
svårt att skilja ut detta och att för dem handlar det om straff. Det kan dessutom vara svårt 
att ta konsekvenser av sitt handlande i den miljö som ett akutboende utgör. Det viktiga 
blir att fortsätta påtala och att prata om det som har skett, att försöka få gästerna att förstå 
vad som hände. En skillnad mellan straff och konsekvenstänkande är enligt persona-
len att konsekvenstänkandet på ett annat sätt visar att man bryr sig om gästen eller den 
boende. Att personalen inte ger upp utan är angelägen om att reda ut det som skett så att 
personen i fråga kan välkomnas tillbaka. Genom de reparativa samtalen synliggörs gästen 
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på ett sätt som man menar inte skedde i det ”gamla” strafftänkandet. När den påverkade 
personen i Fahlströms tidigare exempel fick sitta utanför cirkeln, är det då ett straff eller 
en konsekvens? ”Jag tycker det är en konsekvens” säger Fahlström. ”En oartighet gente-
mot cirkeln.” Samtidigt kan det framstå som ett exempel på ett mer repressivt tänkande 
när personen i fråga nekas möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor, eller som ett 
ställningstagande som innebär att reparativa dialoger eller sittningar inte bör komma till 
stånd med personer i ett påverkat tillstånd.  
 Viss personal menar att det viktigaste är att man har ett språkbruk som stämmer med 
det man gör. I vissa fall kan det därför vara bättre att kalla en avskiljning för ett straff – 
om det faktiskt är ett straff – att vara tuffare i språket och att akta sig för ett behandlings-
språk eller en jargong som gäster kan snappa upp och raljera över. 

Överträdelser

Hur tydliga är då de regler som boende och gäster inte får överträda? De regler som gäller 
i huset är få, menar vägledarna, men tydliga. Det är inte alltid en nyinflyttad person får all 
information om vad som gäller, men det blir tydligt för den boende efterhand. En åsikt 
är att reglerna framför allt blir tydliga när det gäller andra boende – men när det gäller 
en själv hittar man alltid orsaker till varför man ska slippa ta konsekvenserna av vad man 
gjort och de regler man brutit ... En annan åsikt är att reglerna ibland kan vara orättvisa. 
Exempelvis hänvisas boende som är synligt alkoholpåverkade till sina rum, vilket inte 
gäller för personer som är påverkade av droger på ett sätt som är svårare för personalen att 
upptäcka. Dessutom kan överträdelser få olika konsekvenser. Alla boende ska exempelvis 
avskiljas från sitt boende för samma saker men detta, menar en vägledare, kan vara lite 
olika. En anledning kan vara en viss positiv individuell anpassning – alla människor är 
olika och behöver olika saker. Men det kan dessutom vara ett uttryck för att personalen är 
”svaga för vissa – tuffare mot andra”. Om personalen har bråttom och inte hinner prata 
igenom alla beslut ordentligt kan en viss orättvisa uppstå. 
 Personalen på akutboendet menar att reglerna är helt klara för de boende. En personal 
anser emellertid att reglerna idag är mindre tydliga än tidigare då det var olika straffskalor 
som gällde. Straffskalorna innebar att gästerna visste precis och kunde kalkylera vilken 
tid han eller hon skulle bli avstängd för en viss förseelse. Utan straffskalor blir konse-
kvenserna inte lika tydliga, vilket eventuellt kan föda en reflexion hos gästerna runt vilka 
konsekvenser deras handlande kan få. Reglerna bygger mycket på sunt förnuft, menar 
en personal. Brott mot kardinalreglerna, som våld, hot om våld, missbruk i boendet och 
sexuella trakasserier, ger hårda reaktioner. Dessutom behövs regler för att skapa ordning 
och reda ”så att det inte spårar ur” men också för att styra upp de boendes ”tonårsbe-
teende: att TV:n stängs av vid en bestämd tid, att man inte har skorna på bordet eller 
går barfota med en infekterad fot ...” Det skapar trygghet inom de akuta boendena när 
reglerna gäller alla, och när de boende vet att personalen ”gränsar” (sätter gränser för)  
den som överskrider dem. Reglerna fyller dessutom en positiv funktion när det uppstår 
en dialog runt vad gästerna ofta uppfattar som ”fyrkantiga” regler – och personalens 
förklaringar till varför reglerna finns och ser ut som de gör. 
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Frivillighet
I viss litteratur framhålls betydelsen av att enskilda personer gör ett frivilligt val att ingå i 
en reparativ process. Hur ska man förstå momentet av frivillighet på Bostället? På Bostäl-
let har personalen ett reparativt arbetssätt som innebär att boende i vissa situationer 
kan bli föremål för reparativa dialoger eller återkopplingar. Den frihet enskilda boende 
har är att välja att bo i huset och underställa sig kravet på reparativa moment – eller 
att välja ett annat boende. Är man inte beredd att delta exempelvis i reparativa samtal, 
sägs Bostället kanske inte vara rätt boende. Det finns ett frivilligt moment i att ringa sin 
socialsekreterare och beställa tid för återkoppling om man har blivit avhyst från akutbo-
endet. Återkopplingen är det kanske huvudsakliga reparativa momentet i boendet. Det är 
avgörande för den process personalen vill uppnå genom att boende ska få komma till tals 
själva men även få en ”normal” respons på sina handlingar i form av personalens upple-
velser av saker som inträffat, och att boende därutöver kan be om ursäkt, bli ursäktade 
och lägga händelser bakom sig. Återkopplingen är att betrakta som ett erbjudande, menar 
personalen, som den boende kan välja eller välja bort. Boendet blir villkorat i så måtto att 
man måste ta ett återkopplingssamtal för att eventuellt få någonstans att sova. Personalen 
poängterar att återkopplingssamtalen inte är någon garant för att få flytta in i huset igen. 
Personer som vill ha någonstans att bo, men som inte vill eller orkar ta de samtal som 
krävs, får välja annat boende. Enligt den tidigare handledaren har man alltid en ”säga 
nej-regel” i alla cirkelsittningar – ingen kan tvinga dig att sitta i cirkeln, ingen kan tvinga 
dig att tala, säger hon. Nu är detta inget moment som fungerar på Bostället annat än då 
en boende sitter tillsammans med personal i samband med återkopplingssamtal. Även 
om det finns en tillåtelse att bo på Bostället och förbli ”tyst” tycks det ändå finnas ett 
bakomliggande krav på att ta del på ett mer aktivt sätt. 

Mija [enhetschefen] brukar säga: du måste också ta ansvar för vad du lägger in.. Om du har 
en våning, en boendegemenskap (...) sitter och säger ”jag vill ingenting säga”, sitter och är 
negativ, måste ju han ta ansvaret. Han kan få höra kanske hur det blir för oss andra när du 
alltid säger nej. Det är en artskillnad mot det och den tyste … den som inte vågar säga nåt 
... (Eva Fahlström) 

vi och dom
Reparativa metoder är skapade för att utplåna ojämlika och orättvisa förhållanden mellan 
olika parter involverade i konflikter, lagöverträdelser osv. Den demokratiska aspekten 
betonas, och Fahlström och Edrén menar att detta innebär en strävan att få bort över- och 
underordning genom att alla parter, oavsett om det är en hemlös missbrukare eller SSM:s 
direktor, ska ha samma möjligheter att komma till tals men också samma ”skyldigheter” 
att be om ursäkt, ta konsekvenserna av och gottgöra det man skadat i relation till andra. 
Kan man förstå detta som att relationen mellan personal och boende blir mer utjämnad i 
ett boende med ett reparativt arbetssätt? Hur ser personalen på detta?
 Relationen mellan personal och boende kan uppfattas på olika sätt, även om det finns 
en självklar uppdelning mellan personal och boende. Personalen sägs kunna växla mellan 
olika roller beroende på situation och den boendes olika behov. Antingen kan man anta 
rollen som personal eller så kan man anta rollen som förälder eller som äldre syskon. 
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I den sistnämnda rollen blir en uppgift i det reparativa samtalet att möta de boende på 
den utvecklingsnivå de befinner sig, vilket ofta uppfattas vara i tidiga tonåren, alternativt 
att man ”sänker sig till daghemsnivå”. Samtidigt som intagandet av föräldrarollen i en 
mening uppfattas skapa ojämlika roller uppfattas den bygga på ett personligt engage-
mang och en närhet som utjämnar olikheter. Det som uppfattas minska klyftorna är att 
personalen genom ett bemötande där de tillåts vara sig själva kan använda sig själva som 
instrument. Det viktiga är att man som personal är trygg i sin roll, att man kan vara 
personlig utan att vara privat, utan att ”gegga till det”, ”ludda ut det”. Personalen sägs 
vara professionella och veta var dessa gränser går. På ABM kan man prata och umgås mer 
än vad som kanske sker på andra härbärgen – men det finns ändå en klar gräns för hur 
mycket gästerna vill ha av umgänge och närhet. På ABK kan det finnas en ”ojämlikhet” 
som sägs vara till de kvinnliga gästernas fördel; de kvinnor som bor där höjs upp, sätts på 
piedestal och omhuldas med alla medel. Ett annat sätt att se på relationen och syftet med 
de reparativa samtalen är att betrakta dem som möjligheter att kommunicera två vuxna 
emellan, att bemöta och samtala med de boende som de vuxna de faktiskt är, oavsett 
beteende och utvecklingsnivå.
 Det finns en grundsyn inom SSM som talar om att se människan bakom problemen, 
vilket uppfattas minska klyftorna mellan vi och dom. Men det finns även uppfattningar 
om att SSM har utvecklats på ett sätt som har bidragit till ökade klyftor – såväl inom 
organisationen i stort som mellan olika ansvarsnivåer, chefer, anställda och boende.

Effekter av det reparativa arbetssättet
I det inledande avsnittet framkom att personalen menar att RJ är en lämplig metod att 
använda i arbetet med hemlösa missbrukare. Genom att arbeta reparativt menade perso-
nalen att man bland annat skulle kunna bistå de boende att återupprätta förtroendet till 
myndigheter och reparera relationer, men även hjälpa dem att skaffa en social kompetens 
och en känsla för vedertagna sociala koder. Boställets enhetschef beskriver det såhär:

I boendet så handlar det ju jättemycket om att det är ett sätt att träna på relationer, att få 
syn på sig själv i sociala sammanhang, och hur ens beteende faktiskt påverkar. När man 
lever som hemlös och lever på gatan, så lever man ju väldigt mycket i ett socialt vakuum 
där man inte är säker på om man syns eller märks. Här är vi ju jättetydliga med att man 
syns och man hörs, och man märks. Och saker man säger och saker man gör påverkar 
andra. Så. (Mija Bergman)

Vilka effekter menar då personalen att den reparativa metoden har haft för de boende? 

Metoden ger synliga effekter 

Viss personal anser att det går att se synliga effekter av arbetssättet på Bostället – effekter 
som att boende vågar närma sig, diskutera, be om hjälp och mer vågar vara sig själva. 
Det går att se skillnad på en person som tidigare varit gäst på ABM som sedan flyttat in 
i huset. ”Det är tydligt i huset – att det händer saker med de boende” säger en personal. 
Där blir den boende mindre aggressiv, gladare ... Problemen har försvunnit så pass att 
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boende kan börja prata vardagssaker i soffan, ”efter att ha levt ute i 30 år, sitta och prata 
skit med någon ...!”

”Trygghet den stora grejen”

Metoden kan ge lite mer kontakt mellan boende och personal. Samtalen hjälper de 
boende att förstå hur personalen tänker, och genom att ta sig igenom konflikter kommer 
alla parter varandra lite närmare. De boende uppfattas dessutom bli lite mer rädda om 
både sitt boende och sina relationer till personalen efter återkopplingssamtal där man 
pratat om sina tankar och känslor. De boende och gästerna blir trygga i sitt boende, med 
personalen. Tryggheten blir en grundplåt för att våga titta på en eventuell förändring i 
framtiden. Personalen är trygg med metoden, vilket de boende känner. ”Att personalen 
trivs så bra ger effekt på de boende.” 

Fasaden rämnar

De boende blir väl omhändertagna, näst intill bortskämda som en personal säger, och det 
”gullas med dem”. En del ”tuffingar kan fnysa åt att bli gullade med” men uppfattar detta 
efterhand som ett uttryck för personalens vilja att hjälpa. Till följd av att personalen alltid 
pratar och aldrig ger upp kan de få bort de boendes fasad till slut – så att de boende kan 
börja se framåt, se möjligheter …  

Det är svårt att se effekterna av metoden

Men både bland vägledare och bland nattpersonal finns även åsikten att det kan vara svårt 
att tydligt se vilken effekten av det reparativa arbetssättet blir. Kanske, säger en vägledare, 
blir det en effekt på ett djupare psykologiskt plan. 

... kanske sitter ett frö, även om trädet växer någon annanstans ... Ibland glimtar det till, 
men inga personlighetsförändringar ...  

Många boende uppfattas som manipulativa, vilket kan göra det svårt att uppfatta om 
insikter den boende säger sig ha fått är genuina eller inte. På ABK kan personalen ibland 
uppfatta att de bidragit till en viss självinsikt och att de lyckats skaka upp något hos en 
gäst – vilket kan ge den effekten att gästen inte kommer tillbaka ... 

verksamma ingredienser
Om det nu uppfattas ske en förändring för boende och gäster på Bostället, vad är då den 
mest verksamma ingrediensen som gör metoden i något avseende effektfull? Inlednings-
vis kan det vara intressant att se hur den tidigare handledaren i RJ besvarar denna fråga. 

Det viktigaste tror jag att det är, att man har hitta ett sätt att inte driva in folk i skammen 
... för det är ... kan du tänka dig nåt mer … Kan du tänka dig att vara kvinna, bostadslös, 
drogpåverkad, ingen vill fixa dina tänder, ingen vill sitta bredvid dig på järnvägsstationen 
eller sitta bredvid dig ... ingen vill prata med dig, ingen vill nånting. Och alla vet bäst, och 
vart än du går så är det nån som talar om för dig, en socialsekreterare, det är nån som talar 
om för dig hur du ska leva, hur du ska bo … hur du ska göra … För mig är det viktigaste 
att återupprätta ett människovärde ... (Eva Fahlström)
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Ett sätt att återupprätta människovärdet tycks vara att “lära” de boende att rätta sig efter 
en ordning som är större än dem själva.

 ... här på Bostället, så finns det vissa kardinalregler, och dom är större än mig själv. Jag kan 
inte sitta och göra om dom, precis så som det är ... Vi kan inte gå ner och begära att dom 
lägger om tågen efter oss ... ”Nej, men gud, jag har ingen lust att ta tåget ... jag vill ha det då 
och då.” Det är också en bit av att vara människa, att vi måste underordna oss vissa saker, 
eller hur? (Eva Fahlström)

I den mån personalen ser att det reparativa arbetssättet ger effekt – vilken bedömer de 
vara den mest verksamma ingrediensen i metoden? 

