
 

 

 
Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

Mastersuppsats i Sociologi 30 HP 

Hösten 2017 

 

 

 

 

Arbetet som gräsrotsbyråkrat på den sekundära 

bostadsmarknaden i Sundsvall 

Biståndsbedömningar vid enheten för bostadssocialt bistånd i Sundsvalls 

kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Cecilia Sandström 

Handledare: Siv-Britt Björktomta  

Examinator: Marcus Persson  



 

 

Abstract 

There are different views on the cause of the onset of homelessness. For example, it is 

sometimes suggested that the reason lies with the individual, while others stand by the idea that 

the cause would be found in the country's lack of housing. The purpose of this thesis is to 

examine the issue of how the social workers works with the housing aid in Sundsvall at the 

Social Services handle applications and assess eligibility for the housing aid. The purpose is 

also to investigate how the social workers approach and assess the background problems of 

those applying for the housing aid, and how the they based on this construct clients. The theory 

of the present study is that presented by Michael Lipsky in "Street-level bureaucracy" - the 

dilemmas of the individual in public service (1980). It describes how the street-level 

bureaucrats, that is, those in direct contact with the public, carry out or enforce actions 

undertaken by the legislator and by decisions taken in the public sector. In order to be able to 

perform and execute decisions on the needs of the individual applicant, street-level bureaucrats 

have a large individual self-determination, also called discretion. It is both a prerequisite for 

individualized decisions, while opening up unwanted influences in decision making. To answer 

the purpose and the questions asked, three different methods has been used, consisting of: a 

document study based on assessments on the social housing aid, a vignette study with three 

hypothetical cases and individual follow-up interviews. The results have shown that the street-

level bureaucracy/social workers uses their discretion while assessing the eligibility of the 

social housing aid, whilst also relying on legislative regimes. Different factors of the 

background problem relative to different other aspects are shown to be part of how the social 

workers construct clients and make their decisions regarding the housing aid.  
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Sammanfattning 

 

Det finns divergerande uppfattningar om orsaken till uppkomsten av hemlöshet. Det anförs 

exempelvis ibland en ide om att orsaken ligger hos individen, samtidigt som andra förfäktar 

iden om att orsaken skulle stå att finna i att den större delen av landet har brist på bostäder. 

Syftet är att undersöka hur socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt bistånd på 

socialtjänsten i Sundsvalls kommun arbetar med biståndsbedömningar, men även att undersöka 

hur de förhåller sig till den bakgrundproblematik som de som ansöker om bostadssocialt 

bistånds har och hur socialsekreterarna utifrån detta konstruerar klienter. Teorin för den 

föreliggande studien är den som presenteras av Michael Lipsky i ”Street-level bureaucracy”- 

dilemmas of the individual in public service. Den beskriver hur gräsrotsbyråkraten, det vill säga 

den som är i direkt kontakt med allmänheten, utför eller verkställer åtgärder som föranstaltas 

av lagstiftaren och genom beslut tagna i den offentliga sektorn. För att kunna utföra och 

verkställa beslut om behov för den enskilde hjälpsökande har gräsrotsbyråkraten ett stort 

individuellt självbestämmande, även kallat diskretion. Den är både en förutsättning för 

individanpassade beslut, samtidigt som den öppnar upp för oönskade influenser i 

beslutstagandet. För att besvara syftet och de ställda frågorna har tre metoder använts, de består 

av: en dokumentstudie, en vinjettstudie, samt intervjuer. Resultatet har bland annat visat på att 

gräsrotsbyråkraterna/socialsekreterarna använder diskretion vid bedömningen kring 

bostadssocialt bistånd, samtidigt som de förlitar sig på lagstiftningar och riktlinjer. Olika 

faktorer i individernas bakgrundproblematik i förhållande till andra aspekter som exempelvis 

socialsekreterarnas erfarenhet och ålder, kulturella och ideologiska föreställningar och 

ekonomiska ansvar visar sig vara en del i hur socialsekreterarna konstruerar klienter.  

 

 

Nyckelord: gräsrotsbyråkrat, diskretion/klientkonstruktion, bostadssocialt bistånd 

  



 

 

Förord 

Under min tid på socialtjänsten i Sundsvall kom min förestående masteruppsats ofta på tal, dels 

av de chefer som jag vid den tiden hade och dels av mina dåvarande kollegor. Den då ansvariga 

enhetschefen och även verksamhetschefen för IFO (Individ- och Familjeomsorg) vände sig till 

mig och gav förslag att jag skulle skriva om något som socialtjänsten i Sundsvall sedan kunde 

ha användning för. Då framtiden för den bostadssociala gruppen var någorlunda oviss, gav 

verksamhetschefen ett förslag om att jag på ett eller annat sätt kunde studera hur 

arbetsprocessen i den bostadssociala gruppen såg ut. Vi satt vid några tillfällen och diskuterade 

kring vad som skulle vara relevant från dels chefsperspektiv men även från mitt perspektiv som 

mastersstudent, och kom fram till att ett gemensamt intresseområde skulle vara att se hur de 

olika handläggarna arbetar med just biståndsbedömningarna.  

 

Tack till…  

Siv-Britt Björktomta- som varit mer än medhjälplig med handledning, kunskap och kritisk 

granskning som bidragit till att göra uppsatsen möjligt! 

Min familj, vänner och bekanta – som under tiden för studien har varit mer än ett behövligt stöd 

och bland annat läst igenom uppsatsen ett oräkneligt antal gånger.  

Ansvariga chefer för bostadssocialt bistånd- som varit mer än behjälpliga! 

Socialsekreterarna- som ställt upp och besvarat vinjetterna och deltagit i 

uppföljningsintervjuerna.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Var och varannan dag går det att i all tillgänglig media få till sig information om det prekära 

bostadsläget i Sverige. Där beskrivs bland annat hur bostadspriserna stiger, att det inte byggs 

lägenheter som låginkomsttagare har råd att bo i och att de hemlösa glöms bort i debatten om 

bostäder. De skarpare uthyrningskrav som allmännyttan tagit i bruk efter ett regeringsbeslut 

1991 då det blev klargjort att allmännyttan skulle drivas med affärsmässiga principer, är en 

bidragande faktor till att en allt större grupp individer har svårt att komma in på 

bostadsmarknaden (Sahlin 1996; Grander 2017; Socialstyrelsen 2015; Boverket 2010; Boverket 

2007).  

