
Men långt ifrån alla är positiva till 
modellen. Pia Söderstjerna, verksam-
hetschef på kommunens individ- och fa-
miljeförvaltning i Landskrona är kritisk. 

– Min erfarenhet av Bostad först är att 
man säger att man jobbar med det men 
man gör det inte. Jag vet inget exem-
pel i Sverige där du får ett förstahands- 
kontrakt och där du själv formar dina 
stödinsatser. Det finns alltid ett villkor.

För några år sedan fanns det en poli-
tisk diskussion om Bostad först i Lands-
krona men man kom fram till att det sys-
tem man hade fungerade bra. Dessutom 
var fastighetsägarna inte villiga att ge 
förstahandskontrakt till ett sådant pro-
jekt.  

Marcus Knutagård är universitetslektor 
på Socialhögskolan vid Lunds univer-
sitet. Han har forskat om hemlöshet i 
många år och dokumenterat Helsing-
borgs arbete med Bostad först. 

Han menar att de flesta kommuner i 
Sverige arbetar med boendetrappor (se 
grafik). Det är en modell som går ut på 
att den hemlösa ska visa att den klarar 
av att bo genom att gå igenom olika ty-
per av boenden innan den belönas med 
ett eget kontrakt. 

– Det finns ingen forskning som visar 
att boendetrappan leder till ett eget för-
stahandskontrakt. Snarare leder det till 
inlåsningse!ekter och att man snurrar 
runt i systemet.  

Marcus Knutagård tror att bostads-
bristen, bostadsbolagens hårda uthyr-
ningsregler och väl inarbetade arbets-
metoder, är faktorer som gör det svårt 
för kommuner att välja Bostad först.]
 G R Y  E L L E B J E R G 

 SKÅNE "Helsingborg var först i Sverige 
med att införa Bostad först. Kommu-
nen startade upp arbetsmetoden i au-
gusti 2010. Målgruppen var hemlösa 
med missbruksproblem som hade stora 
hjälpbehov. Modellen går ut på att först 
ge den hemlösa en bostad och därefter  
ta itu med eventuella problem. Kraven 
är att vara en god hyresgäst, följa hy-
reslagen och ta emot hjälp. Men man 
behöver inte vara drogfri. 

Svensk och internationell forskning 
visar att 80–90 procent av dem som har 
fått en Bostad först-lägenhet bor kvar i 
sin bostad. De kontrakt som sägs upp 
beror till största del på uteblivna hyre-
sinbetalningar. Metoden är dessutom 
mer kostnadse!ektiv än andra akuta bo-
endelösningar. 

Ett akutboende i Helsingborg kostar 
cirka 1 100 kronor per natt medan en 
Bostad först-lägenhet kostar cirka 200 
kronor per natt. Räknat på ett år blir det 
en besparing på 328 000 kronor per per-
son. Då är inte den humanitära aspek-
ten inräknad. 

I Skåne är det fyra kommuner som 
jobbar efter modellen. Förra året hade 
Helsingborg 67 Bostad först-lägenhe-
ter, Malmö 60, Lund 3 och Kristianstad 
mellan 5 och 10. Totalt i landet fanns det 
558 Bostad först-lägenheter. 

Hela 80 procent av alla hemlösa som får en 
Bostad först-lägenhet klarar av att bo kvar. 
Vinsterna för samhället är stora. Trots det har 
bara fyra kommuner i Skåne valt metoden.

”Den en !nns ingen forskning 
som visar att boendetrappan 
leder till ett eget 
förstahandskontrakt.”
Marcus Knutagård

LOKALT ! GRANSKNING
SKÅNE

Mannen som gillar     att betala hyran

14
år på anstalt.

Det är !å som tycker om att betala 
räkningar men Mats är en av dem. 
Hans favorit är hyresavin. Då vet 
han att han !år bo kvar ännu en  
månad.

 SKÅNE  "När Mats kommer hem från job-
bet sätter han sig i so!an, blundar och 
fokuserar på andningen. Ibland lagar 
han korv strogano! eller köttfärslim-
pa. Eller så tar han cykeln och köper en 
kebab. Men oftast är det ett lågmält liv 
framför Netflix som utspelas i hans etta 
på 34 kvadrat.  

– Jag kände mig så jäkla välkommen 
av min hyresvärd. Men det tog tid att 
vänja mig vid att den här lägenheten är 
min. 

I fjorton år har Mats suttit i fängel-
se och för ett år sedan fick han en egen 
lägenhet via Bostad först. För Mats har 
en lägenhet länge varit förknippad med 
krav och kontroll. Den har varit en plats 
där personal kommer in oanmäld och 
begär urinprov.  Där man använder mynt 

Dalahäst på vakt. Mats viktigaste ägodel. En dalahäst som vaktar mot     dåliga energier. Vill du läsa mer om Mats och hans historia? Gå in på 
hemhyra.se och sök efter "Mannen som gillar att betala hyran". Mats       är ett !ngerat namn. F O T O :  G R Y  E L L E B J E R G

Bostad först: 
succén som 
kom av sig
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Mannen som gillar     att betala hyran
”Jag hade 

aldrig fått en 
lägenhet på 
egen hand.”
Mats

för att ta en dusch och där man måste 
ha stenkoll på sina saker så att de inte 
blir stulna.

 Den svåraste utmaningen för Mats 
har varit att bli vän med lägenheten. I 
sin tjänst har han en röd dalahäst som 
står vid ena hörnan av so!bordet. Den 
står alltid i samma position med mulen 
riktad mot dörren. Hästens uppgift är 
att skydda energierna i lägenheten. Han 
har fått den av sin far. Av alla saker han 
äger betyder den allra mest.

 
Om du inte hade fått en Bostad först- 
lägenhet, vad hade hänt med dig då? 

– Jag hade aldrig fått en lägenhet på 
egen hand. Jag hade kunnat bo hos pap-
pa. Men han är 80 år och jag är snart 50. 
Det hade inte fungerat i längden. 

– Jag hade inte kunnat bo hos kom-
pisar.  Det hade varit smutsigt, pundigt 
och skitigt. Jag tror att jag hade drivit 
omkring och börjat med droger igen. Det 
är enda sättet som jag orkar med den 
livsstilen.] G R Y  E L L E B J E R G

. Mats viktigaste ägodel. En dalahäst som vaktar mot     dåliga energier. Vill du läsa mer om Mats och hans historia? Gå in på 
hemhyra.se och sök efter "Mannen som gillar att betala hyran". Mats       är ett !ngerat namn. F O T O :  G R Y  E L L E B J E R G
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