Aktiv närhet

En (uppfattad) verkningsfull ingrediens skulle vi kunna benämna aktiv närhet. Detta 
innebär att man som personal alltid säger sig bemöta det som sker, ett oförtrutet tålamod 
och vilja att förstå, att hela tiden försöka – och försöka på nya sätt, att förmedla männis-
kokärlek och hopp om förändring. En sådan aktiv närhet uppfattas i sin tur ha som effekt 
goda och förtroendefulla relationer, att de boende kan se att någon anstränger sig för 
deras skull. En förutsättning kan emellertid vara att personen i fråga bor kvar i huset 
tillräckligt länge. 

Frihet från skuld

En annan verksam ingrediens uppfattas vara att personalen inte skuldbelägger de 
boende. Att man visar att det är möjligt att skilja mellan person och handling, person och 
beteende. 

Samma bemötande skapar trygghet

Att de boende ständigt får samma bemötande genererar trygghet, som vissa menar är den 
mest verksamma ingrediensen. Det kan också vara genom upprepade avstängningar och 
återkopplingar som ”man börjar inse att man har gjort fel”.

Vidgade perspektiv

Som tidigare framkommit anses personalens positiva ”feedback” vara mycket effektiv. 
Att personalen delger de boende sina egna känslor och tankar inför olika händelser, och 
på så vis låter de boende se en situation utifrån personalens perspektiv, kan exempelvis 
medföra att gäster går från ABM för att undvika att konflikter ska uppstå. Att personalen 
delger sina egna känslor och tankar är ett mynt med två sidor – det är å ena sidan viktigt 
att som personal få komma till uttryck: ”alla i personalen lämnar ut en bit av sig själva och 
får mycket tillbaka”, det sägs å andra sidan ge de boende ett vidgat perspektiv. 

Att lösa konflikter är nyckeln till allt

För någon är personalens förmåga att hantera och lösa konflikter den viktigaste ingredi-
ensen.



95

En hjälp på vägen

Bostället kan vara en hjälp på vägen för män och kvinnor som redan varit på gång att 
förändra sin situation, ofta till följd av att man är i ”rätt” ålder, har en vilja att få något eget 
och dessutom inte orkar missbruka längre. För dem kan Bostället vara ett bra ”prövande” 
ställe där man bor mitt i stan med personer i pågående missbruk omkring sig, vilket kan 
bidra till att pröva och stärka den egna viljan till drogfrihet. För andra blir Bostället en 
plats där de kan må bättre, där det är snällt, fritt och roligt att bo. Det som ger effekt är att 
Bostället är en miljö där det ”kan funka att göra saker” anpassade till olika boende. Den 
respekt jag får gör att jag ger mig själv mer respekt, som en personal uttrycker det. 

Sammanfattning
När RJ introduceras inom SSM uppges det vara första gången någonsin som metoden 
används i arbetet med hemlösa personer, ofta med ett pågående missbruk och inte sällan 
med psykisk ohälsa. Uppfattningarna om och i sådana fall varför metoden är särskilt 
lämplig just med tanke på denna målgrupp varierar. För dem som tog modellen till SSM, 
uppfattas den som särskilt lämpad för just hemlösa missbrukare – ur ett demokratiper-
spektiv som sägs motverka över- och underordning. Det sägs vara särskilt angeläget att 
grupper som står utanför det normala samhällslivet får ”rätten” att bli bemötta utifrån 
de normer som generellt gäller i samhället och ”rätten” att ta konsekvenserna om de 
bryter mot dessa normer, men också ”rätten” att bli förlåtna och välkomna in i (samhälls-) 
gemenskapen. Genom att introducera ett för alla gemensamt sätt att möta konflikter i 
SSM:s verksamheter för hemlösa skulle personer som tidigare tillåtits ”bete sig hur som 
helst” nu bemötas på samma sätt som vilken etablerad samhällsmedborgare som helst.
 Även om den generella uppfattningen bland personalen är att RJ är en metod bättre 
lämpad att använda i arbetet med ungdomar eller med personer som inte gått så långt i sitt 
missbruk, uppfattas det dock som relevant att arbeta reparativt även gentemot medelålders 
personer med ett långvarigt missbruk bakom sig. Inom akutboenden förefaller metoden 
framför allt ha betydelse vid konflikthantering och som social kontroll. I den dagliga 
verksamheten betonas mer den reparativa processen: att lyssna in andras erfarenheter och 
känslor (i huvudsak personalens), att komma till tals, att komma till insikt, att ta ansvar 
och att lära in eller återta förlorade sociala koder och ett socialt acceptabelt beteende. 
En sådan reparativ process beskrivs som relevant i arbetet med personer som uppfat-
tas ha skadade relationer till såväl sig själva som omvärlden, inte sällan representerad av 
socialtjänsten. Det primära med ett reparativt arbetssätt i förhållande till personer med 
ett pågående missbruk är att alla boende, oavsett tillstånd, har rätt till ett gott bemötande. 
Det avgörande är inte om de boende förstår eller är mottagliga för de reparativa samtal 
som förs – utan att personalen framhärdar i sitt gemensamma bemötande. Ett ”repara-
tivt” gott bemötande ställer krav på personalen att alltid reagera ”normalt” på de boendes 
beteende. Den möjliga vägen till insikt som de boende erbjuds är framför allt genom 
denna feedback som personalen ger i samband med alla former av oönskat beteende. 
Särskilt verksam sägs personalens känslomässiga feedback vara. Ett reparativt arbetssätt 
uppfattas minska ett vi-dom-tänkande. Även om det finns en tydlig rollfördelning sägs 
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ojämlikheten minska just genom att personalen ger uttryck för sina egna känslomässiga 
reaktioner på de boendes olika ageranden. Detta sägs även vidga de boendes vyer, och de 
boende uppfattas få en ny trygghet av att förstå hur personalen tänker och av att perso-
nalen alltid – och ihärdigt – bemöter olika situationer som uppstår på samma sätt. Enligt 
några i personalen är det emellertid svårt att veta om det arbetssätt man har får några 
varaktiga effekter för de boende – om en förändring bara är en ren ytanpassning eller en 
genuin sådan. Att bo på Bostället kan kanske vara en hjälp på vägen för den som redan 
bestämt sig för att förändra sin tillvaro, eller så kan det helt enkelt vara ett bättre och lite 
lugnare boende under en begränsad tid.  
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Reparativ rättvisa – igår, idag och imorgon

I det följande kapitlet står ett utvecklingsperspektiv i fokus. Utvecklingen av det repara-
tiva arbetssättet på Bostället kan dels beskrivas i termer av den utveckling som skett från 
att Bostället startade till idag, dels i termer av den önskade utvecklingen av verksamheten 
i framtiden. I ett första avsnitt, Från igår till idag, lyfts några punkter fram som talar om 
den utveckling som skett under de fem år som gått. Ett andra avsnitt handlar om den 
önskvärda fortsatta utvecklingen. I ett tredje avslutande avsnitt ska vi se hur ett antal 
ledande företrädare för SSM ser på den reparativa metodens framtida roll inom SSM.

Från igår till idag
Hur beskriver personalen den utveckling som skett av det reparativa arbetssättet sedan 
Bostället startade för cirka fem år sedan?

Från utopi till vardagsverksamhet

Verksamheten uppfattas fungera bra idag. Det reparativa har gått från en utopi till ett 
”mer jordnära förhållningssätt, till de faktiska problemen”. Även personalens förhållande 
till den reparativa metoden har förändrats. För fem år sedan var detta en stor sak, medan 
det i dagsläget är en ”himla skillnad”: det reparativa har lättat upp lite och är inte längre 
så stort. Personalen har tagit till sig metoden och är bra på att konfrontera boende och 
gäster, bra på att reda ut saker så snart som möjligt, säger en personal, men ”de jobbar 
utifrån sitt eget förnuft”. Personalen tycks uppleva en viss lättnad över att den reparativa 
utopin landat i deras vardagsverksamhet. Den före detta handledaren är dock av en annan 
åsikt.

Utopierna tycker jag är jätteviktiga  (…) och om man har inga utopier, man vill ha ett jobb, 
centralt i Stockholm ... och då kan man ta en restorativ metod för att manipulera klienten 
utan att man ändrar sig själv, och vi ser det väldigt tydligt vilka som gör det ... för de 
använder inte ett restorativt sätt att prata med varandra … (Eva Fahlström)

Det finns dessutom en viss tveksamhet hos personalen huruvida det inledningsvis stora 
engagemanget runt metoden planat ut lite, ”runnit ut i sanden”, eller om metoden blivit 
så integrerad i verksamheten att man inte längre ser återkopplingssamtal och reparativa 
dialoger som en metod. 

En förändring som kräver en ny beskrivning av verksamheten

Verksamheten ser idag inte ut som den gjorde för fem år sedan, men det finns fortfarande 
kvar ett program för verksamheten – som man inte längre följer. ”Det är falsk marknads-
föring” menar en vägledare. ”Det är en målsättning, men vi jobbar inte så.” Bostället har 
förändrats och verksamheten måste presenteras så som den fungerar nu. En beskrivning 
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som inte svarar upp mot verkligheten spär på personalens känsla av otillräcklighet – även 
om det, som en annan personal säger, ”säljer bra utåt”.

Ett boende, men för vilka?

En annan utveckling under åren som påtalas är att många av de boende tillhör en annan 
grupp än vad som var tänkt när Bostället startade. Från början var det tänkt att de boende 
skulle utgöra en mer motiverad grupp som arbetade sig upp i ett trappstegsboende. Idag 
bor bland annat en del personer i huset som beskrivs som ”kroniker i behov av livslångt 
stöd” men även personer med dubbeldiagnoser som inte är motiverade att sluta med sitt 
missbruk eller att komma vidare i sitt boende. ”Vi behöver prata om det här utan skygglap-
par” säger en personal. Vad ska hända med dessa personer sedan, efter Bostället? 

Behövs Bostället?

Det uppfattas alltså ha skett en utveckling i verksamheten. Antalet utskrivningar har 
minskat, toleransen har ökat. Inställningen har blivit mer pragmatisk och det har blivit 
mer av ett lågtröskelboende än ett trappstegsboende. Det finns även en motsatt uppfatt-
ning – att det är fler av de boende som avskiljs idag än tidigare. Det är konstigt, menar 
en personal, eftersom man tidigare tog emot heroinberoende personer som idag bara 
får flytta in om de deltar i Subutex- eller metadonprogram. Kanske kan det vara så att 
”flytten ut ur huset är ett starkare medel för att få dem att känna?”. Verksamhetschefen 
bekräftar förändringen och anger skälen till den.

… och jag tror att det där med Bostället, du vet hur det är, man tänker stort och tänker att 
det här borde fungera och så möter det verkligheten, och verkligheten på Bostället, det 
gäller ju också att få placeringar ... och det var svårare att få placeringar på personer som 
…[var jättemotiverade] och då fick vi öppna dörrarna, så att lågtröskeldelen är ju större för 
att vi ska få placeringar. Får vi inte placeringar då finns inte Bostället kvar, så på nåt sätt så 
möter vi köp- och säljverkligheten liksom. (Annelie Edrén)

Det finns emellertid olika uppfattningar inom personalgruppen hur mycket av lågtröskel-
boende man ska acceptera – och hur mycket av förändring de boende ska klara. Räcker 
det med ett lite bättre boende, lite bättre näringsintag och lite trivsel? När utvecklingen 
har gått mot att Bostället allt mer utvecklats till ett lågtröskelboende måste man även 
våga ställa sig frågan: behövs Bostället fortfarande? Hur stort är behovet av Bostället när 
även staden skapar lågtröskelhem för bostadslösa? ”Gör vi det som andra gör?” 

Från idag till imorgon 
När det gäller den verksamhet som bedrivs inom såväl långtidsboenden som akuta 
boenden idag är den generella uppfattningen bland personalen att den fungerar bra – 
även om det alltid finns möjligheter att förbättra det arbete som utförs. Naturligtvis är 
det intressant att se om och i sådana fall på vilket vis personalen anser att den reparativa 
metoden kan förbättras eller utvecklas.  
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Mer struktur i de boendes vardag

Flera ur personalen anser att det behövs mer av struktur i vardagen för dem som är 
långtidsboende på Bostället, inte bara för boende på den drogfria våningen. Det uppfat-
tas ha skett en utveckling till det sämre vad gäller de boendes tillgång till sysselsättning 
och dagliga aktiviteter. Nu ”bor dom, och bor och bor och bor (…) hänger, vankar”. 
Diskussioner pågår runt detta, och det fattas beslut – men utan att någon förändring 
kommer till stånd, menar man. 

Mindre enheter än ett hus som kan uppfattas som ”stort och otryggt”

Genom att bygga upp mindre grupper på enskilda våningar där man lagade mat, ansva-
rade för städning och så vidare, skulle den reparativa processen iscensättas i ett verkligt 
sammanhang, just där saker inträffar i det dagliga. Det skulle exempelvis bli svårare att, 
som många gör, utebli från våningsstädningen. Att det skulle ge bättre förutsättningar 
i arbetet om det fanns mindre grupper att arbeta med är en tanke som även finns inom 
ABM. På så vis skulle personalen kunna komma lite närmare gästerna och kanske på ett 
bättre sätt ta vara på den vilja att flytta vidare in i huset som finns hos vissa av dem. 

Stress 

Att arbetet uppfattas som stressande är ett återkommande tema, ”arbetet går i hundraåt-
tio” och vägledarna på Bostället hade vid tiden för denna studie, precis genomgått en 
kurs i stresshantering. Strävan efter att å ena sidan upprätthålla struktur i verksamhe-
ten och å andra sidan arbeta utifrån en färskhetsprincip där allt som sker ska åtgärdas 
inom 24 timmar, uppges vara en orsak till stressen. De ständiga omprioriteringarna i det 
dagliga arbetet i kombination med att personalen i huset uppfattas ha för mycket att göra, 
skapar stress och många små störningsmoment i arbetet. En annan orsak uppfattas vara 
att personalen är resultatinriktade i sitt arbete med de boende (att fika och umgås med 
gästerna ses inte som ”arbete”), men också att de gör mycket som de boende skulle klara 
av att sköta på egen hand, eller som socialtjänsten och sjukvården egentligen borde göra. 

Tidsbrist

Flera ur personalen säger att det är svårt att få tiden att räcka till. En effekt av detta kan 
vara att en reparativ dialog med och framför allt mellan boende ibland inte kommer till 
stånd eftersom den är för tidskrävande i nuläget. En annan effekt är att personalen inte 
hinner med dokumentationen som de borde. Det uppfattas finnas ett bra ”tänk” och bra 
verktyg inom verksamheten, men tidsbristen innebär inte bara att personalen inte alltid 
hinner använda sig av dessa, utan dessutom hinner de inte med boende som inte stör eller 
märks – det är de ”röriga” som hamnar i personalens fokus.