I debattartikeln Var ska de fattiga bo? som bostadsforskaren Martin Grander skrev i Svenska 

Dagbladet Näringsliv den 18 mars 2017, ifrågasätter Grander vad staten vill med den svenska 

allmännyttan. Grander (2017) redogör för och beskriver konsekvenserna av vad den tidigare 

forskningen kommit fram till, vilket är att hyreskraven har blivit hårdare och att detta främst 

drabbar ensamstående föräldrar samt debutanter på bostadsmarknaden. Vad Grander (2017) 

menar är att det inte finns en allmännytta i Sverige, utan att det finns 290 stycken. Varje 

kommun sköter sin allmännytta baserat på lokala förutsättningar, exempelvis accepterar 

allmännyttan i vissa kommuner försörjningsstöd som inkomst medan det i andra kommuner 

inte accepteras. Grander argumenterar att de lokala skillnaderna som finns mellan kommunerna 

i hur allmännyttan används inte enbart leder till ökade klyftor mellan kommunerna utan också 

till bostadssegregation inom städerna (Grander 2017).  

Under sommaren och hösten 2016 arbetade jag som socialsekreterare i den bostadssociala 

gruppen vid socialtjänsten i Sundsvalls kommun. Som socialsekreterare på enheten var min roll 

att ta emot ansökningar om bistånd för att sedan inleda och öppna utredningar som sedan skulle 

drivas fram till beslut. Efter att ett beslut fattats, och om beslutet var ett bifall, lämnades ärendet 

över till de socialsekreterare som arbetade med verkställande insatser. Detta innebar till 

exempel tilldelning av bostad, visning av bostäder, uppföljningar i form av hembesök samt att 

sköta akuta angelägenheter.  

Under min tid på enheten var det ett par olika samtalsämnen som var ständigt återkommande.  

Det skedde dels vid möten med personer internt på bostadssociala enheten men även vid möten 

med andra personer i förvaltningen. Mest förvånande var att de kom på tal även vid möten med 

personer utanför förvaltningen med någon sorts anknytning till verksamheten. Det första ämnet 

var vilken roll den bostadssociala gruppen hade i förhållande till övriga enheter vid 

socialtjänsten, andra myndigheter och privata/kommunala fastighetsägare. Det andra var 

hemlöshetsdiskursen generellt där det vanligen resonerades om var ansvaret eller snarare 

orsaken till problemet stod att finna. Diskussionerna landade nästan alltid i om det var så att 

ansvaret fanns att finna på antingen en strukturell nivå där bostadsbristen framhålls som orsak, 

eller på en individuell nivå där det är individens brister som ses som orsaken till den ökande 

hemlös- och bostadslösheten.  

Tanken kring hur biståndshandläggare i sitt dagliga värv förhåller sig till detta slog rot i mig. 

Skulle det vara möjligt att se till hur biståndshandläggare i sitt praktiska arbete förhåller sig till 

de som söker hjälp med bostad, deras bakgrundproblematik, regler och förordningar, 

omvärldens förväntningar och så vidare? 
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1.2 Problemformulering  

Bostadsmarknaden i Sverige har under de senaste åren genomgått en mängd större förändringar 

vilket lett till att den enskilde individen, i större utsträckning än tidigare, förväntas på egen hand 

lösa sitt bostadsbehov på den reguljära bostadsmarknaden. Det finns dock ett alltmer växande 

antal individer som har svårigheter att ta sig in och etablera sig på den samma. I och med 

systemskiftet och den skattereform som skedde 1990–1991 i Sverige1, kom även ansvaret för 

bostadsförsörjningen att flyttas. Allmännyttans tidigare bostadssociala ansvar flyttades över till 

de sociala myndigheterna vilket öppnade upp möjligheten för hyresvärdarna att på ett eller 

annat sätt konstruera oönskade hyresgäster, det vill säga att de kunde genom att ställa ett antal 

olika krav och villkor välja bort individer som inte ”klarar ett eget boende”. De sociala 

myndigheterna, främst de kommunala socialtjänsterna, fick därmed ett större ansvar när det 

kom till att lösa bostadsfrågor för de individer som på egen hand inte lyckas ta sig in på den 

reguljära bostadsmarknaden eller som inte ansågs klara ett boende på egen hand 

(Socialstyrelsen 2015:8; Sahlin 1996:186).  

Bostadsmarknaden i de svenska kommunerna skiljer sig ifrån varandra då alla kommuner har 

olika förutsättningar. Storstadskommuner med en stor inflyttning kan till exempel inte jämföras 

med glesbygdskommuner som har stor utflyttning. Detta leder till att kommunerna följaktligen 

arbetar på varierande sätt när det gäller hur man möter och försöker lösa behovet av bostäder 

(Socialstyrelsen 2015:13). Det är inte helt ovanligt att kommuner tecknar hyresavtal med 

fastighetsägare för att sedan hyra ut bostäder genom andrahandskontrakt till de individer som 

på egen hand inte lyckas ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. En orsak till att en individ 

behöver hjälp med att få ett hyreskontrakt kan vara att de, av hyresvärdar, inte anses kunna stå 

för ett hyreskontrakt själv. Kommunernas andrahandsuthyrning har fått ett eget namn som 

myntades av sociologen Ingrid Sahlin och har kommit att kallas den sekundära 

bostadsmarknaden (Socialstyrelsen 2015:8; Sahlin 1996).  2015 var det 9 av 10 kommuner i 

Sverige har en sådan sekundär bostadsmarknad, det innebär att det är ca 260 av totalt 290 

kommuner som för att lösa uppkomna behov av bostäder har olika typer av bostadssociala 

insatser (Socialstyrelsen 2015:23).  