Behov av utredning

Det finns dessutom ett behov av att genomföra ordenliga utredningar på de boende. Ofta 
saknas utredningar, eller så är de fragmentariska. På Bostället finns både tid, tillgång till 
de boende och kompetens att genomföra kvalificerade sådana.  
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Att utveckla inom det permanenta boendet

Några övriga förslag på utveckling i det permanenta boendet är att

cementera in 12-stegstänkandet i verksamheten•	

skapa en ökad rättvisa mellan de boende både vad gäller straff för olika förseel-•	
ser och regelbrott, men också vad gäller förbudet att vistas påverkad i allmänna  
utrymmen 

öka personalens medvetenhet om sina egna erfarenheter av och förhållande till   •	
alkohol och droger

 eventuellt ha färdigmöblerade rum. Idag flyttar de boende in med sina egna •	
saker för att skapa ett så normalt boende som möjligt. Samtidigt är det ångestska-
pande för personalen när boende skrivs ut och alla personliga saker antingen ska 
packas ner, flyttas ut eller blir lämnade kvar – för personalen att så småningom 
kasta. 

utveckla användandet av ASI-Maps•	 18 ”för att stötta de boende i förändring”.

Att utveckla inom akutboendet

Inom ABM finns följande förslag på förbättringar i verksamheten:

den reparativa metoden är ett djärvt eller vågat sätt att arbeta på ett härbärge, •	
men de yttre villkoren, framför allt öppettiderna, och den inre miljön utgör hinder 
för att metoden ska kunna utvecklas på önskvärt sätt

förbättra miljön, göra den varm, snygg, mottagande•	

minska antalet boende i varje rum till två•	

dagverksamhet för att utveckla kontakten med de manliga gästerna saknas (en •	
dagverksamhet, Björnen, motsvarande Tigrarna, startade under 2007)  

internutbildning för att utveckla och lyfta kommunikationsnivån med gästerna, •	
för att kunna lyfta dem från ”tonårs- till vuxenjag”, för att bedriva mer av motive-
rande samtal: ”skulle behöva ett ord att ta till direkt när det blir konflikt … ” 

återkopplingar inte alltid så effektiva som viss personal skulle önska•	

viss orättvisa i systemet när gäster får vänta med att komma tillbaka till härbärget •	
tills att frågan tagits upp på personalmöte.

Inom ABK sägs ingenting saknas, vilket hänger samman med att de kvinnliga gästerna 
har tillgång till Tigrarna på dagarna. På så vis kan man erbjuda sina gäster ”hela biten”. 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns ett par önskemål om förbättringar som knyter 
an till den reparativa metoden: dels att bristen på tid men även brister i den yttre miljön 

18  ASI (Addiction Severity Index), Maps (Monitoring Area and Phase System) är ett komplement till ASI-formuläret.
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kan utgöra hinder för att metoden ska kunna användas så som personalen önskar, dels att 
det idag finns en viss orättvisa både vad gäller gottgörelse (eller straff för regelöverträdel-
ser) och tid till återkopplingar, som bör korrigeras. 

Reparativ rättvisa i framtiden
I avsnitten ovan har vi sett hur vägledare och nattpersonal tänker om de önskvärda 
förändringarna i verksamheten vid Bostället. I det följande ska vi se vilken plats SSM:s 
direktor och chefen för verksamhetsområdet hemlöshet menar att RJ ska ha i den framtida 
organisationen. Hur ställer sig SSM:s direktor till den reparativa metoden, och omfattar 
hon en vision att detta är en metod och ett förhållningssätt som ska genomsyra hela 
organisationen? SSM:s direktor ställer sig, i likhet med sin företrädare, positiv till den 
reparativa metoden och anser att den ger ett metodiskt förhållningssätt som man skulle 
kunna ha mer av inom organisationen. Mot bakgrund av den begränsade kunskap direk-
torn säger sig ha om metoden är det framför allt som ett verktyg för konflikthantering 
den skulle kunna komma hela organisationen till nytta.

Jag tror det skulle kunna vara bra ... att den skulle kunna vara ett redskap för oss på alla 
nivåer ... men om det skulle kunna vara det som bär organisationen, det kan jag inte svara 
på. Jag kan den för lite. Men att den skulle kunna vara ett redskap ... Jag tycker att det finns 
en väldigt naturlig koppling mellan vår värdegrund och reparativa dialoger. Men jag har 
mest sett den, och det är så jag har mött den, alltså som en metod att hantera situationer 
... alltså mycket tydliga konfliktsituationer.. Det är där jag har sett den ... och som sådan 
tror jag vi skulle kunna ha glädje av den inom hela organisationen. Jag förstår (...) att den 
har mycket mer att erbjuda och det sitter inte jag med i bagaget, det har jag inte tagit del av 
och därför har jag inga bilder av hur det skulle kunna bidra till organisationen på alla plan. 
(Marika Markowitz)

En anledning för henne att ompröva sin inställning, eller att ifrågasätta metoden, skulle 
vara om hon fick signaler från medarbetarna ute i verksamheterna. 

Skulle de säga att det här är löjligt att kalla det för metod, eller det är ... ja, då skulle jag 
känna det också. Jag skulle möjligtvis utmana dem lite och eftersom vi har jobbat så mycket 
med det, i så många år, så skulle jag inte säga bara lägg ner det där, utan kanske samla till 
dialog och liksom samtal innan man bestämmer sig för att lämna det här spåret. (a.a.)

I övrigt påpekar direktorn att det finns ett behov av andra internutbildningar vid sidan av 
den reparativa, och att det dessutom finns andra pågående metodkonflikter inom organi-
sationen. Mot bakgrund av detta finns ett generellt behov av metoddiskussioner inom 
SSM. Enligt chefen för verksamhetsområde hemlöshet var visionen när den reparativa 
metoden introducerades att den skulle omfatta alla SSM:s verksamheter. Men om det 
reparativa arbetssättet ska förankras även utanför verksamhetsområdet hemlöshet, krävs 
det enligt verksamhetschefen att personalen får pröva metoden och själva upptäcka att den 
är bra. Inom hemlöshetsverksamheten har utbildningen i reparativ metod varit obligato-
risk, men när personal även från ungdomsverksamheten och folkhögskolan bjöds in, var 
det ingen ”som riktig har nappat.” En förklaring kan vara, säger hon, att den nya metoden 
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baseras på affektteori som ligger nära ett kognitivt tänkande. Om många av de anställda 
är psykodynamiskt inriktade i sitt ”tänk” kan metoden uppfattas som ytlig, och intresset 
för att arbeta reparativt minskar. Chefen för verksamhetsområdet hemlöshet säger sig se 
den reparativa metoden som ”en slags början, för det handlar om konflikthantering och 
det handlar om bemötande.” Men därefter kommer …  

... de här utvecklingsdelarna. Det är där vi är nu, att vi ska se till att det finns möjlighet att 
komma in i sysselsättning, arbetsträning ... så att det ska gå parallellt med allting. Men sen 
då, för att medarbetarna ska få ännu mer verktyg i att kunna stödja människor i utveckling, 
för jag vill inte att de ska behandla dem, utan de ska stödja dem i utveckling, då har jag 
avsatt medel nu för att en slags grundkurs i KBT, för där finns det verktyg som inte finns 
inom den psykodynamiska delen … Det är en förståelsebas men vi måste ha verktyg … 
Det är alltså sysselsättning, verktyg, KBT – och mycket större medinflytande från gäster 
och boende. Det är vad jag vill, (...) men det är dit jag ser att vi ska. (Annelie Edrén)

Det förefaller finnas en generell uppfattning hos såväl personal som ledning att RJ inom 
SSM framför allt är en metod för konflikthantering och för ett gott bemötande, och att 
de reparativa verktyg man i dagsläget har tillgång till är tillräckliga för att upprätthålla 
denna metod. Att implementera RJ inom hela SSM, eller att vidareutveckla den repara-
tiva metoden inom Bostället skulle kräva en ny och omfattande satsning inom fören-
ingen. En förutsättning för att ett reparativt förhållningssätt skulle prägla hela SSM är, 
enligt Fahlström, ett arbete ”uppifrån och ner” där det krävs att såväl direktor som alla i 
ledningsfunktioner inom organisationen ...

... tycker det här är otroligt spännande, lär sig sättet att prata, att vara … som … sen kan 
man ju ha en kristen överbyggnad … använda i sin egen språkdräkt. (Eva Fahlström)

Det krävs dessutom intensiva utbildnings- och handledningsinsatser för att implemen-
tera metoden i kulturen. Att detta skett inom verksamhetsområde hemlösa hänger enligt 
Fahlström samman med att det där funnits eldsjälar som ”älskar metoden” och som leder 
det hela. Men ska man göra om hela SSM står man inför ett problem. En vidareutveckling 
av det reparativa arbetssättet inom Bostället skulle för det första kräva att man återigen 
hade en handledare med en reparativ inriktning. Det önskvärda vore att det fanns en 
direkthandledare i vardagsverksamheten.

Och direkthandledare – då kommer de springande, personalen, och säger ”herre gode 
gud, här är kontroverser ... Jag vet inte hur jag ska lösa den … Hur kan jag göra det?” Så 
de fick se det... Mycket mera metodträning, och sen kanske ha metodutveckling där man 
funderar på just den här metoden … ganska regelbundet … (a.a.)

För att ta nya steg skulle det för det andra behövas en metodutvecklare på plats, i verksam-
heten. Hur duktig en enhetschef än är räcker det inte för att få metodutveckling till stånd, 
menar Fahlström. Ett exempel på metodutveckling inom Bostället skulle vara att ta in de 
boendes anhöriga i verksamheten och att genomföra sittningar tillsammans. Inte i form 
av stora konferenser, utan snarare att sitta i cirklar och att få höra folks olika berättelser. 

Berättelser om hur det blev när du försvann från byn, hur jag saknar dig och så vidare. Det 
är att göra en människa till en människa ... (Eva Fahlström)
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Boställets enhetschef bedömer att den reparativa metoden har hittat en rimlig plats i 
boendedelen och förankrats väl hos vägledarna. Förhoppningen inför framtiden utgår 
från ett brukarperspektiv, ”hur vi ska kunna dra det vidare så att det också lever sitt liv i 
de boende?” Viktiga frågor inför framtiden är vad ett ökat brukarinflytande inom Stads-
missionen och Bostället skulle vara.

Är det att vi ska ta de boende som gisslan i olika sammanhang och de liksom ska vara 
bakbundna av oss och känna … och vad säger det om vårt maktperspektiv? Och vågar vi 
titta på maktperspektivet? (…) Hur kan man, och jag tänker så här, att den stora biten när 
vi jobbar med brukarperspektiv, det är ju … alltså hur blir det för personalen? Och ... alltså 
hur ... hur gör man saker tillsammans på ett bra sätt? Och där man har ömsesidig respekt 
... men hur släpper vi in? (Mija Bergman)

Det finns emellertid ingen inom personalen som ger uttryck för någon önskan att vidare-
utveckla det reparativa arbetssättet inom Bostället, eller för att återta en reparativt inrik-
tad handledare.

Sammanfattning
När RJ introducerades inom SSM var visionen att detta arbetssätt skulle omfatta hela 
organisationen – alla verksamheter och på alla nivåer. Idag är RJ ett arbetssätt inom 
verksamhetsområdet hemlösa, medan intresset för metoden från andra verksamheter har 
varit svalt, eller snarare obefintligt. Verksamhetschefen beskriver utvecklingen inom sitt 
eget ansvarsområde som att RJ har utgjort en början, och när personalen nu har fått 
detta verktyg för konflikthantering och bemötande behöver de få andra kompletterande 
verktyg. Ett sådant är 12-stegsprogrammet, ett annat KBT. Även om ambitionen har 
varit att internutbildningen i RJ ska vara obligatorisk för all personal inom det aktuella 
verksamhetsområdet har ingen utbildning genomförts sedan våren 2005.19 Tänkta 
återkopplingstillfällen runt reparativ metod har inte heller kommit till stånd. Stadsmis-
sionens direktor menar att RJ skulle kunna vara ett relevant verktyg för konflikthante-
ring inom olika verksamheter, men att RJ i dagsläget bara är ett tema bland många i en 
nödvändig och önskvärd metoddiskussion inom SSM. 
 Även i verksamheten vid Bostället har inledningsvis mer utopiska visioner för RJ 
landat i vardagsarbetet. En fråga som en del personal ställer sig är om det reparativa 
arbetssättet till och med har runnit ut i sanden, eller om det är ett arbetssätt så integrerat 
i arbetet att det inte längre riktigt märks? Personalen säger sig framför allt arbeta utifrån 
sunt förnuft, och detta innebär att de konfronterar personer och snabbt reder ut allt som 
händer, antingen genom samtal eller genom återkopplingar där de tre reparativa frågorna 
utgör en grundläggande struktur. Det finns emellertid vissa hinder för att personalen 
skulle kunna arbeta så reparativt som de skulle önska. I dagverksamheten kan stress och 
tidsbrist göra att man inte alltid får tid till de reparativa dialoger som behövs. På ABM 
kan öppettiderna och den inre miljön i sin tur utgöra hinder. Inga vidare tankar om att 
utveckla det reparativa arbetet inom Bostället framkommer, men flera av personalen 

19  Nästa utbildningstillfälle blev våren 2007.
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uttrycker lust och vilja att pröva metoden i arbete med de grupper som den ursprungligen 
var tänkt för – ungdomar. Ett försiktigt försök att sammanfatta vad som idag uppfattas 
utgöra det specifika reparativa inslaget i arbetet vid Bostället, är att personalen för det 
första ska reagera, och reagera snabbt, på alla incidenter. För det andra att alla incidenter 
ska bemötas i samtal som bygger på tre frågor: Vad är det som har hänt? Vem eller vilka 
har berörts eller skadats av det som skedde? Vem ska reparera det som hänt och hur? Om 
samtliga personal, i alla samtalssituationer, utgår från dessa tre frågor ska det utgöra en 
garant för ett gott bemötande gentemot gäster och boende – oavsett vem personalen eller 
den boende är, och oavsett var gästen eller den boende befinner sig i sin boende- eller 
drogkarriär. Enstaka eller ett upprepat antal samtal kan i sin tur medföra att en repara-
tiv process tar sin början hos boende och gäster, en process som bland annat omfattar 
moment som självinsikt och vilja att ta ansvar för de egna handlingarna. I det följande 
kapitlet ska vi se hur RJ har utformats inom SSM:s övriga verksamheter för hemlösa: 
Klaragården, Tigrarna och Stadsmissionsgården.
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Reparativ rättvisa på klaragården, Tigrarna 
och Stadsmissionsgården

Inom SSM har ambitionen varit att alla enheter inom hemlöshetsverksamheten ska ha RJ 
som en grundläggande arbetsmetod. I det följande kapitlet ska vi se hur enhetschefer inom 
övriga verksamheter riktade till hemlösa män och kvinnor menar att man inom den egna 
verksamheten implementerat och använder sig av den reparativa metoden i sitt arbete. 
Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I ett första avsnitt beskrivs hur metoden introducerats i 
och modifierats till de tre verksamheterna. I ett andra avsnitt presenteras enhetschefernas 
uppfattningar om RJ som en metod i verksamheter för hemlösa personer i ett pågående 
missbruk. I ett tredje och avslutande avsnitt ställs frågan vilken den minsta gemensamma 
nämnaren bör vara för att ett arbetssätt ska betraktas som reparativt.