I Sundsvalls kommun existerar det en sekundär bostadsmarknad där man använder sig av 

bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ för att hyra ut bostäder i andra hand till individer som 

på egen hand inte förmår att erhålla ett hyreskontrakt på den reguljära bostadsmarknaden. På 

socialtjänsten i Sundsvalls kommun sitter en mindre grupp socialsekreterare som arbetar i den 

bostadssociala gruppen; de handlägger, utreder och tar beslut kring bostadssocialt bistånd. De 

verkställer och följer sedan även upp besluten. För de klienter som erhållit ett bostadssocialt 

kontrakt kan socialsekreterarna anses ha två olika funktioner; dels socialsekreterare och dels 

även i praktiken hyresvärdar. Klienterna har nästintill ingen direktkontakt med den primära 

hyresvärden utan majoriteten av kontakten som rör boendet sker via den bostadssociala 

gruppens socialsekreterare.  

Sundsvall liksom många andra kommuner i Sverige har idag en omfattande bostadsbrist, mest 

påverkade av detta är de personer som redan står utanför den reguljära bostadsmarknaden, det 

vill säga personer som av olika anledningar inte förmår att på egenhand bli aktuella som 

                                                 

1 Den nya skattereformen var en del i ett led att dämpa inflationen, och ”byggde på en överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna och Folkpartiet och fick stor betydelse för bostadssektorn i allmänhet och hyresrätten i 

synnerhet.” (Allmännyttan.se 2017)   
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hyresgäster. På vilket sätt kan vi få en tydligare bild om hur individernas bakgrundproblematik 

tolkas och blir förstådd av socialsekreterarna i deras arbete med biståndsbedömningar? Vilka 

aspekter är avgörande när det kommer till socialsekreterarnas arbete med bedömningar kring 

bostadssocialt bistånd? 

2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet är att undersöka hur socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt 

bistånd på socialtjänsten i Sundsvalls kommun arbetar med biståndsbedömningar enligt SoL 4 

kap 1§. Syftet är även att undersöka hur socialsekreterarna utifrån sina arbetsförhållanden 

förhåller sig till den bakgrundsproblematik som de som ansöker om bostadssocialt bistånd har.  

Studien utgår ifrån följande frågor:  

- Hur ser gruppen ut som ansöker om bostadssocialt bistånd? 

- Hur tolkar och förhåller sig socialsekreterarna till den bakgrundsproblematik som de 

ansökande uppgett att de har i sitt biståndsbedömningsarbete, och hur konstruerar de 

klienter utifrån detta? 

- Hur/på vilket sätt bedömer socialsekreterarna ansökningar kring bostadssocialt bistånd? 

2.1 Avgränsningar  

Den geografiska avgränsningen för urvalet är Sundsvalls kommun. Valet av det geografiska 

urvalet gjordes helt naturligt i och med att det var i Sundsvalls kommun jag arbetade när 

diskussionen med verksamhetschefen för IFO (Individ och Familjeomsorg) började och fokus 

för den aktuella studien bestämdes.  

Avgränsningar som har gjorts för den aktuella studien har varit att enbart fokusera på 

biståndsbedömningar som ingår i den sekundära bostadsmarknaden, vilket i detta fall är 

biståndsbedömningarna som gäller bostadssocialt bistånd. Därmed har kommunens 

hyresgaranti och de biståndsbedömningar som görs inom enheten för bostadssocialt bistånd inte 

inkluderats.  

Andra avgränsningar som har gjorts är att studien enbart fokuserar på bostadssociala 

biståndsbedömningar som görs vid socialtjänsten i Sundsvalls kommun. Det har även gjorts en 

tidsavgränsning när det kommer till den genomförda dokumentstudien, det är endast 

utredningar som lett till beslut under tidsperioden januari 2016 till april 2016 som har använts.    

3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen börjar med en genomgång av bakgrund och tidigare forskning som ansetts vara 

aktuell för studien, här presenteras bland annat de riktlinjer som finns uppsatts för bostadssocialt 

bistånd i Sundsvalls kommun, socialtjänstlagen som ramlag samt myndigheters resultat av 

nationella kartläggningar kring etableringsmöjligheter på bostadsmarknaden. Presenteras görs 

även tidigare forskning kring den sekundära bostadsmarknaden, nationella och internationella 

boendelösningar, hemlöshetsproblematikens förklaringsmodeller och diskurser, samt arbetet 

med biståndsbedömningar. Teoretisk utgångspunkt presenteras sedan, i vilken 

gräsrotsbyråkrateras arbetsförhållanden med konstruktionen av klienter och begreppet 

diskretion tas upp med mera. Efterföljande passager är metod, empiriskt material samt analys 

och diskussion. Den större och avslutande delen består av en avslutande diskussion där bland 

annat slutsatser och vidare forskning tas upp. 
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4 Bakgrund och tidigare forskning  

Under följande avsnitt kommer bakgrund och tidigare forskning att presenteras tillsammans. 

Då Sundsvalls kommun använder sig av bostadssocialt bistånd för att hjälpa de individer som 

på egen hand har svårigheter att komma in på den reguljära bostadsmarknaden, vilket inte är 

något som alla kommuner använder sig av, har det varit svårt att hitta forskning kring just 

biståndsbedömningar gällande bostadssocialt bistånd. En genomgång av Sundsvalls kommuns 

riktlinjer gällande bostadssocialt bistånd kommer presenteras som en del av bakgrunden. 

Utöver detta presenteras även socialtjänstlagen som ramlag samt vad myndigheter som 

Boverket och Socialstyrelsen har kommit fram till i deras nationella kartläggningar. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av nationella och internationella boendelösningar, 

hemlöshetsproblematikens förklaringsmodeller och diskurser samt arbetet med 

biståndsbedömningar.  