Introduktion och modifiering av reparativ rättvisa
Det var i dagverksamheten för hemlösa kvinnor, på Klaragården, som den reparativa 
metoden introducerades inom SSM. All personal utbildades och tillsammans med den 
reparativt inriktade handledaren påbörjades en anpassning av metoden till de speciella 
villkor som fanns i verksamheten. En av de personer som var med och introducerade 
metoden både på Klaragården och på ABK är idag enhetschef på Tigrarna, vilket 
naturligtvis även påverkat introduktionen av den reparativa metoden i den verksamhe-
ten. Verksamheter inom Bostället påverkas av den rent rumsliga närheten. Samarbetet 
mellan Tigrarna och ABK flyter samman allt mer, bland annat till följd av överlämningar 
och gemensam handledning. Tigrarna arbetar dessutom nära vägledarna och kommer 
förmodligen att utveckla ett samarbete med den nya dagverksamheten för män som 
planeras, Björnarna. Behovet av att sammanföra de olika delarna i huset för att gå igenom 
hur man gör idag och hur man kan få ett mer gemensamt arbetssätt framåt påtalas. Några 
sådana gemensamma förhållningssätt som lyfts fram är att inga återkopplingssamtal ska 
ske i ”slussen” inför andra besökare, att alla allvarliga händelser på natten ska hanteras på 
dagtid samt att återkopplingar inte självklart innebär ett välkommen tillbaka. Dagverk-
samheten för hemlösa män, Stadsmissionsgården, blir, som vi ska se, en verksamhet 
något vid sidan av övriga verksamheter. Dels till följd av det geografiska avståndet till de 
övriga verksamheterna på Bostället, dels till följd av att ingen enhetschef har haft samma 
”reparativa” bakgrund som de övriga. 

glappet mellan teori och praktik
All personal inom de tre verksamheterna har utbildats i reparativ metod.20 Uppfattar 
enhetscheferna att den metod som lärdes ut var överförbar till den egna verksamheten 

20  Utom de som anställts efter våren 2005.
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eller har man anpassat metoden? 
 Inledningsvis krävdes en hel del arbete på Klaragården innan personalen prövat sig 
fram och anpassat metoden till verksamheten. De moment som ”gnuggats in” och som 
sitter, eller ska sitta, i ryggraden hos medarbetarna är den grundläggande dialogmetoden, 
sättet att bemöta gästerna på direkten samt att alla parter ska få komma till tals. Enhets-
chefen säger att det finns ett visst glapp inom personalgruppen: mellan dem som jobbat 
länge och ”gnuggats” in i metoden av den tidigare reparativt inriktade handledaren och 
dem som är nya. Även för dem som gått utbildningen tar det tid att riktigt kunna metoden. 
Inom verksamheten finns dessutom en del volontärer som varit verksamma inom SSM 
under lång tid men som varken utbildats eller riktigt tagit till sig det nya ”reparativa”. 
På Stadsmissionsgården uppfattades glappet mellan den inledande utbildningen och den 
dagliga verksamheten vara ganska stort. Efterhand har emellertid personalen hittat ett 
sätt att anpassa metoden till verksamheten. 

Reparativ dialog och återkoppling 
Precis som på Bostället är det den reparativa dialogen och återkopplingssamtalen som 
är de moment i den reparativa repertoaren som modifierats till och används i det dagliga 
arbetet. På Klaragården innebär den reparativa dialogen att personalen ställer de tre 
grundfrågorna i så gott som alla möten med gästerna: Vad hände? Vilka berördes? Hur 
kan det som skedde gottgöras och repareras? Sättet att genomföra samtalen får emeller-
tid anpassas till såväl person som den situation som råder. På Klaragården, precis som i 
dagverksamheterna på Bostället, blir en gäst avstängd om hon bryter mot någon kardinal-
regel, och på samma vis måste hon boka och genomföra ett återkopplingssamtal för att få 
återkomma till verksamheten. Det är ofta samma kvinnor som hamnar i dessa situationer. 
Det kan emellertid vara svårt att få kvinnor med dubbeldiagnoser att såväl boka som att 
komma till bestämda samtal. Återkopplingarna får istället ofta tas när tillfälle ges.
 Även på Tigrarna sägs metoden användas hela tiden; dialogen förs pågående genom 
att personalen speglar gästerna, deras beteende och sådant ”dumt” de säger. På Tigrarna 
är det inte särskilt vanligt med incidenter. Det reparativa förhållningssättet kommer till 
uttryck som en del av vardagsspråket, genom små samtal i stunden. Det är först om något 
eskalerar, om det är stora saker, som personalen sätter sig ner i en regelrätt dialog med 
gästen.
 Stadsmissionsgården skiljer sig från de övriga verksamheterna genom att inga gäster 
avvisas från verksamheten med krav på mer formella återkopplingssamtal. En gäst kan 
avvisas för dagen men blir aldrig avstängd längre än så. När och om gästen återkom-
mer dagen efter har personalen ett ”litet snack i dörren” och pratar om det som hände. 
Sedan är gästen välkommen in igen. Återkopplingar sker oftast efter bråk mellan gäster, 
och då tar personalen samtalet direkt. När saker inträffat som berör en personal kan en 
annan person gå in och ta det omedelbara samtalet – tills den berörda personalen är 
redo att prata. Det förekommer inga återkopplingar tillsammans med socialtjänsten. På 
SMG har man hittat ett eget system för arbetet, och enhetschefen menar att ju hårdare 
regler man har – desto hårdare visar sig klimatet inne i lokalen bli. Genom att personalen 
möter gästerna istället för att porta dem har antalet incidenter blivit mindre. Det är sköra 
människor som kommer, och att porta en gäst en vecka kan vara som en månad för 
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honom. Dessutom ger inte portningar någon effekt, säger enhetschefen, i och med att 
gästerna ofta glömmer vad som föranlett dessa. Det är emellertid viktigt att arbetsmiljön 
inte blir för farlig för personalen – de måste våga stå för de regler som gäller. 

Ett grundläggande förhållningssätt eller en metod?
På frågan om reparativ rättvisa är ett grundläggande förhållningssätt eller en metod bland 
andra, menar enhetschefen på Klaragården att RJ dels är en metod bland många, men att 
sättet personalen pratar på genomsyras av den reparativa dialogen. 
 På Stadsmissionsgården är ambitionen att kunna motivera sina gäster ”åt något håll” 
och ju mer ”allätare vi är desto mer nya vägar kan vi hitta eller erbjuda” säger enhets-
chefen. RJ är en metod bland andra, och även om man alltid har samtal i samband med 
incidenter är det egalt vilken metod man använder sig av. Intressant att notera är att både 
Stadsmissionsgården och Klaragården har utvecklat metoder för att ”dränera” sina gäster 
på ilska. På Klaragården tas gästerna emot på bottenplanet. Där finns det både personal 
och ett lugnt rum (med levande ljus och musik) för att hantera och lugna ner personen 
innan hon släpps vidare upp i huset. ”Man får se Klaragården som en psykotisk person” 
säger enhetschefen, som en psykotisk person som kräver yttre struktur för att hantera 
inre kaos. För att personalen ska kunna vara stabila i detta och ”hålla i längden” har 
man olika positioner inom huset som personalen roterar emellan. ”Gästerna måste känna 
att vi är stabila. De ska inte kunna sätta igång hela huset”. På Stadsmissionsgården har 
man en metod att dränera ilska som går ut på att personalen ”byter ansikte”. Om en gäst 
exempelvis blir arg på en regel och hamnar i konflikt med en personal runt denna regel, 
kan man skifta personal för att visa gästen att det inte är den enskilda personen man är 
arg på – utan just på regeln i fråga. På så vis försöker man dränera gästen på ilska men 
också undvika att gästen ska tappa ansiktet inför personalen.

En ny metod – eller nya ord för ett gammalt förhållningssätt?
Vi har tidigare sett att personalen på Bostället uppfattade att det ”nya” med det repara-
tiva arbetssättet framför allt var att få ord för och verktyg att omsätta ett sedan tidigare 
inarbetat förhållningssätt. Hur ser enhetscheferna i dessa tre dagverksamheter på detta?
 En åsikt är att RJ egentligen inte är något nytt. Gamla medarbetare har arbetat så 
här tidigare men genom att RJ infördes har personalen 1) fått ord för det man tidigare 
tänkt, och 2) ett material att använda. Det nya är inget konstigt, mer att det utvecklas 
något personalen kan samlas runt. Det finns, menar enhetschefen på Klaragården, redan 
i SSM:s anda att se varje människas unika värde. Den gemensamma värdegrund som 
utarbetats ger uttryck för det här, och den är genomarbetad och sanktionerad av medar-
betare och inte bara formulerad från huvudkontoret, säger hon. Även om den reparativa 
metoden i en mening inte betraktas som något ”nytt” ses den dock som ett brott mot den 
gamla ”godheten”. Även om personalen även tidigare kunde stävja våld genom portningar 
och strafftider, så är arbetet idag mer av en utmaning. Som personal arbetar man med 
relationer på ett nytt sätt. Det innebär att man måste vara professionell nog för att kunna 
”vara personlig utan att vara privat”, ”att få vara sann och jag själv i jobbet”, att kunna tala 
om hur det känns för mig som personal, utan att lägga över för mycket skuld och skam på 
gästen, och utan att bli medberoende. Även om enhetschefen framhåller att RJ egentligen 
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inte är något nytt säger hon samtidigt att personalen aldrig tidigare pratat med gästerna 
om vad de har gjort, utan de har fått bära med sig ett dåligt samvete. Efter återkopplingar 
är däremot allting avklarat och tas aldrig mer upp. 
 Även på Stadsmissionsgården menar enhetschefen att det nya arbetssätt som vuxit 
fram är ett brott med den gamla godheten, med personalens önskan att vara ”goda 
människor” genom att ösa över gäster kläder, godsaker ... Personalen sägs arbeta mer 
aktivt med relationer än tidigare, vilket bland annat innebär att de försöker lista ut vilken 
typ av relation varje gäst vill ha med personalen. Man möter sina gäster ”på nytt varje dag. 
Kanske är det idag du ska ta tag i ditt liv?” Ett annat brott med ett tidigare bemötande 
från en ”god” personal är att personalen idag inte bara talar om ”bra” saker, utan att de 
även kan tala om och spegla lite av gästernas (dåliga) beteende. På Stadsmissionsgården 
arbetar personalen ganska nära Ny Gemenskap och Frälsningsarmén, två organisationer 
som har ett ganska likartat arbetssätt som Stadsmissionsgården. Det som kan skilja sig åt, 
menar enhetschefen, är att personalen på Stadsmissionsgården har ett annorlunda sätt att 
jobba och att man på så vis både möter gästerna på ett annat sätt och får mer kunskap om 
dem än i de andra organisationerna – som fortfarande är rätt ”goda”. 

En relevant metod i arbetet med hemlösa missbrukare?
Hur resonerar enhetscheferna runt reparativ rättvisa i relation till den egna målgruppen? 
Kanske kan man sammanfatta enhetschefernas uppfattningar som att den reparativa 
metoden inom deras verksamheter framför allt handlar om ett bra bemötande som i sin 
tur kan bidra till en förhöjd och förbättrad självkänsla hos deras gäster. 
 På Klaragården är det inte fråga om att ”rätta till” något, säger enhetschefen, utan 
om att få varje gäst att känna sig sedd. Återkopplingarna är – till skillnad från tidigare 
avstängningar med straffsatser – ett sätt att se personen i fråga. Kanske kan det även 
vara så, säger hon, att det nya tänkandet med krav på återkoppling kan vara ett hårdare 
straff än så som det var tidigare. Att bli avvisad och att sväva i ovisshet om återkopp-
lingen kommer att innebära ett välkommen tillbaka eller inte, kan vara tungt att bära. På 
Tigrarna beskrivs ett reparativt arbetssätt som ett respektfullt sätt att utifrån SSM:s värde-
grund bemöta gästerna. Allt som händer ska redas ut. Ingenting ska släppas utan att det 
är så att säga klart. Det som kan rättas till är den pennalism som gäster utsätter sig själva 
för. Gästerna på Stadsmissionsgården har ofta varit kända av socialtjänsten i princip hela 
livet och är inte sällan ”kränkta in i märgen” av, om jag förstår enhetschefen rätt, denna 
kontakt. Genom att personalen sätter sig ner och pratar med gästerna, genom att alla får 
komma till tals och ”bli lyssnade till” kan det få positiva effekter för gästernas egenvärde, 
att de ”tar sig själva på mer värde”. Det är dessutom förvånande, säger enhetschefen, hur 
lite gästerna vet om hur man ska bete sig, hur lite de kan lösa av konflikter.

Reparativa dialoger och samtal med påverkade personer
I vilken mån menar enhetscheferna för dessa tre verksamheter att det är meningsfullt 
att föra samtal med drogpåverkade personer? Kan sådana samtal få någon effekt eller, 
enligt ett reparativt tänkande, leda till en ny insikt hos gästen? Det finns föreställningar 
om att människor ska vara drogfria, säger enhetschefen på Tigrarna, men personer kan 
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både ta emot och få känslomässiga insikter och förmedla saker även om de är påverkade. 
(Även om de, som hon säger, helst ska vara nyktra). Det kan bli meningsfulla samtal som 
gästen minns, som kanske i kombination med annat i livet kan ge effekt. Genom ständiga 
återkopplingar kan dessutom personalen tillsammans med gästen exempelvis komma på 
vilken hjälp hon själv vill ha av personalen för att undvika fortsatta överträdelser, och 
man kan skriva ett avtal runt detta. 
 Alla har, som människor, ett ansvar, oavsett om man är påverkad, psykiskt frisk eller 
inte, att exempelvis ta sina mediciner. Ibland talar vi till våra gäster som vuxna, säger 
enhetschefen på Klaragården, men ibland måste vi även uppfostra. Men att uppfostra 
betyder mer att visa genom hur man själv är, att vara mer pedagogisk. 
 På Stadsmissionsgården sägs erfarenheten vittna om att gästerna tar in och kommer 
ihåg det som sägs. ”Har vi inte pratat – så sker en ny incident”.  

Att spegla gäster med sina egna känslor

Den reparativa metoden tillåter, eller förutsätter, att personalen speglar gästernas beteende 
och handlingar med sina egna känslor. En gemensam erfarenhet som enhetscheferna ger 
uttryck för är att det händer något ”stort” när personalen delger gästerna sina känslor. 
När personal exempelvis berättar om hur rädd man blev när en gäst skrek och hotade, 
eller hur fasansfullt det kan vara att som personal gå in på en låst toalett utan att veta 
vad som väntar bakom den låsta dörren ... ”Det var häftigt när dom förstod att det dom 
gjorde påverkade oss i själen, att det spelar roll för mig om dom lever eller dör”, som 
en enhetschef uttrycker det. Av samma skäl är det viktigt att även personalen ber om 
ursäkt om de handlat fel eller obetänksamt. ”Det blir mer kraftfullt när man sitter och 
lyssnar.” Det är den här pågående dialogen med gästerna som sägs göra arbetet roligt, att 
personalen aldrig vet vad som händer, eller vem de möter. Utan dessa diskussioner skulle 
arbetet bli tråkigt, anser en chef. Det reparativa arbetssättet sägs främja egenskaper hos 
personalen som nyfikenhet, ödmjukhet och ärlighet. Men det kräver ett stabilt privatliv 
och en stabil och konfliktfri personalgrupp. På Stadsmissionsgården skulle det dessutom 
vara bra om personal flyttade på sig efter ett antal år inom verksamheten, säger enhets-
chefen, eftersom arbetet i långa loppet trots allt uppfattas ta mer än det ger. 

Rimliga mål
Vad anser då enhetscheferna kan vara rimliga mål för arbetet inom de tre verksamhe-
terna? På Klaragården är det primära att vardagen i huset blir bra, att personal och gäster 
”står ut med varandra här”. Men även om Klaragården är en basverksamhet, en första 
anhalt för att fånga upp hemlösa kvinnor, så finns det i bakhuvudet, menar enhetschefen, 
att kvinnorna också ska ta ett steg vidare, att det föds nya tankar och en vakenhet inför 
det egna beteendet. På Tigrarna är personalen mer inriktad på förändring än på Klara-
gården. Den stora utmaningen där är enligt enhetschefen hur man utformar samtalen 
med gästerna. Från att förväntningarna runt reparativ rättvisa inledningsvis handlade 
om stora sittningar som krävde mycket struktur har det skett en anpassning av metoden 
som nu primärt handlar om dialoger som kräver mindre av struktur. Det är en lockande 
utmaning att nå gäster i dialogen, säger enhetschefen på Stadsmissionsgården, och man 
vet aldrig vad som händer. ”Självklart provar vi allt här, allt som kan ge effekt” säger 
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hon, men ibland kan det vara nog att få exempelvis psykiskt sjuka att bara fungera inne i 
lokalen.

Effekter 
Vilka uppfattas då effekterna av den reparativa metoden vara inom de tre verksamhe-
terna? På Klaragården märktes effekterna av att RJ infördes. Det blev lugnare i huset 
eftersom det blev mindre bråk när personalen förde en dialog med gästerna. När gästerna 
fick sitta ner och berätta fick personalen förklaringar till deras beteenden och på så 
vis fick de även möjligheter att visa hur de kunde hantera gästernas beteende på ett för 
gästerna själva bättre sätt. Arbetsmiljön har även blivit lugnare på Stadsmissionsgården. 
En anledning sägs, som vi såg tidigare, vara att personalen istället för att porta sina gäster 
möter dem på ett nytt sätt. En annan anledning är att verksamhetens öppettider ändrats. 
Detta innebär att det är samma fasta personal som finns i lokalen måndag till fredag, 
vilket ger helt andra möjligheter än tidigare. Då var verksamheten öppen även på helger, 
vilket innebar att personalen jobbade olika tider och att verksamheten dessutom var 
beroende av timvikarier. Med fast personal som är entydiga i sina budskap till gästerna 
blir det lugnare. Personalen orkar hålla reglerna bättre och kan dessutom både se och ta 
itu med det som händer snabbare än tidigare. På Nattis, det tidigare natthärbärget för 
kvinnor, kunde personalen snabbt bygga upp starka och bra relationer till gästerna genom 
de reparativa samtalen. Det reparativa samtalet kom på så vis att öppna vägen till samtal 
om andra saker än eventuella incidenter. Det är inte sällan samma kvinnor och till viss del 
även samma personal som idag finns på ABK och på Tigrarna, och de goda relationerna 
sägs bestå. 

Utveckling
Vilket behov av utveckling ser enhetscheferna inom sina respektive verksamheter? På 
Klaragården handlar det mest om småjusteringar. För RJ handlar det om utbildning för 
personer som jobbat länge, men sporadiskt, inom verksamheten. De är inte riktigt insatta 
i hur övrig personal på Klaragården tänker och arbetar reparativt. På Tigrarna har man 
enligt enhetschefen hittat en rimlig form på verksamheten idag, men det vore önskvärt 
att motivera de boende till ökat medinflytande. Motivation kan vara ett viktigt tema att 
arbeta med framöver. På Stadsmissionsgården finns istället ett behov av mer kunskap om 
psykiatri. Det finns i dagsläget för få inom personalen som har ”teori på fötterna”. Om jag 
tolkar enhetschefen rätt så kan bristen på utbildning leda till att såväl diskussioner inom 
personalgruppen som verksamhetens inriktning kan bli för ensidig. Det finns dessutom 
ett behov av kunskap om självförsvar, eftersom ”rädslan lurar”. Önskvärt vore även att 
kontakten mellan SSM:s verksamheter för hemlösa utvecklades. Även om det är bra med 
olika arbetssätt, säger enhetschefen, så kan en utökad kontakt minska de eventuella fanta-
sier personal har runt andra verksamheter och deras sätt att arbeta.

den minsta gemensamma reparativa nämnaren
Intervjuer med personal och enhetschefer inom SSM:s olika verksamheter för hemlösa 
visar att RJ som metod används på lite olika sätt inom dessa verksamheter. En relevant 
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fråga att ställa är om det är önskvärt med ett gemensamt reparativt arbetssätt eller om 
arbetssättet med nödvändighet skiljer sig mellan olika verksamheterna. Vilken är i 
sådana fall den minsta gemensamma nämnaren för att det arbete som bedrivs inom de 
olika verksamheterna ska kunna sägas vara reparativt? Chefen för verksamhetsområdet 
hemlöshet menar att den reparativa metoden utvecklats olika inom olika verksamheter 
och att det är önskvärt att en viss variation finns. 

Orsaken till att jag inte vill att alla ska jobba på exakt samma ... det är för att man måste 
skapa sina goda erfarenheter … kan aldrig tvinga på folk ett sätt att förhålla sig om de inte 
tycker det är bra. (Annelie Edrén)

Det har dessutom varit olika svårt att sjösätta metoden inom verksamheterna, delvis 
beroende på om verksamheten är ”gammal” och inarbetad, som Stadsmissionsgården, 
eller om det är en ny verksamhet, som med Bostället. Men variationen kan bli så stor 
att den modifierade reparativa metod man arbetar efter inte längre kan definieras som i 
egentlig mening reparativ.

Sen vet ju jag att en del tycker det är jättejobbigt att använda det, och en del använder det 
på sitt sätt och dom tycker ändå att det är deras metod, men om jag skulle granska, skulle 
jag kanske inte tycka att dom jobbade på det sättet. (a.a.)

Vad är det då som utgör den minsta gemensamma nämnaren för att metoden fortfarande 
ska betraktas som reparativ? För verksamhetschefen är det att personalen ... 

... ställer frågorna, därför att det är en jäkla skillnad ändå att ställa frågor till en person eller 
att ha åsikter om beteende. Om jag ställer en fråga varför, hur kommer det sig att det blev 
såhär, vad var det som hände, istället för att säga att ”jag vet att du gjorde på det här sättet 
och det är jättedumt.” Det är två olika förhållningssätt att möta en människa på. Det första 
andas ju att man är nyfiken och man ger personen möjlighet att svara. Det andra är ju bara 
ett påstående som är väldigt svårt att bemöta. För man dömer ... (Så länge frågorna finns kvar 
så är arbetet reparativt? Min fråga.) Ja ... och ger uttryck för att man vill kommunicera, att man 
är nyfiken på att ta reda på varför det blev så. (a.a.)

Den reparativa metoden erbjuder ett ganska enkelt verktyg i form av några frågor, och om 
personal inom samtliga verksamheter – oavsett vad de tycker och tänker om metoden i 
övrigt – använder sig av dessa så blir bemötandet reparativt, vilket enligt verksamhetsche-
fen i sin tur ger en kvalitetsstämpel på samtliga verksamheter. Och kvalitet kan innebära 
att personalen utvecklat ett bra sätt att hantera gästernas eller de boendes misslyckanden.

Sammanfattning
Inom SSM har ambitionen varit att alla enheter inom hemlöshetsverksamheten ska ha 
RJ som en grundläggande arbetsmetod. Enhetscheferna för Klaragården och Stadsmis-
sionsgården ser RJ som en metod bland andra. I arbetet med en så komplicerad målgrupp 
måste man vara öppen för allt som kan fungera, även om sättet man pratar på kan vara 
”reparativt”. Inom de tre verksamheterna återfinner vi samma reparativa moment som 
vid Bostället, även om de kan användas i lite olika utformning och med olika frekvens: 
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samtal som bygger på de tre frågorna•	

principen att bemöta alla incidenter så snabbt som möjligt •	

alla som berörts av incidenten ska få komma till tals.•	

En uppenbar skillnad mellan Stadsmissionsgården och övriga verksamheter (inkluderat 
Bostället) är att SMG aldrig avvisar en gäst annat än för dagen och att det inte krävs några 
återkopplingssamtal för att återkomma till verksamheten.
 Enhetscheferna har, precis som personalen på Bostället, den paradoxala uppfattningen 
att det reparativa arbetssättet både är gammalt och nytt. Å ena sidan säger de att arbets-
sättet är samma gamla (i positiv mening), även om personalen fått nya ord för det de 
gör. Å andra sidan säger de att det reparativa arbetssättet utgör ett brott mot den tidigare 
”godheten” som präglade arbetet på ett oprofessionellt sätt. Personalen sägs tidigare ha 
strävat efter att vara ”goda människor”, vilket skulle ha inneburit att de varit frikostiga 
med materiella ting och undvikit att ta i eller att tala om besvärliga eller negativa beteen-
den hos gästerna. Om jag förstår enhetscheferna rätt menar de att godheten på så vis tillät 
personalen att behålla en distans till gästerna. Det nya är att personalen både tar upp det 
som är obehagligt eller negativt och att de delger sina egna personliga känslor och tankar 
runt sådana händelser och beteenden hos gästerna. Det kan nog anses vara en natur-
lig reaktion att cheferna å ena sidan vidhåller det kvalitativt goda arbete man tidigare 
utförde, samtidigt som man å andra sidan vill framhålla den positiva utveckling man 
faktiskt uppfattar att arbetet genomgått till följd av att den reparativa metoden införts. 
 De tre enhetscheferna betonar vikten av att prata med gästerna, även om de är påver-
kade och/eller psykiskt sjuka. Oavsett allt kan man inte frånsäga sig sitt ansvar, säger en 
enhetschef. Alla har rätt till ett gott (reparativt) bemötande oavsett tillstånd, säger en 
annan. En tredje menar att frånvaron av samtal direkt återspeglas i verksamheten genom 
ett ökat antal incidenter. Precis som personalen på Bostället säger enhetscheferna att 
personalens egen känslomässiga feedback till gästerna ger effekt – för personalen men 
inte minst för gästerna. 
 Inom SSM:s verksamheter för hemlösa finns en viss variation i hur RJ används i det 
dagliga arbetet. Det finns också vissa förklaringar till varför en sådan variation kan finnas. 
Klaragården och Tigrarna är verksamheter för kvinnor, där samma ”reparativa eldsjälar” 
varit verksamma som vi idag hittar inom Bostället och på ABK. Tigrarna, ABK och 
Bostället har dessutom en geografisk och en arbetsmässig närhet som spelar roll för hur 
arbetssättet utvecklas. Stadsmissionsgården är i sin tur en verksamhet för män som ligger 
på geografiskt avstånd från Bostället och ABM och som dessutom inte har haft någon 
”reparativ eldsjäl” i ledningen. Varje verksamhet har dessutom sin egen unika historia, 
lång som SMG:s eller förhållandevis kort som Tigrarnas. Chefen för verksamhetsområ-
det hemlösa menar att det är önskvärt med en viss variation eftersom personalen inom 
verksamheter av olika karaktär själva måste pröva sig fram och hitta ett sätt att arbeta 
reparativt som fungerar inom den egna verksamheten. Men så länge de tre grundfrågorna 
finns kvar är de olika arbetssätten fortfarande att beteckna som reparativa. 
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del Iv. Avslutande reflexioner

För vem och varför?
En av de frågor som den här studien avsåg att belysa var vilka motiven till att introducera 
RJ på Bostället var. Hos chefer inom Stadsmissionens hemlöshetsverksamheter fanns 
en erfarenhet av och en viss uppgivenhet inför personalens sätt att bemöta de hemlösa. 
Bemötandet, menar man, pendlade mellan att å ena sidan vara överempatiskt och å den 
andra att vara bestraffande. Det uttalade motivet med att ta RJ till Stadsmissionen var att 
metoden skulle ge ett arbetssätt som varken fråntog de hemlösa rätten och möjligheten 
att ta ansvar för sina egna handlingar eller slet ner personal som kände sig maktlösa i 
mötet med ofta svårhanterliga påverkade gäster. Det nya var att personalen, genom att 
bemöta alla incidenter så snart de inträffade och göra detta genom att ställa tre reparativa 
frågor, skulle få ett gemensamt och gott bemötande i relation till gäster och boende. På så 
vis skulle alla gäster och boende, oavsett om de var påverkade eller drogfria, garanteras 
sin rätt till att bli bemötta på ett gott sätt, med normala reaktioner på olika beteenden, 
reaktioner som inkluderade rätten att komma till tals, kravet på att gottgöra och be om 
förlåtelse – och att bli förlåten. RJ beskrivs som en metod som bygger på relationer, på att 
komma till känslomässig insikt om egna överträdelser eller dåliga handlingar. En fråga 
som infinner sig är varför RJ bedöms vara en relevant metod att använda i arbetet med 
personer som befinner sig i ett mer eller mindre aktivt missbruk och som inte sällan 
dessutom lider av psykiskt ohälsa. Det mest radikala svaret på denna fråga kommer från 
den reparativt inriktade handledare som var en av dem som introducerade och imple-
menterade metoden inom Stadsmissionen. Enligt henne spelar det i stort sett ingen roll i 
vilken mån den hemlösa förstår eller är mottagliga för metoden eller inte – huvudsaken är 
att personalen får ett redskap för att behålla sitt engagemang och sin ”nerv” i det arbete 
som utförs. Det perspektiv som hon företräder är klart personalcentrerat. Det reparativa 
arbetssättet innebär enligt hennes mening ett absolut genombrott i det sociala arbetet. 
Personalen å sin sida tycks hysa något motsägelsefulla tankar runt huruvida RJ är något 
nytt inom Stadsmissionens verksamheter för hemlösa eller inte. En ganska genomgående 
uppfattning tycks vara att det reparativa förhållningssättet inte är något nytt, snarare 
att personalen har fått nya ord och en ny gemensam metod för ett arbetssätt som redan 
tidigare varit för handen. RJ kan ur personalens perspektiv å ena sidan snarare beskrivas 
som en vidareutveckling än som något kvalitativt nytt. Å andra sidan beskrivs utveck-
lingen även som ett kvalitativt hopp – från en tidigare ”gammal” godhetstanke som varit 
rådande inom Stadsmissionen till ett nytt mer professionellt arbetssätt, en utveckling 
som flertalet, om än inte alla, tycks välkomna. Ovilja att betona att metoden är ny, kan 
naturligtvis hänga samman med att man som personal inte är benägen att betrakta sitt 
tidigare arbetssätt som i någon mening mindre bra. När det kvalitativt nya, professionella 
arbetssättet betonas kan det kanske tolkas som en markering inte bara mot ett tidigare 
arbetssätt, utan mot en tidigare ”generation” av medarbetare inom Stadsmissionen.    
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Från utopi till vardagspraktik
I vilken mån kan den reparativa metoden sägas ha implementerats i Stadsmissionens 
verksamheter för hemlösa? Implementeringen av RJ inom Stadsmissionens verksamheter 
för hemlösa är intressant av flera skäl. En för svenska förhållanden ny metod introduceras 
i en ur ett internationellt perspektiv ny kontext – och i mötet med denna verksamhet för 
hemlösa transformeras den utopiska visionen till ett slags minsta gemensamma repara-
tiva nämnare, som därefter anpassas till Stadsmissionens långtidsboenden och akuta 
boenden och till dagverksamheter. Den minsta reparativa nämnaren är att de tre repara-
tiva frågorna ställs och att detta sker utifrån en färskhetsprincip, det vill säga så snart 
som möjligt i samband med att en händelse inträffat. Om all personal utgår från dessa 
reparativa inslag ska det utgöra en garant för att alla hemlösa som söker sig till Stadsmis-
sionens verksamheter – oavsett de hemlösas aktuella missbruk eller psykiska ohälsa och 
oavsett vilken verksamhet – blir bemötta på ett sätt som är i samklang med Stadsmis-
sionens värdegrund och människosyn. Utifrån dessa minsta gemensamma nämnare, som 
svarar för det grundläggande bemötandet, utökas den reparativa repertoaren beroende 
på verksamhet och verksamhetens målgrupp, något som den enkla modellen här nedan 
försöker beskriva. 