4.1 Sundsvalls kommun och dess riktlinjer 

Varje individ som söker hjälp från en myndighet äger rätt att få sitt ärende handlagt och prövat, 

då myndigheten har ett utredningsansvar. Handläggningsreglerna förutsätter att om en individ 

ansöker om hjälp ska detta aktualiseras. En aktualisering kan ske när en individ antingen 

ansöker om hjälp eller gör en förfrågan kring den hjälp som erbjuds, det kan även ske vid de 

tillfällen när en anhörig anser att det finns ett hjälpbehov (Lindelöf & Rönnbäck 2004:62). När 

aktualiseringen sker, vilket kan utföras på olika sätt, ska alla uppgifter som 

inkommit/framkommit dokumenteras vilket även gäller under själva utredningsprocessen 

(Lindelöf & Rönnbäck 2004:62).  

4.1.1 Handläggningsprocessen  

I Sundsvalls kommun på socialtjänsten sitter en mindre grupp socialsekreterare som arbetar vid 

enheten för bostadssocialt bistånd. Den handläggningsprocess den bostadssociala 

biståndsgruppen använder sig av följer ett handläggningsschema (se bilaga 1). Beslut som rör 

personer med ett behov av bostadssociala insatser fattas på handläggarnivå, i vissa fall kan även 

chefer gå in och ta beslut kring det bostadssociala biståndet. Besluten som tas påverkar den 

enskilda individen men även socialtjänsten som organisation. Det framgår i riktlinjerna som 

används för bostadssocialt bistånd att socialtjänsten får ställa krav på att den enskilde gör vad 

hen kan för att på egen hand försöka få tag på en bostad. Det gäller att individen aktivt, efter 

förmåga, söker bostad inom de geografiska områden som anses vara rimliga i de enskilda 

ärendena (Sundsvalls kommun 2016).  

Samtliga förfrågningar som inkommer till socialtjänsten i Sundsvalls kommun när det gäller 

möjlighet att ansöka om bostadssocialt bistånd sker via socialtjänstens bostadssociala grupp. 

Ärendeprocessen för en ansökan om bostadssocialt bistånd i Sundsvall börjar med att en 

enskilde gör en begäran, varefter ärendet öppnas och en utredning påbörjas. Vid den initiala 

kontakten mellan socialsekreterare och hjälpsökande ges generell information om vad som 

kommer att krävas från den enskilde innan ett beslut kring ett bostadssocialt bistånd kommer 

att tas (Sundsvalls kommun 2016). 

När de ansvariga socialsekreterarna alternativt samordnaren har bestämt att en utredning ska 

inledas ska först rätten till bistånd prövas. Utredningen syftar till att kartlägga om den enskilda 

individen har ett behov och hur dennes livssituation ser ut. Utredningen påbörjas genom att en 

ifylld ansökan lämnas in till ansvarig socialsekreterare tillsammans med efterfrågade relevanta 

dokument. Exempel på relevant dokumentation är utdrag på eventuella skulder från 
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kronofogden och bevis på att man aktivt sökt bostad på egen hand. Utöver den ifyllda ansökan 

och insamlade relevanta dokument sker även samtal och personliga träffar där 

socialsekreteraren och den enskilde individen har möjlighet att prata kring behovet och den 

aktuella levnadssituationen. När socialsekreteraren anser att hen fått den information som 

behövs för utredningen är det dags att ta ställning till om behovet kan tillgodoses på annat sätt, 

och om den efterfrågade hjälpen ryms inom lagstiftningen och det som kan komma att anses 

vara skälig levnadsnivå. Anser socialsekreteraren att behovet till ett bostadssocialt bistånd är 

skäligt, det vill säga att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, har den enskilde individen 

rätt till bistånd och ett beslut om att bevilja ansökan om bistånd tas (Sundsvalls kommun 2016).  

Beslut om bostadssocialt bistånd tas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ som lyder: 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt /…/ 

/…/ den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 

ett självständigt liv.” (Socialtjänstlagen 2001:453) 

Vidare framgår det i riktlinjerna för ärendeprocessen för bostadssocialt bistånd i Sundsvalls 

kommun att besluten om bistånd ska formuleras med förbehåll om återkallelse. Det innebär att 

beslutet om bostadssocialt bistånd kan komma att ändras om det skett förändringar i 

förutsättningarna sedan beslutet fattades. Ett bostadssocialt bistånd är temporärt och gäller för 

en tidsperiod av två år, föreligger det sedan skäl kan beslutet förlängas (Sundsvalls kommun 

2016).  

4.1.2 Grundläggande kriterier  

Individerna som ansöker om bostadssocialt bistånd ska enligt kommunens riktlinjer ”bedömas 

klara ett integrerat boende inom den ordinarie bostadsmarknaden” (Sundsvalls kommun 

2016:8) för att kunna bli aktuella för de boendeinsatser som regleras inom ramen för 

riktlinjerna. För de som inte bedöms klara ett integrerat boende på den reguljära 

bostadsmarknaden är andra boendelösningar aktuella, till exempel boenden som stödboenden 

eller härbärge (Sundsvalls kommun 2016).  

Kvinnor som är våldsutsatta har enligt riktlinjerna i första hand tillgång till Kvinnojouren utan 

att ett beslut om bistånd behöver tas. Därefter kan det bli aktuellt med ett bostadssocialt bistånd 

om kvinnans boendesituation inte går att lösa på annat sätt (Sundsvalls kommun 2016).  

Framhävs i riktlinjerna görs även att ”den enskilde har ansvar för att, efter förmåga, fullgöra sin 

skyldighet som hyresgäst enligt vad som framgår av hyreslagen och de regler som hyresvärden 

ställer på boendet. I det ligger att betala hyran i rätt tid och inte leva på ett sådant sätt att 

störningar uppstår för grannarna eller att bostaden inte blir en sanitär olägenhet” (Sundsvalls 

kommun 2016).  
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4.1.3 Målgrupper  

Socialnämnden har ingen direkt skyldighet att ge bistånd till enskilda individer i form av 

bostäder, dock finns det en skyldighet att i endast undantagsfall bistå individen med bostad när 

den enskilde är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa en bostad. 

Undantag kan ske på grund av kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom eller skuldsättning. Det 

har däremot satts upp diverse riktlinjer för insatser när det kommer till olika målgrupper 

(Sundsvalls kommun 2016).  

1. Behov av hjälp med boende: ”bistånd kan beviljas till personer som saknar bostad eller 

av särskilda skäl inte kan godkännas för ett första – eller andrahandskontrakt, eller på 

annat sätt inte kan ordnat ett boende.” 

2. Personer med missbruksproblematik: ”personer med en missbruksproblematik kan i 

vissa fall beviljas bistånd till boende. Personen ska vara i behandling eller ha avslutat 

behandling samt ha stabil drogfrihet.” 

3. Bistånd till boende för barnfamiljer på grund av särskild hänsyn till barnen och 

de konsekvenser det kan innebära om biståndet inte beviljas: ”bistånd till boende 

kan beviljas till familjer på grund av särskild hänsyn till familjens barn. Detta kan 

komma ifrån om familjen riskerar avhysning eller saknar egna möjligheter att själva 

ordna bostadssituationen och att den sammantagna bedömningen visar att barnens 

levnadsvillkor kan komma att påverkas negativt om biståndet inte beviljas.” 

4. Bistånd till boende för personer under 18 år: ”bistånd till boende kan undantagsvis 

beslutas för personer under 18 år. Biståndet kan ges i form av bostadssocialt kontrakt. 

Ansökan om boende måste göras av vårdnadshavare. Förutsättningen för denna insats 

är att den sociala situationen i hemmet är så att den unge påverkas påtagligt negativt och 

att den unge bedöms klara ”eget boende” med stöd.” 

5. Bistånd till boende för unga vars placering ska upphöra: ”personer från 18 år vars 

placering i hem för vård eller boende, familjehem, eller annan vårdinrättning ska 

upphöra kan i vissa fall beviljas bistånd till boende.” 

6. Tillfälliga boendelösningar: ”av olika skäl kan en tillfällig boendelösning vara 

önskvärd. Ofta är situationen av akut karaktär. Syftet kan variera men vanligen är att 

det behövs tid för att närmare utreda och planera för lämplig stödinsats. Formen för 

denna tillfälliga lösning kan variera. Några exempel är vandrarhem och stödboende. 

Beslut om tillfälligt boende tidsbegränsas till tre månader men kan efter omprövning 

förlängas. Förutsättningen för att förlänga biståndet är att den enskilde aktivt medverkar 

för att lösa sin boendesituation. En prövning av nödsituation kan då ske.” 

7. Våldsutsatta personer: ”personer som utsätts för våld i nära relationer som är i behov 

av nytt boende, och som själva inte kan tillgodose behovet (Sundsvalls kommun 2016).” 

4.1.4  Att vara i ett aktivt missbruk  

Ur kommunens riktlinjer framgår att det generellt inte går att villkora ett bistånd. Som nämnts 

tidigare måste den enskilde individen bedömas klara ett integrerat boende på den reguljära 

bostadsmarknaden, dock kan bedömningen göras att den enskilde är i behov av 

missbruksbehandling. I detta fall kan beslutsfattaren anse att behovet inte kan tillgodoses 

genom ett bostadssocialt bistånd utan att en missbruksbehandling bör ske innan det skulle bli 

aktuellt med ett bostadssocialt bistånd. Frågan kring bistånd till en individ som befinner sig i 

ett ”aktivt missbruk” har tagits upp i Förvaltningsrätten där socialtjänsten i Sundsvall efter en 

dom fick rätt (mål nr 3555–13). Ärendet gällde en hemlös person som fått avslag på sin ansökan 

om bostadssocialt bistånd då individen ansågs vara i ett aktivt missbruk, och därmed inte 

kapabel att sköta ett ordinärt boende (Sundsvalls kommun 2016).  
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4.1.4.1 Olika sätt att definiera missbruk  

Socialstyrelsen (2007;2015) konstaterar att det inte finns någon enhetlig definition kring vad 

som ska definiera ett missbruk, trots att detta anses vara behövligt för de instanser som 

samverkar kring personer med en missbruksproblematik (Socialstyrelsen 2007:36; 

Socialstyrelsen 2015:15:17). 

Allt icke medicinskt bruk av narkotika anses enligt den juridiska definitionen vara missbruk, 

detta genom att allt sådant bruk är kriminaliserat (Socialstyrelsen 2007:36; Socialstyrelsen 

2015:15:17). Inom forskning används ofta begreppen bruk, missbruk och beroende enligt de 

medicinska definitionerna, ICD-10 och DSM-IV (Statens folkhälsoinstitut 

2009:25).  Socialstyrelsen (2007) menar att i och med att missbrukstermen anses vara vag så 

kan detta ge upphov till att det sker olikheter i rättstillämpningen (Socialstyrelsen 2007:38). Att 

enheterna inom socialtjänsten inte använder sig av ett enhetligt vedertaget system för att 

bedöma fråga huruvida en individ har ett missbruk, är enligt Socialstyrelsen (2007) ett allvarligt 

hot mot rättssäkerheten (Socialstyrelsen 2007:38; Socialstyrelsen 2015:15:17). 

4.2 Socialtjänstlagen som målinriktad ramlag 

Socialtjänstlagen benämns som en målinriktad ramlag vilket innebär att alla kommuner har en 

relativt stor frihet att utforma och utveckla respektive socialtjänst så att de på bästa sätt kan ta 

hänsyn till kommuninvånarnas behov (Lindelöf & Rönnbäck 2004:56). Lagen är även präglad 

av ett målrationellt tänkande, något som får genomslag i lagstiftningens uppbyggnad och i 

beslutsprocessernas argumentationer (Lindelöf & Rönnbäck 2004:56). Lagstiftningar som 

regleras genom den målrationella beslutsmodellen ger plats åt allmänt hållna formuleringar och 

preciseringar angående vad som bör eller ska uppnås, detta gör bland annat att handlandets 

konsekvenser blir centrala i beslutsmodellen. Det mest rationella blir i och med detta att försöka 

hitta det bästa sättet att uppnå det utsatta målet (Lindelöf & Rönnbäck 2004:57).  