Det figuren vill visa är att repertoaren av reparativa insatser ökar i takt med att verksam-
hetsformen blir allt tätare och de boendes missbruk minskar (vilket i och för sig är en 
sanning med modifikationer, något vi återkommer till). Kanske kan man säga att det 
finns ett slags kontinuum från akutboenden via dagverksamheter till det mer perma-
nenta lågtröskelboendet. Till akutboenden kommer hemlösa personer, oftast i påverkar 
tillstånd, för att få tak över huvudet och kontakten med personalen är begränsad till 
några timmar från insläpp till sovdags. Den reparativa repertoaren består framför allt av 
reparativa samtal ”i dörren” i samband med mindre förseelser och av återkopplingar när 
mer allvarliga incidenter inträffat. Det kan emellertid vara svårt att få sådana till stånd 
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med gäster i akutboenden, och det reparativa arbetssättet blir framför allt en metod för 
social kontroll och konflikthantering. Att behålla en lugn miljö blir en huvuduppgift för 
personalen – och detsamma kan sägas om dagverksamheterna, även om de erbjuder en 
större tidsmässig täthet och mer utrymme till ett visst motivationsarbete. Långtidsbo-
endet utgör till skillnad från övriga verksamheter en såväl tids- som personalmässigt tät 
miljö. Personer inte bara bor på Bostället utan tillbringar dessutom ofta en stor del av sin 
vakna tid i huset med personalen. Förutom att det är ett välbemannat boende så ger det 
reparativa arbetssättet en intensiv närvaro, där personalen säger sig bemöta i stort sett allt 
som sker för att nöta in nya och ”normaliserade” sociala beteendemönster hos de boende. 
Den reparativa repertoaren innefattar såväl ständiga små reparativa samtal som mer regel-
rätta, inbokade reparativa dialoger och återkopplingar, där socialsekreterare, vägledare 
och enhetschef deltar tillsammans med den boende. I vissa fall har även medling mellan 
boende förekommit. Om det reparativa arbetssättet i akutboenden framför allt handlar 
om konflikthantering kan metoden i långtidsboendet sägas vara inriktat på förändrings-
arbete.   





    

   



Det bör påpekas att det finns personer i såväl akut- som lågtröskelboenden som aldrig 
kommit i kontakt med olika reparativa inslag – personer som aldrig har brutit mot de 
regler som finns. I lågtröskelboendet finns personer som har ett pågående missbruk men 
som sköter sig själva och som varken tar in sprit eller droger eller uppträder berusat i 
gemensamma utrymmen. Men det finns även personer som ständigt hamnar i reparativa 
dialoger och återkopplingar framför allt inom lågtröskelboendet. Dels nämner persona-
len personer med ett aktivt missbruk som inte klarar att hålla de regler som finns, dels 
personer med olika diagnoser, exempelvis ADHD, som av andra skäl har svårt att han-
tera ett strukturerat boende. 
 Ett intressant resultat från en utvärdering av försöken att implementera familjerådslag 
i Sverige (Sundell & Hæggman 1999) var att metodens eventuella bidrag till socialse-
kreterarnas trivsel hade en avgörande betydelse för om ett förändringsarbete lyckades 
eller inte. Om förändringsarbetet hade en negativ effekt på de anställdas arbetssituation 
och trivsel så riskerar förändringsarbetet att misslyckas. Det faller sig ganska naturligt 
att personalen inom Stadsmissionens olika verksamhetsformer har olika erfarenheter av 
en reparativ metod, och att relationen mellan personal och boende blir en annan i en 
dygnetruntverksamhet som Bostället än inom de öppna, akutstyrda dag- och nattverk-
samheterna. Men generellt sett säger sig personalen anamma och vara positiva till de 
grundläggande reparativa inslagen och uppger att dessa haft vissa positiva effekter såväl i 
de akuta boendena och dagverksamheterna som i långtidsboendet. Kanske kan man säga 
att de positiva effekterna för olika personalgrupper varierar och att de mer personalcentre-
rade effekterna som den reparativa handledaren betonade varit störst för vägledarna, inte 
minst utrymmet att komma till ett personligt uttryck i samtal och möten med de boende. 
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De positiva effekterna för personal i de akuta verksamheterna svarar snarare mot det 
ursprungliga motivet att introducera metoden i Stadsmissionen. Detta kommer tydligast 
till uttryck på Stadsmissionsgården, där den reparativa metoden sägs ha givit en lugnare 
miljö och ett bättre balanserat bemötande av konflikter och bråk. Inom verksamheterna 
på Bostället kan man säga att metoden bidragit positivt till vägledarnas arbetssituation 
medan den inte haft några negativa effekter för arbetet på natten, och att implemente-
ringen därför har kunnat genomföras. Intressant nog menar Boställets enhetschef att en 
tredje minsta gemensamma reparativa nämnare är att personalen är beredd att själva leva 
efter den reparativa metod de arbetar utifrån, ”alltså att man kan inte kräva en sak av 
människorna som kommer hit och sedan inte vara beredd att ställa upp på samma sak 
själv”. 

Täthet och integritet
En intressant fråga är i vilken mån gäster och boende på akutboenden och lågtröskel-
boendet på Bostället uppfattar att personalen arbetar utifrån en speciell metod – och 
i sådana fall om och hur man uppfattar att denna metod eller detta arbetssätt har haft 
positiva effekter för den egna situationen. Boende på Bostället har haft en positiv inställ-
ning till Bostället inför flytten dit och dessutom befunnit sig i en situation där de tröttnat 
på sitt tidigare leverne. Men flera säger att arbetssättet på Bostället inneburit att processen 
att komma vidare gått fortare än vad den annars hade gjort, alternativt att den överhu-
vudtaget kommit till stånd. Miljön på Bostället beskrivs som tät – och då kan vi förstå 
detta som tät både med avseende på insyn och på kontroll i de boendes situation men 
också känslomässigt tät, inte minst till följd av att personal ger uttryck för sitt känslomäs-
siga engagemang och ständigt för en dialog runt allt som sker. Personalen uppfattas som 
konsekvent – allt som sker leder till samtal – tålmodig, flexibel och benägen att anpassa 
sitt bemötande till den enskilda boende, och dessutom benägen att alltid vara till hjälp 
med allt från praktiska saker till samtal. Personalens arbetssätt sägs vara klokt och väl 
anpassat till en svår grupp och det ökar motivationen att förbli drogfri. En negativ aspekt 
kan vara att miljön periodvis blir väl krävande och att enskilda boende varken orkar med 
personalens intensiva närvaro eller att vara så transparanta inför dem. En annan är att 
den täta relationen och den omfattande hjälp de boende får kan försvåra för den boende 
att stå på egna ben efter flytt till eget boende.21 Om det uppfattat goda arbetssättet är ett 
resultat av en specifik metod eller inte kan de boende inte svara på, men olika faktorer 
kan bidra, som att personalen har en tät inbördes kontakt och att det finns ett gemensamt 
arbetssätt. 
 Vid sidan av dessa erfarenheter har andra boende en annorlunda – om än även den 
positiv – uppfattning om Bostället. Om personerna ovan representerar en kategori av 
boende som fått en intensiv uppbackning av personalen för att klara av sin drogfrihet och 
en framtida flytt till eget boende, finns en annan kategori som inte hamnar i personalens 
fokus på samma sätt, som lever sitt liv väl på Bostället med ett hanterbart missbruk och 
som sannolikt aldrig blir aktuella för eget boende. Enligt enhetschefen kan det fylla en 
funktion att olika kategorier av boende bereds plats på Bostället – såväl personer som 

21  Efter att den här studien genomfördes har man introducerat en eftervård på Bostället, där man enligt avtal med Socialtjänsten 
följer upp vissa boende efter att de flyttat ut från Bostället. 
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förbättrat sin situation med boende och missbruk som personer i behov av ett långsiktigt 
stödboende, efter kanske 25 år som uteliggare. Den sistnämnda kategorin kan dessutom, 
menar enhetschefen, fylla en funktion genom att visa på att även den ”gamla” Stadsmis-
sionsandan finns kvar i organisationen. Hur villig socialtjänsten är att bevilja bistånd för 
denna grupp är en annan fråga. 
 Om de boende i lågtröskelboendet ställer sig positiva till personalens arbetssätt på 
Bostället så finns en motsvarande positiv inställning hos gästerna på Stadsmissionens 
akutboenden. Om den intensiva uppbackningen i lågtröskelboendet formar en del av de 
boendes erfarenhet är det framför allt personalens förmåga att ge utrymme och garantera 
integritet som gästerna lyfter fram. Friheten från för mycket närhet i kombination med 
ett personligt och vänligt bemötande betonas. Gästerna antar i likhet med de boende 
att personalen har en tät kontakt inbördes, vilket uppfattas ge positiva effekter. Det 
finns inget som talar för att den reparativa metoden ger dessa positiva omdömen från 
de boende. RJ betonar relation, dialog, känslomässiga insikter och så vidare – inga inslag 
som lyfts fram som speciellt önskvärda av de gäster jag intervjuat. Ett par av kvinnorna 
på ABK har haft återkopplingssamtal efter olika incidenter, vilket faller sig mer naturligt 
än bland männen på ABK, eftersom kvinnorna har haft tillgång till dagverksamheten 
Tigrarna där dessa samtal har förts. Männen lämnar ABM på morgonen, och motivatio-
nen att återkomma under dagen för ett återkopplingssamtal är låg. Hos vissa av gästerna 
fanns en vilja att flytta in i lågtröskelboendet. De hade samtal med personal runt detta, 
vilka snarare kan beskrivas som motivationssamtal än reparativa sådana.  

Ett grundläggande bemötande, men en metod bland flera
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den reparativa metoden har haft en betydelse 
framför allt för vägledarna på Bostället och för de boende som haft en motivation att 
komma vidare i sitt boende och att bevara sin drogfrihet. (Naturligtvis kan det vara så att 
personer som inte klarat av eller som ställt sig negativa till att delta i reparativa dialoger 
eller återkopplingar har lämnat boendet, och att de som kommit till tals i denna studie 
är de som klarat av eller som har haft en vilja att ta del av det reparativa arbetssättet.) För 
vägledarna har det reparativa arbetssättet – eller sättet att hantera och bemöta konflikter 
eller oönskade beteenden – ökat trivseln och nerven (men även stressen) i arbetet, men 
det har för flera av dem dessutom spillt över på och applicerats i deras privatliv. För de 
boende har det varit ett brett utbud av insatser som haft betydelse, och de rent reparativa 
inslagen skulle kunna sammanfattas i personalens tålamod och uthållighet i att alltid ta 
itu med och bemöta allt som händer och att personalen lyckats med att få de boende att 
känna sig som kapabla personer – även om de uppvisat ett inte önskvärt beteende, ofta 
ett återfall. Om miljön i långtidsboendet kan beskrivas som tät är den betydligt tunnare i 
akutboendet för män och kvinnor – dels är den tid man tillbringar tillsammans begrän-
sad, och dels är förutsättningarna för den sociala nötningen annorlunda, inte minst till 
följd av gästernas påverkade tillstånd. Personalen har anammat de minsta gemensamma 
reparativa nämnarna, och även om de inte förefaller ha bidragit till en ökad trivsel för 
personalen så har de inte inverkat negativt och på så vis har implementeringen fungerat. 
I övrigt förefaller de reparativa inslagen sakna betydelse för gästerna. Den ursprungliga 
visionen att reparativ rättvisa skulle genomsyra alla Stadsmissionens verksamheter har 
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inte varit möjlig att genomföra, och det förefaller finnas för lite energi för att fullfölja en 
sådan vision. Metoden har emellertid fått ett fäste inom Stadsmissionens verksamheter 
för hemlösa, om än i lite olika grad. Reparativ rättvisa har omsatts i praktisk handling 
som ett instrument för bemötande och för konflikthantering men i dagsläget, såväl 
inom dessa verksamheter som inom Stadsmissionens övriga verksamheter, sägs det vara 
andra metoder och arbetssätt som behöver utvecklas och förankras. Den inledningsvis 
reparativa utopi som introducerades inom Stadsmissionens verksamheter för hemlösa 
har dels kommit att bli ett uttryck för ett gemensamt sätt att bemöta oönskade beteen-
den, konflikter och brott mot gällande regler, dels en metod vid sidan av andra metoder 
(12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi, ASI-Maps m.fl.) som tillsammans både ska 
spegla Stadsmissionens värdegrund och erbjuda de boende en mångfald av möjliga insat-
ser.
 Det reparativa arbetssättet på Bostället väcker emellertid en del frågor av mer övergri-
pande principiell karaktär, inte minst frågan om hur relationen mellan offer och förövare 
kan tolkas utifrån relationen mellan personal och boende på Bostället, men också i vilken 
mån de boende enligt ett reparativt sätt att tala, äger sin egen process. Detta är två frågor 
som vi avslutningsvis ska belysa kort. 

Ett första krux: förövare eller offer?
Den grundläggande tanken i den reparativa rättvisan är att se på relationen mellan offer, 
förövare och samhälle på ett annat sätt än det repressiva eller straffande sätt som uppfat-
tas som det gängse i samhället. Relationen mellan förövare och offer står i centrum, och 
när det gäller de hemlösa som är gäster eller mer långtidsboende på Bostället skulle detta 
förhållande kunna betraktas eller analyseras ur två olika perspektiv. För det första kan vi 
beskriva detta som relationen mellan dem som utför dåliga handlingar eller ger prov på 
dåliga beteenden – de boende – och dem som på olika vis drabbas av dessa – personalen. 
Ett kort citat från Boställets enhetschef beskriver just personalen som ”utsatt”.