Utmärkande för det målrationella handlandet är att beslutsfattarna mer eller mindre står helt fria 

att välja medel för att uppnå det utsatta målet. Betoningen ligger på den enskilde individen, dess 

livssituation samt den bedömning som beslutsfattarna gör. I och med att lagstiftningen har en 

sådan oprecis beskrivning av hur tillämpandet bör gå till så förutsätter detta att beslutsfattarna 

har stora handlingskunskaper, vilket i sin tur lämnar stor handlingsfrihet till beslutsfattaren 

(Lindelöf & Rönnbäck 2004:57). Den stora handlingsfriheten samt förväntningarna kring att 

beslutsfattaren ska ha stor kunskap om sakfrågan omfattar ett enormt stort ansvar, vilket i sig 

innebär att det inte går att hänvisa till en specifik norm som beslutsfattarna är tvungna att följa 

(Lindelöf & Rönnbäck 2004:57).  

Det finns tre avgörande skillnader mellan den målrationella och normrationella 

beslutsmodellen. Först och främst handlar det om vilken grad av frihet/bundenhet som finns i 

beslutssituationen, en beslutsfattare i den målrationella modellen har en stor grad frihet medan 

i den normrationella finns det mer normer att förhålla sig till vilket innebär att beslutsfattaren 

blir mer begränsad. För det andra handlar det om vilka möjligheter beslutsfattaren har att i 

efterhand uttala sig om korrektheten i det tagna beslutet. För beslutsfattarna i den målrationella 

modellen blir det en fråga om huruvida beslutet varit lämpligt eller inte, medan i den 

normrationella modellen kan beslutsfattaren uttala sig om beslutet varit rätt eller fel. Sista 

utmärkande skillnaden är synen på rättssäkerhet. Den målrationella modellen har den materiella 

säkerheten i fokus, det vill säga att det är beslutets innehåll som anses vara av betydelse. I den 

normrationella beslutsmodellen finns en formell rättssäkerhet, där förutsägbarhet och 
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likabehandling lyfts som viktiga principer (Lindelöf & Rönnbäck 2004:57:58). Modellernas 

syner på rättssäkerhet kan förtydligas på följande sätt:  

”Om målsättningen med den formella rättssäkerheten är ”att lika fall ska 

behandlas lika”, blir rättssäkerheten i den målrationella beslutsmodellen 

snarare det omvända, det vill säga att ”lika fall behandlas olika.”” (Lindelöf 

& Rönnbäck 2004:58) 

Att det finns relativt stora skillnader mellan den målrationella och den normrationella 

beslutsmodellen kan leda till problematik vid användandet av biståndsparagrafen vid 

biståndstilldelningar. Särskilt komplicerat kan det bli då individuella tilldelningar av bistånd 

som görs av handläggarna omfattar båda beslutsmodellerna (Lindelöf & Rönnbäck 2004:58) 

Beslutsprocessen som följer biståndsparagrafen (SoL 4 kap 1§) kan beskrivas som ett 

tvåstegsförfarande. För den ansvariga handläggaren handlar det första steget om att avgöra 

huruvida den hjälpsökande individen har rätt till ett bistånd. För att individer ska tilldelas 

biståndet behöver det finnas ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt, är detta fallet 

träder det andra steget in. Det andra steget innebär och syftar till att utforma ett bistånd som 

motsvarar det behov som den hjälpsökande har. Det första steget karaktäriseras alltså av en 

normrationell beslutsmodell, medan det andra steget karaktäriseras av den målrationella 

(Lindelöf & Rönnbäck 2004:58).  

Inslaget av den målrationella beslutsmodellen i beslutsparagrafen utgörs även av relationen 

mellan behovet och begreppet skälig levnadsnivå. Vad som anses vara skälig levnadsnivå är 

upp till varje beslutsfattare att avgöra. Begreppet i sig har fått en del kritik, dels då begreppet 

anses vara väldigt otydligt vilket leder till att den enskilda individen inte uppfattar vilka 

rättigheter hen egentligen har, och dels till att ansvariga beslutsfattare kan göra väldigt olika 

bedömningar kring vad begreppet innefattar (Lindelöf & Rönnbäck 2004:58).  

Socialtjänstlagen kräver även att det i varje enskilt fall ska göras ett unikt ställningstagande. 

Denna typ av beslutsfattande skapar således en situation där det finns ett behov av att 

beslutsfattaren har en stor grad av kunskap kring det sociala området och integritet, och att 

beslutsfattaren har gott om tid. Orsaken till detta är att den målrationella beslutsmodellen ofta 

anses vara extremt tidskrävande för beslutsfattarna i jämförelse med den normrationella 

modellen (Lindelöf & Rönnbäck 2004:60). Socialtjänstlagen innehåller, precis som till exempel 

förvaltningslagen, ett antal preciserade handläggningsregler för det aktuella 

verksamhetsområdet (Lindelöf & Rönnbäck 2004:62). 

4.3 Den sekundära bostadsmarknaden 

Den sekundära bostadsmarknaden innefattar långvariga boendelösningar som kommuner i 

Sverige använder sig av. Den vanligaste bostadslösningen sker i någon form av hyreskontrakt 

(socialt kontrakt, kommunalt kontrakt, bostadssocialt kontrakt och så vidare), vilket innebär att 

ansvarig kommun går in och tecknar ett hyresavtal med både privata och allmännyttans 

fastighetsägare. Bostäderna som kommunen tecknat hyresavtal kring hyrs sedan ut i andra hand 

till individer som av någon anledning inte lyckats bli aktuella som hyresgäster på den reguljära 

bostadsmarknaden, alternativt att individen i fråga inte anses kunna stå för ett hyreskontrakt 

själv. Det är alltså kommunernas andrahandsuthyrning av bostäder som benämns som den 

sekundära bostadsmarknaden (Sahlin 1996).   
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De specialkontrakt som används på den sekundära bostadsmarknaden innebär mer eller mindre 

att socialnämnden upplåter bostäder utan besittningsrätt, med tilläggsvillkor samt tillsyn (Sahlin 

1996:192). I den sekundära bostadsmarknaden ingår inte boendelösningar som upplåts väldigt 

tillfälligt, utan kontrakt och vid vissa tillfällen mot dygnsavgift istället för hyra (till exempel 

härbärgen) (Sahlin 1996:192).   