Och ibland var det så att den som var utsatt [i personalgruppen, min kommentar] fick 
bestämma – när man var i affekt – hur länge den här personen [gästen eller boende, min 
kommentar] skulle vara avskiljd från verksamheten. (Mija Bergman)

Ur ett sådant perspektiv blir de hemlösa i någon mån att betrakta som förövare och 
personalen som offer, vilket ytterligare förstärker bilden av det reparativa arbetssättet som 
personalinriktat. Wertheimer (2002) menar att det är offret som står i fokus och att målet 
för den reparativa processen är att upprätta den som blivit utsatt för brott. På Bostället 
skulle detta kunna liknas med talet om att personalen har rätt till en god arbetsmiljö, 
att Bostället är deras arbetsplats och de boendes dåliga beteende både påverkar miljön 
och gör personalen ledsna, oroliga eller rädda för de boendes del. Personalens röst skulle 
enligt Wertheimers teori, kunna förstås som privilegierad. De har tillåtelse att ge uttryck 
för sina olika känslor över att ha blivit föremål för eller fått sin arbetsmiljö påverkad av de 
boende, och det är personalen (offret) som avgör hur detta ska ställas till rätta. Även om 
förövaren, eller de boende, har en passiv roll som mottagare av personalens känslor och 
tankar, ställer den reparativa processen dem inför höga krav – på ansvarstagande inför 
begångna försyndelser/dåliga beteenden men även krav på att undvika att upprepa dessa 
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i framtiden. Det är ett återkommande tema i intervjuerna med personal: att deras rätt att 
uttrycka och delge de boende sina känslor spelar stor roll för den egna arbetstillfredsstäl-
lelsen, något som man enligt ett reparativt sätt att tänka kan legitimera som en metod 
att hjälpa de boende att komma till känslomässig insikt. En annan aspekt på relationen 
mellan personal och boende ur detta perspektiv är det som Heberlein (2006) beskriver 
som föreställningar om »det goda offret«. Sådana föreställningar framställer offren som 
moraliskt överlägsna förövarna: offer som förmår att vända andra kinden till och som 
dessutom intresserar sig för och tar ansvar för förövarens moraliska rehabilitering. På 
ett motsvarande sätt använder personalen sina egna känslor och normer för att påverka 
de boendes beteenden i en önskvärd och uppfattat positivt riktning. Det finns anled-
ning att diskutera i vilken mån detta ”reparativa rätt” även kan tolkas som ett fribrev för 
den personal som inte själv förmår härbärgera sina känslor att lyfta dessa över till den 
hemlöse.
 Om det inom Stadsmissionens verksamheter för hemlösa finns en beskrivning av 
gäster och boende som i någon mening ”förövare” (wrongdoers) så finns det skäl att – i 
världen där utanför – beskriva personer hänvisade till akutboenden eller lågtröskelboen-
den som offer. En sådan beskrivning skulle dessutom, menar jag, kunna ställa andra krav 
på ett reparativt arbetssätt inom Stadsmissionen. För det första är ett genomgående tema 
i intervjuer med boende, men framför allt med personal, de boendes dåliga relationer till 
social tjänsten och deras erfarenheter och känslor av att ha blivit kränkta och illa behand-
lade av socialtjänstens företrädare. Enligt min tolkning delar och bekräftar personalen i 
stor utsträckning de boendes erfarenheter. Naturligtvis är den viktigaste uppgiften för 
personalen att underlätta och medverka till att förbättra relationen mellan boende och 
handläggare, men en intressant fråga är hur socialt utsatta personer enligt ett reparativt 
sätt att se på saken skulle kunna få socialtjänstens medgivande till och ursäkt för felak-
tigt handlande eller bemötande. Det finns inget och ingen som talar om en reparativ 
process där enskilda boende får uttrycka sina känslor och erfarenheter av att vara offer 
för socialtjänstens kränkande bemötande eller ingripanden. Kan en reparativ process i 
detta avseende bara iscensättas med den svage parten som ”förövare” – men knappast 
som offer för myndigheters agerande?  
 I det inledande kapitlet redovisades för det andra resultat från amerikanska studier 
som visade att personer i avsaknad av eget boende i påtagligt högre grad än medborgare i 
allmänhet utsätts för brott. En annan fråga som knyter an till den föregående är i vilken 
omfattning – om ens någonsin – medlingar kommer till stånd där offret är en av de 
hemlösa som exempelvis är hänvisade till Stadsmissionens verksamheter? I de amerikan-
ska studierna är en, om än liten, bidragande orsak till att hemlösa utsätts för brott, att de 
tvingas bära med sig sina tillhörigheter. Framför allt kvinnorna på ABK pekar på det 
outhärdliga i att inte ha en trygg och kostnadsmässigt rimlig förvaring för sina saker, dels 
för att inte behöva bära dem med sig men också för att inte bli bestulen på det lilla man 
äger. Av olika skäl erbjuder inte Stadsmissionen gäster i sina akutboenden någon effekt-
förvaring, även om detta i någon mån skulle minska risken för de kvinnliga gästerna att 
utsättas för brott.
 För det tredje finns en grundläggande kritik mot reparativ rättvisa, eftersom den inte 
adresserar de socioekonomiska rötterna till kriminalitet, eller som i vårt fall, till hemlös-
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heten. Den reparativa rättvisan köper, enligt Lofton (2004) en status quo-definition av 
vilka som är att betrakta som förövare, enligt henne personer som ursprungligen själva 
är offer, som kommer ”from the opressed, deprived stratum of society” (a.a:382). Genom 
att tolka brottsliga handlingar som handlingar mellan två individer misslyckas företrä-
dare för RJ dessutom med att adressera de större mer systematiska orsakerna till att vissa 
grupper och individer är offer i denna bemärkelse.
 En grundläggande tanke med att initiera RJ inom Stadsmissionen var enligt den repara-
tivt inriktade handledaren att motverka över- och underordning och på så vis befästa en 
ny demokratisk ordning. Mot bakgrund av ovanstående reflexioner skulle det reparativa 
arbetet på Bostället i en mening snarare befästa ett ojämlikt förhållande. Gäster och 
boende betraktas som socialt avvikande personer, som genom mötet med personalen blir 
föremål för en reparativ process som ska öka deras sociala kompetens och underlätta 
deras anpassning till det omgivande samhällets normer. Men den egentliga upprättelsen, 
som snarare ligger i att de ursprungliga orsakerna till deras sociala marginalisering adres-
seras, saknas. Det är inte de hemlösa som i någon mening underminerar samhället till 
följd av sitt missbruk eller socialt avvikande beteende. Hemlösheten eller kriminaliteten 
är istället, skriver Lofton, en effekt av brister i samhället. ”RJ tries to handle this flood 
(with dysfunctional people) without closing the floodgates” (a.a: 386). I nära anknytning 
till en sådan kritik mot RJ utfärdas varningar för en reparativ ansats som uppfattas utgå 
från en orimlig önskan om harmoni och lyckliga slut, en önskan som kan leda till att man 
blundar för orättvisor men också att det språk som följer på en reparativ ansats kan vara 
kränkande för personer som befinner sig i situationer av mänsklig grymhet (åsikter som 
förs fram av exempelvis juridikprofessorn Martha Minow).

Ett andra krux: vem äger processen?
En grundtanke i RJ är att konflikter ska återföras till dem de berör, att enskilda på så vis 
återtar makten över sina egna liv. Är detta vad som sker exempelvis i reparativa dialoger 
eller återkopplingar på Bostället? Är det de boende som så att säga äger de processer som 
äger rum? Enhetschefen betonar att personalen omöjligt kan sitta inne med patentlös-
ningar för det goda livet, i synnerhet inte för personer som missbrukat i större delen av 
sitt liv. Livslösningar måste man alltid finna hos den enskilda personen i fråga men det är 
viktigt, säger hon, att dialogen om olika normer och värderingar hålls levande i samtalen 
med de boende. I intervjuerna framkommer att personalen intar en aktiv roll, att de själva 
utgör normen för det ”normala”, att de utgår från det egna ”sunda förnuftet” och att de 
mot bakgrund av denna uppfostrar eller nöter in uppfattade förbättrade sociala beteenden 
hos de boende. Den reparativa arbetsmetoden påverkar det sätt flera av personalen säger 
sig förhålla sig till sina egna tonårsbarn – och det är just som tonåringar eller som ”dagis-
barn” flera säger sig möta även de boende. Intressant nog menade den tidigare handle-
daren att det viktiga med den reparativa processen inte är om den boende förstår – eller 
är mottaglig – utan att personalen får komma till personligt uttryck, och att den hemlöse 
personen på så vis beviljas en tidigare förnekad rätt till en normal känsloreaktion på sitt 
beteende. Ojämlikheten uppfattas minska när personalen tillåts vara sig själva, tillåts att 
ge uttryck för personliga känslor inför de boendes agerande och beteende. Men varför en 
metod som ger personalen tillfredställelse i sitt arbete per automatik ger positiva effekter 
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för de boende är oklart. Utgör personalens trivsel i alla avseenden en självklar garant för 
att arbetssättet även får positiva effekter för boende och gäster? Även om ett syfte med 
RJ är att skapa demokrati och att utplåna över- och underordning är en annan aspekt på 
det ojämlika förhållande som metoden kan inbegripa värd att nämna. I den reparativa 
dialogen, eller kanske framför allt i en större återkoppling, uppstår ett maktförhållande 
när den person som brutit exempelvis mot en regel ska delta i en sittning med ett flertal 
andra personer. Syftet med en reparativ återkoppling är inte bara att den som ”brustit” 
ska komma till insikt om sitt handlande, utan denna insikt ska födas utifrån att deltagarna 
i sittningen visar att handling inte bara berör den enskilda personen utan såväl människor 
i hans eller hennes omvärld som det omgivande samhället. En sådan situation kan uppfat-
tas som väl tung för en enskild person att bära, och dessutom, om en förseelse har skett 
från en boendes sida visavi personal och det sker en sittning, då blir det en ganska stark 
situation och ”ett maktförhållande som inte är helt enkelt att hantera”, som en personal 
uttryckte det. En boende på Bostället uppgav vid intervjutillfället att han hade haft ett 
återkopplingssamtal ensam med fem personal. En annan aspekt värd att beakta är att det 
i grunden är personalen som avgör när ett dåligt beteende är för handen och som också 
avgör vilka konsekvenserna för detta dåliga beteende bör bli – en reparativ dialog, en 
avhysning eller kanske inga åtgärder alls. Bland såväl boende som personal påtalas att 
en sådan subjektiv bedömningsgrund kan ge upphov till orättvisor. Vem en gäst eller 
boende är och om personalens relation till eller känslor inför personen ifråga är positiva 
eller negativa skulle till följd av detta kunna bli avgörande för personens möjligheter att få 
tillgång till ett akut boende för natten eller att få stanna kvar i ett mer långsiktigt boende. 
Den subjektiva bedömningsgrunden inom den reparativa rättvisan utmanas på så vis av 
traditionellt straffrättsligt tänkande.

Slutord
Jag har många gånger ställt mig frågan om det är möjligt att lära ut ett gott bemötande 
även till personal som saknar naturlig fallenhet för detta. Inom Stockholms stadsmis-
sions verksamheter för hemlösa har en utopisk social vision om en i allt genomsyrande 
reparativ rättvisa landat i vissa gemensamma inslag i det praktiska vardagsarbetet, i ett 
par minsta reparativa nämnare. Tre reparativa frågor ska ställas, och de ska ställas utifrån 
en färskhetsprincip, det vill säga i nära anslutning till den händelse som ska tas upp till 
samtal. Både personal, boende och gäster lyfter fram det naturliga i att man reagerar 
på saker som inträffat, oavsett om det är konflikter, trakasserier eller återfall, och i att 
man talar igenom det som hänt – samtidigt som detta ”naturliga” bemötande krävt såväl 
en stark ideologisk överbyggnad som en omfattande implementering. Jag menar att det 
kan tolkas som ett uttryck för att bemötandet av människor i en särskilt utsatt och svår 
belägenhet, som hemlöshet, generellt sett lämnar mycket övrigt att önska. 
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Appendix 1. Tillägg och kommentarer från 
mija Bergman, verksamhetschef Bostället

Professionella nätverk 
Sedan intervjuerna skedde som ligger till grund för denna rapport 2005 (hösten 2006 – 
våren 2007, förf. kommentar) har Bostället förändrats och utvecklats. Vad gäller boende-
delen har de professionella nätverken utökats och fördjupas. För de som flyttar in på 
Bostället är det av yttersta vikt att vi kan koppla in terapeutiskt, medicinskt, psykiatriskt 
och beroendevårdsstöd så snart som möjligt. Detta för att de boende under sin boendetid 
ska kunna skapa egenmakt i det egna nätverket. Något som borgar för att de tar med sig 
ett stabilt stödsystem ut i det framtida det egna boendet. Utifrån detta synsätt har vi idag 
samarbetsprojekt med bl a stadsdelar och med enheten för hemlösa.

verksamheterna helge och Björn
Helge, som var en helgverksamhet har knoppats av, och är idag en del av Stadsmis 
sionsgården. Vi startade projekt Björn för oktober 2007 sedan, vilket är en pendang till 
Tigerverksamheten. En viktig tanke var att se männen som individer, utifrån ett gender-
perspektiv och vår erfarenhet om att män ofta bemöts som kollektiv (t ex sovsalar där 
upp till nio män delar rum). Vi vill motverka det upprätthållande i utanförskap som ett 
”natthärbärgesboende” ofta innebär. Det är svårt att motivera till drogfrihet och föränd-
ring när man sover natt från natt och blir väckt tidigt på morgnarna för att gå ut i en 
tuff stadsmiljö. Förändringen innebär att alla män på ABM får sova till 9.00 och sedan 
stanna till 10.00. De som är med i projekt Björn får delta i verksamheten till 15.00, då vi 
stänger. På helgerna har vi haft öppet dygnet runt under vårvintern. Björnarna är i hög 
grad delaktiga i verksamheten, skriver protokoll på husmöten, planerar aktiviteter, är med 
och beslutar i ekonomiska frågor osv. Vid första mätningen uppgav 85% av männen att 
de missbrukade mindre sedan de gick med i Björnarna. 

På Björn har vi även inlett en diskussion runt effekthantering, vilket var en kritisk 
synpunkt i rapporten. Vi vill tillsammans med männen hitta en hållbar lösning i frågan. 
Vi anser själva att möjligheten för hemlösa att förvara sina saker på ett tryggt sätt står 
högst på dagordningen. Effektförvaringen är vårt senaste projekt, där vi räknar med att 
finna en lösning till hösten, eventuellt i en brukarstyrd verksamhetsdel.

Brukarinflytande
Brukarinflytande har varit viktigt att utveckla. I det ligger många svårigheter. Vad innebär 
sant brukarinflytande? Hur definierar vi inflytande kontra medverkan? När är relationer 
symmetriska och när är de asymmetriska? I det stödboende vi erbjuder bjuder vi in till 
medverkan i olika forum, framför allt husmöte, som numera leds av en vägledare och en 
boende. Vi har satsat på efterfrågade aktiviteter och att erbjuda ett veckoschema, 
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t ex matlagningskurs på måndagskvällar, Chi Gong på tisdag osv. Vi har deltagit i teater-
projektet ”Ringaren” tillsammans med teatergruppen Södra Fot, vilket var roligt, svårt 
och lärorikt. Vi har startat och utvecklat vårt eget rockband ”Arne and the Boställers”, 
som i sommaren 2008 ger ut sin första CD. Vi går utbildningar och deltar i seminarier, 
t ex missbruk och behandling, brandskyddsutbildning – tillsammans med boende. Vi 
erbjuder även utbildning i förändringscirkeln och ASI-Maps.

Reparativ Dialog
Och, Reparativ Dialog: hur går det? Jo tack, vi utvecklas, lär oss och går vidare. 
I det dagliga uppstår de spontana dialogerna. De större rådslagen genomförs idag mer 
frekvent än tidigare, det handlar till stor del om att implementering och kompetens 
har framskridit. När saker går fel sker det reparativa mötet i återkopplingssamtalet dvs 
i det reparativa rådslaget. Det kan vara när boende brutit emot kardinalregler om t ex 
hot – men lika gärna när en av vägledarna gjort fel. En av de viktigaste hörnstenarna i 
vårt bemötande är att vi är medvetna om att vi möter människor som levt i utsatthet, i 
marginalerna av vårt välfärdssamhälle och att de har upplevt kränkningar och övergrepp 
många gånger i sina liv. Vi kan inte radera det som redan hänt, men vi kan ta ansvar 
för vilka vi är i Boställets stödboende och alltid ta ansvar för misstag vi gör och hur de 
drabbade upplever det. Vi som arbetar på Bostället tar därför ansvar för relationen och 
ber om ursäkt och frågar: vad behöver du ha av mig för att du ska känna att det som hänt 
har reparerats? I bästa fall repareras en bit av den egna självkänslan. Likaså att man blir 
tydlig när man tar ansvar för det egna beteendet. Och när man tar det ansvaret blir man 
också sedd som en hel och ansvarstagande människa, både av andra och av sig själv – i 
motsats till de objektifierande idéer som förs fram i rapporten. Ett faktafel i rapporten 
är att vi skulle kalla våra boende för wrong-doers, d v s stämpla dem som ”felaktiga” 
människor. 

Under hösten 2007 har samtliga medarbetare på Bostället gått orienteringsutbildning i 
KBT. Vi utgår ifrån ett perspektiv där tankar, känslor och göranden är beteenden, och 
att vi tror på att en människa kan lära sig att agera på ett nytt sätt genom att förändra 
sina beteenden. Innan en förändring kommer till stånd krävs en form av insikt av hur 
man gör idag, hur det påverkar andra, och att insikten kommer från feed-back av andra 
och kunskap om det egna beteendet. Vi tror att människor vill och kan utvecklas. Här 
kompletterar RJ och KBT varandra rent följdmässigt i en utvecklingskedja. Likaså tolvsteg 
och ASI-Maps.

kränkta av socialtjänsten?
En annan idé som uttrycks i rapporten är föreställningen om att människor i hemlöshet 
skulle vara utsatta för kränkningar av socialtjänsten. Huruvida detta påstående är sant eller 
inte kan jag inte bedöma, men jag undrar var uppgiften kommer ifrån? Ur min erfarenhet 
känner jag till fall där socialtjänsten inte betett sig korrekt, och vi har då överklagat beslut, 
och inte sällan fått rätt. Men den frågan ställdes kanske inte i intervjuerna. Jag vill också 
betona, att det samarbete vi och de boende har med socialtjänsten är väl fungerande. 
Min personliga uppfattning är att man ifrån socialtjänstens sida tydligt arbetar med kvali-
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tetssäkring, och att de flesta boende upplever förtroende och stöd ifrån sina respektive 
socialsekreterare.

Amerikanska källor – men en svensk kontext
De källor som författaren hänvisar till är amerikanska, och jag undrar om de är direkt 
applicerbara på svenska sammanhang? Det finns stora skillnader mellan hemlöshet i 
Sverige och hemlöshet i USA, vad gäller orsak till hemlöshet, problematik, familjesitua-
tion, möjlighet till hjälp och stöd av socialtjänst och NGOs – och vad den hjälpen skulle 
kunna bestå i. En jämförelse är de modifieringar och ändringar vi har gjort i den ameri-
kanska litteraturen om Real Justice, då vi inte har kunnat överföra amerikanska kultur-
relaterade begrepp till en svensk verklighet. Just i denna fråga finns de stora frågetecknen 
kring rapporten ifrån vår sida: vi känner inte igen de idéer och teorier som författaren för 
fram, vi hade önskat ett teoretiskt perspektiv grundat på svenska samhället.

Relevant kritik i rapporten 
Så vad känns som relevant kritik i rapporten?
När boende uttrycker att de inte riktigt vet vad reparativ dialog innebär, blir det en intres-
sant frågeställning för oss. Har vi inte varit tydliga nog? Bör vi uppdatera mer vid utvär-
deringsmötena med de boende, så vi checkar av att de boende upplever att de vet hur vi 
arbetar? Vi har kommit fram till att vi kommer att genomföra utbildningar i Reparativ 
Dialog med boende och medarbetare. Det är ett koncept som vi har god erfarenhet av 
sedan tidigare. Då blir Reparativ Dialog i högre grad ett redskap för de boende. Diskus-
sionen kring effektförvaring är viktig, då vi själva definierat detta som en brist för alla 
hemlösa i Stockholm- inte bara på Bostället. Som jag nämnt tidigare försöker vi åtgärda 
det. Ifrågasättandet av härbärgen är något som vi bara kan instämma i. Bostället har en 
strategi över tre år som syftar till att omvandla akutboenden till dygnet-runt-boenden – 
med mål om att man snabbt ska få ett permanent boende. Inom parentes kan nämnas 
att vi även själva ifrågasätter lågtröskelboendet, då vi ser att det blir långa boendetider, 
och att boendet får en mer permanent karaktär för en del av de boende. Vi vill se riktiga 
lägenheter, med stöd – eller kollektivboenden för de som har svårt för ensamhet, men 
ändå med besittningsskydd.

Obesvarade frågeställningar i rapporten 
Författaren presenterar en rad frågeställningar som förblir obesvarade i rapporten, t ex 
”arbetsmetod – eller lyckträff?” där frågan ställs om det är en lyckträff att medarbetare 
med samma förhållningssätt hamnat på Bostället. De boendes reflektioner kring detta 
presenteras. Det känns tråkigt att det framstår som en slump att välutbildade, erfarna 
och engagerade människor dyker upp på samma arbetsplats. Sanningen är att personal-
gruppens sammansättning beror på ett långsiktigt, medvetet och demokratiskt rekryte-
ringsstrategi, där introduktion och utbildning i våra metoder är standard. Och, för att 
påtala vikten av brukarinflytande igen: vi planerar nu att ta med boenderepresentanter i 
intervjuer med sökande vid rekrytering. Deras perspektiv och tankar runt vilka som är 
lämpade och har rätt kompetens för att vara deras stöd på Bostället är viktigt.
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Vidare är en del citat lösryckta ur sitt sammanhang, som t ex s 118 där ett citat används 
som om det beskrev verksamheten idag. Citatet beskriver ett förlegat sätt att hantera 
tillbud, men det illustrerar här vårt pågående arbete som ”personalinriktat”.

Och ibland var det så att den som var utsatt (i personalgruppen, min kommentar) fick 
bestämma – när man var i affekt, hur länge den här personen skulle vara avskiljd ifrån 
verksamheten.

Här beskriver jag ett impulsdrivet och bestraffande sätt att arbeta (som ligger tio år 
tillbaks i tiden) vilket vi genom bl a Reparativ Dialog förändrat så att vi när alla lugnat sig 
på ett professionellt och stödjande sätt kan hantera som hänt, och då åter kunna inkludera 
personen i vårt gemensamma sammanhang.

vem äger processen?
I diskussionen ”Vem äger processen” s 120 förs ett perspektiv fram, att personalen äger 
processen och den boende blir utsatt – utan att lyfta sammanhang där personalen får be 
om ursäkt för fel de gjort, eller hur viktigt det är att den som agerat fel har stödperson 
med sig (t ex när en vägledare som är stödperson i ett rådslag säger till sina kollegor: 
”jag tycker att ni är för hårda mot G, han är faktiskt en bra man, även om han gjort ett 
misstag”). Det pågår en ständig diskussion på Bostället om hur vi upplever varandras 
beteenden, inte minst då medarbetare hela tiden får förklara sina beteenden och också få 
feedback på dessa av boende. Motfrågan blir: ska människor i hemlöshet objektifieras och 
behandlas som mindre vetande? Eller ska man, som vi försöker, gå in i relation med, och 
investera mycket av sig själv då man ger feedback och får feedback, där bägge parter lär 
sig nya saker om hur det egna beteendet påverkar andra, och därigenom utvecklas?

Och slutligen, vi tror inte att vi lär gott bemötande genom reparativ dialog som univer-
sallösning, till medarbetare som antyds skulle vara utan naturlig fallenhet för att möta 
människor. Utifrån det påståendet görs en tolkning, som, menar författaren, man kan dra 
generella slutsatser av. 

Reparativ Dialog har aldrig varit tänkt som ensamt metodverktyg, i den mån rapporten 
får det att framstå. Vi utgår ifrån Stockholms Stadsmissions värdegrund, där Reparativ 
Dialog är ett av flera metodredskap för att omsätta värdegrunden i praktisk handling. 
Reparativ Dialog ger ramar för att åstadkomma goda möten i svåra situationer, och 
förverkligar värdegrundens hörnstenar:

Du har ansvar

Människan är skapad med förmåga att välja. Det innebär att vi har ansvar för resultatet av 
de val vi gör även om olika livsvillkor ofta begränsar vår valfrihet. Stockholms Stadsmis-
sion vill genom sitt arbete stödja, uppmuntra, utmana och visa medmänsklig kärlek men 
inte ta över ansvaret för de egna livsvalen.
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Du får misslyckas

Vi lever i ett samhälle där misslyckanden kan straffa sig hårt. Det är centralt för Stock-
holms Stadsmission att tro på varje människas rätt att få nya chanser. Det är viktigt att 
skilja på person och beteende utan att för den skull göra avkall på människans ansvar 
för sitt liv. Att förlåta sig själv och andra, att ta ansvar för sina handlingar och verka för 
försoning är nödvändiga förhållningssätt i vårt arbete.
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Appendix 2. Bemötande av mija Bergmans 
kommentarer från Charlotte Engel

En anledning till att vi har valt att infoga ett appendix där Boställets verksamhetschef 
Mija Bergman får tillfälle att lämna synpunkter och kommentarer till den föreliggande 
rapporten, var att det skett en utveckling inom verksamheten vid Bostället efter rapportens 
tillkomst. En annan anledning till att infoga ett appendix, var att erbjuda Mija Bergman 
en möjlighet att föra fram sina synpunkter på och kommentarer till den föreliggande 
rapporten, såsom skett i ett första appendix. I det följande bemöter rapportens författare 
några av de synpunkter som framförts. 

de boende som ”wrong doers”
Bergman menar att ett faktafel i rapporten är att Boställets personal skulle kalla de boende 
för wrong-doers, d v s stämpla dem som ”felaktiga” människor. Det finns ingenting i 
rapporten som talar om att de boende stämplas som felaktiga människor, men det finns 
däremot ett resonemang om relationen mellan å ena sidan de boende; som de som i första 
hand utför dåliga handlingar eller ger prov på dåliga beteenden, och å den andra sidan 
personalen; de som på olika vis sägs drabbas av dessa handlingar. Det är mot bakgrund av 
detta som citatet på sidan 118 blir intressant, eftersom personalen i detta citat just identi-
fieras som ”utsatta” för de boendes olämpliga beteende. Att framställa personalen som 
offer för de boendes oönskade handlingar och beteenden framstår, enligt min mening, 
som en personalinriktad tolkning av situationen.

Boendes känslor av att vara kränkta av socialtjänstens bemötande och 
handlingar
I en avslutande reflexion ställer jag frågan om reparativ dialog kan betraktas som en 
symetrisk metod, eller inte. Skulle en reparativ dialog kunna iscensättas där socialtjäns-
ten ber hemlösa personer om ursäkt för ett kränkande bemötande, och hittar vägar att 
gottgöra felaktiga handlingar eller beslut? Mija Bergman reagerar mot antagandet om 
att människor i hemlöshet skulle vara utsatta för kränkningar av socialtjänstens handläg-
gare, och undrar varifrån en sådan föreställning kommer. Ett återkommande tema i de 
intervjuer jag har genomfört med såväl boende som personal på Bostället, är de boendes 
känslor och upplevelser av att ha blivit kränkta och/eller illa bemötta av socialtjänsten. 
Huruvida det är ett faktum att kränkande behandling har skett eller inte, är en annan 
fråga, men det intressanta är om de boendes upplevelser och känslor visavi socialtjänstens 
företrädare skulle kunna repareras i en dialog, och i sådana fall varför så inte sker?

vem är äger den reparativa processen?
Mija Bergman anser inte att personalen på Bostället kan identifieras som ”ägare” av den 
reparativa processen. Jag menar att de dels är ägare av processen genom att de är utbil-
dade i reparativ dialog och använder detta som en metod i sitt arbete med de boende, 
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dels är ägare av processen i meningen har tolkningsföreträde. Enligt de intervjuer jag 
genomfört, så är det personalen som avgör när en dialog eller ett rådslag bör komma till 
stånd – och som alltså avgör när beteenden eller handlingar är oönskade. Det är dessutom 
personalen som har ramarna och som håller i mötet, och som därutöver inte sällan är i 
majoritet under mötet. I det faktum att personalen på så vis äger den reparativa processen 
ligger ingen motsättning till att såväl personal som boende kan lära och komma till insikt 
om sitt eget och om andras beteende genom denna process.

Effektförvaring
En intressant fråga är hur man på Bostället har för avsikt att lösa frågan runt de boendes 
effektförvaring och inte minst varför detta är en fråga som i första hand ska, om jag 
förstår Mija Bergman rätt, lösas tillsammans med männen på dagverksamheten Björn? 
I de intervjuer jag har genomfört på Bostället, är det kvinnorna på dagverksamheten 
Tigrarna som lyfter fram bristen på effektförvaring, och som till och med ser denna brist 
som ett större problem än hemlösheten i sig.

det svåra mötet
När reparativ rättvisa nu implementerats inom Stockholms stadsmissions verksamheter 
för hemlösa, framstår detta sätt att bemöta boende och gäster som naturligt och självklart 
– om än inte alltid lätt. Det jag vill peka på i mitt slutord är att har krävts en medveten 
och icke försumbar satsning från Stockholms Stadsmissions sida för att iscensätta det 
som idag betraktas som just – självklart. Denna satsning talar i sin tur för att arbetet är 
svårt, och att även det mest självklara kan vara en reell utmaning. Att införa reparativ 
rättvisa på Bostället innebär enligt min mening inte att personalen där saknat fallenhet 
att arbeta med människor i en svår livssituation. Det innebär snarare att Stadsmissionen 
har påtalat och tillgodosett en bortglömd dimension i bemötandet av hemlösa, men också 
att Stadsmissionen har visat på en metod som alla som arbetar socialt med utsatta grupper 
- inkluderat de som saknar en naturlig fallenhet för detta arbete – kan ta till sig för att 
förbättra sitt sätt att möta dem som har det särskilt svårt.  
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