I början av 1980-talet var de kommunala socialtjänsternas främsta arbetsuppgift, när det kom 

till boendelösningar, att styrka förtur i de kommunala bostadsköerna. I enskilda fall beviljade 

man dessutom individer tillfällig logi i väntan på annan form av bostad. När sedan 

hyresvärdarna för allmännyttan skärpte sin ”gränskontroll” (Sahlin 1996) och i större mån 

började konstruera oönskade hyresgäster som individer som inte ”klarar ett eget boende” skedde 

även ett ansvarsskifte gällande bostadsförsörjningen i Sverige (Sahlin 1996:186).   

Ansvarsskiftet gällande bostadsförsörjningen i Sverige skedde i och med systemskiftet och den 

nya skattereformen år 1990–1991, då ansvaret flyttades från allmännyttan till de sociala 

myndigheterna (Sahlin 1996:186). Detta resulterade i att de sociala myndigheterna mer eller 

mindre har, förutom att vara socialsekreterare, även blivit hyresvärdar för sina klienter (Sahlin 

1996:186).   

Rent praktiskt sker detta genom att socialnämnden går in som förstahandskontraktsägare och 

vidare upplåter bostäder genom sociala kontrakt, på så sätt kan socialnämnden garantera 

fastighetsägarna tillsyn och hyra. Detta leder i sin tur till att socialnämnden får tillgång till 

bostäder åt de personer som inte annars kan få en bostad. Grundtanken med de sociala 

kontrakten är att den individ som hyr bostaden i andra hand efter en tid ska, om allt sköts utan 

anmärkning, få möjlighet att överta kontraktet och på detta sätt få en fast bostad med ett eget 

förstahandskontrakt på den reguljära bostadsmarknaden (Sahlin 1996:186).  

4.4 Vad myndigheternas kartläggningar visat på 

Nedan redovisas en sammanställning från kartläggningar som myndigheter har gjort kring den 

sekundära bostadsmarknaden, samt vilka faktorer som kan bidra till att människor har 

etableringssvårigheter på den reguljära bostadsmarknaden.   

4.4.1 Den sekundära bostadsmarknaden 

Boverket och Socialstyrelsen har tillsammans sedan år 2008 haft i regeringsuppdrag att 

kartlägga den sekundära bostadsmarknaden (Socialstyrelsen 2015:3). Bostadsmarknaderna i de 

svenska kommunerna skiljer sig mycket åt vilket gör att det finns en stor variation på hur man 

möter och arbetar med behovet av bostäder (Socialstyrelsen 2015:13).   

Under år 2015 framgick det att den sekundära bostadsmarknaden fortsatt öka och att det vid 

kartläggningen var 9 av 10 kommuner i Sverige som hade en sekundär bostadsmarknad, detta 

ska då vara en ökning med 45 procent sedan det att kartläggningen startade under år 2009 

(Socialstyrelsen 2015:23). I och med utbredningen av den sekundära bostadsmarknaden så har 

det även utvecklats en professionalisering i många av kommunerna för att det ska vara möjligt 

att möta det ökade behovet. Detta innebär att det i dagsläget i många kommuner finns enheter 

som enbart arbetar med boendefrågorna på den sekundära bostadsmarknaden (Socialstyrelsen 

2015:13).   
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4.4.2 Etableringssvårigheter  

Generellt går det inte att tala om specifika grupper av människor som har problem att etablera 

sig på bostadsmarknaden, utan det handlar snarare om enskilda individer som hamnat i särskilda 

karaktäristiska situationer eller individer som befinner sig i en särskild levnadssituation 

(Boverket 2010:21; Boverket 2007:35). Individer som exempelvis har betalningsanmärkningar, 

skulder och hyresskulder kan stöta på en del problem när de försöker ta sig in på 

bostadsmarknaden. Generellt sett så har män i större utsträckning betalningsanmärkningar och 

är överrepresenterade hos Kronofogden. Män i grupp skulle med den kopplingen då kunna vara 

en grupp för vilken det finns en förhöjd sannolikhet att bli hemlös (Boverket 2010:21).  

När det kommer till möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden går det inte enbart att utgå 

från ett hushålls socioekonomiska resurser, utan det finns ett behov av att lyfta in ytterligare 

variabler som kan ha en betydande roll när det gäller etableringsmöjligheterna (Boverket 

2007:35).   

Att ha boendereferenser har kommit att bli allt mer avgörande när en individ söker bostad, för 

de som antingen inte har några boendereferenser eller för personer som har dåliga 

boendereferenser så kan detta ställa till med problem när de söker bostad hos dels privata 

fastighetsägare och dels hos allmännyttans fastighetsbolag (Boverket 2007:24).  Personer med 

missbruksproblematik och personer som lider av psykisk ohälsa kan även de ha problem med 

goda boendereferenser utifrån de eventuella störningar som de dragit på sig. Andra som även 

kan ha problem med att uppvisa goda boendereferenser är personer som kommer från anstalter, 

behandlingshem eller stödboenden. Dessa personer stöter ofta på en problematik när det är dags 

att återanpassas i samhället (Boverket 2007:36).   

Vidare talar man även om att de som har ojämna anställnings-och inkomstförhållanden kan ha 

etableringssvårigheter på bostadsmarknaden. Många hyresvärdar godkänner inte 

försörjningsstöd och a-kassa som inkomst, vilket leder till att individer riskerar att helt blir 

utestängda från bostadsmarknaden. Därför har även arbetsmarknaden en betydande roll när det 

kommer till den aktuella situationen på bostadsmarknaden (Boverket 2007:38).   

Andra exempel på grupper och individer som kan ha etableringssvårigheter är; äldre personer, 

de med funktionsnedsättningar samt personer med svårigheter att göra sig förstådd på och förstå 

svenska. Uthyrning av bostäder sker i dagsläget, i största del, genom internet, vilket innebär att 

den sökande individen måste ha kunskap och tillgång till internet och datorer för att aktivt kunna 

söka bostad. Detta skapar även problem för, förutom de nyligen nämnda, de personer som är 

boende på gatan och kanske inte har tillgång till varken internet, telefoner eller datorer 

(Boverket 2007:20).   

Sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet, kön eller funktionsnedsättningar ska enligt 

diskrimineringslagarna inte påverka möjligheterna för en bostadssökande person. Trots detta 

föregår det diskriminering bland personer som är bostadssökande, det förekommer bland annat 

olika behandling av personer beroende på etniskt ursprung. I Boverkets kartläggning framgick 

det bland annat att det finns fastighetsägare som inte anser att det är rimligt att tilldela ett 

invandrarhushåll ett hyreskontrakt i ett område där det redan är en hög andel invandrarhushåll 

(Boverket 2007:25). Detta är dock något som Boverket ställer sig kritiskt frågande till, och 

menar att man i motsats till detta kan ställa sig frågan hur ofta det är ett svenskt hushåll som 

blir avvisat från ett område för att det redan finns för många ”svenskar” boende i området, och 

att det då inte kommer representera kommunens totala befolkningssammansättning (Boverket 

2007:25).  
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Att bostadsbolag mer än ofta använder sig av kötid när det kommer till tilldelningen av bostäder 

anses ofta vara ett relativt rättvist och neutralt system, dock missgynnar det bland annat nya 

svenskar som, av naturliga skäl, inte har haft samma möjlighet att få ihop långa kötider om man 

inte varit i Sverige under en längre period (Boverket 2007:41). Språksvårigheter samt bristande 

kunskaper om hur samhället generellt fungerar (inklusive bostadsmarknaden) gör att nya 

svenskar riskerar att hamna i svårare situationer (Boverket 2007:41). 

4.5 Internationella och nationella boendelösningar   

Det finns ett antal olika boendelösningar som används av de svenska kommunerna, samt även 

internationellt, utöver de specialkontrakt (till exempel det bostadssociala kontraktet Sundsvalls 

kommun använder sig av) som vanligtvis används inom den svenska sekundära 

bostadsmarknaden för att försöka lösa bostadssituationen för de som har svårigheter att etablera 

sig på den reguljära bostadsmarknaden.  

I Sverige är boendetrappan den mest vanliga boendelösningen, dock har Bostad Först som 

boendealternativ kommit att prövas av allt fler kommuner. Idén om Bostad Först har sitt 

ursprung i USA och figurerar i flera länder i EU inklusive Sverige. Det är i kontexten av 

ursprungslandet USA och Sverige som boendelösningen Bostad Först kommer presenteras i 

detta kapitel. Ytterligare en bostadslösning som återfinns i majoriteten av EU-länderna samt i 

USA är något som kallas för Social Housing. Denna typ av bostadslösning har genom åren stött 

på en del motstånd i Sverige, men har inkluderats i kapitlet dels för motståndet som 

bostadslösningen mött och dels för sin roll i ett internationellt perspektiv.   

4.5.1 Boendetrappan 

Boendetrappan utgörs av olika boendelösningar som rangordnas i en trappstegsmodell. Tanken 

är att den hemlösa individen successivt ska visa att förmågan att ”klara ett boende” finns. Att 

visa ökade färdigheter i att ”klara ett boende” är en del i processen att arbeta sig uppåt i 

boendetrappan. Varje steg i trappan ska innebära att kontrollen och specialreglerna ska minska, 

samt att standarden på boendet ska öka (Nordfeldt & Olsson 2006:164:165; Knutagård, 

Nordfeldt & Larsson 2007:36:37).  De olika stegen i boendetrappan skulle kunna vara ett 

akutboende (till exempel ett härbärge) längst ner, som sedan följs av ett korttidsboende (ett 

stödboende alternativt ett vandrarhem), vilket sedan följs av ett boende med ett 

andrahandskontrakt genom socialtjänsten på den sekundära bostadsmarknaden och slutligen 

kan steget längst upp representeras av ett förstahandskontrakt på den reguljära 

bostadsmarknaden (Nordfeldt & Olsson 2006:164:165; Knutagård Nordfeldt & Larsson 

2007:36:37).  

Boendetrappan har under åren stött på en del kritik, bland annat anses boendelösningen bidra 

till att antalet personer som blir ”fast” i trappan är större än antalet som lyckas ta sig ”ur” och 

får ett eget kontrakt på den reguljära bostadsmarknaden. En del personer blir istället fast i mitten 

av trappan, man arbetar sig uppåt för att sedan flyttas ner efter olika sorters bakslag och detta 

kan fortsätta under lång tid för personerna i den här gruppen (Sahlin 1996:238; Hansen 

Löfstrand 2008:74).  

4.5.2 Bostad först  

Om bostadstrappan ses som den mer traditionella boendelösningen i Sverige där avhysning 

används som straff för de individer som inte lyckas sköta sin bostad korrekt, så är Bostad Först 

dess nya och moderna utmanare (Hansen Löfstrand & Juhila 2012:50).  
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Bostad Först, eller Pathway Housing First, startades i USA under slutet på 1990-talet och fick 

sitt genomslag i och med det att Bushadministrationen avsatte stora medel till att bekämpa den 

”kroniska” hemlösheten som rådde i USA (Stanhope & Dunn 2011:278). Metoden testades först 

i New York och resulterade i att ca 90 procent av de individer som erbjudits boende genom 

Pathway Housing First hade fått behålla sina kontrakt i jämförelse med de 47 procent som fått 

behålla kontrakt i de mer traditionella boendelösningarna (Stanhope & Dunn 2011:278).  

Det huvudsakliga fokuset för Bostad Först läggs på att erbjuda omedelbar tillgång till en egen 

bostad. Efter att bostad har erbjudits till de personer som under en lång tid har levt i en situation 

som hemlös erbjuds även behandling och stöd. Enligt Bostad Först principerna är inte 

behandling och stöd ett tvång och skulle individen inte välja behandling eller stöd så förlorar 

inte heller individen bostaden (Hansen Löfstrand & Juhila 2012:50). I denna boendeform anses 

bostaden vara en mänsklig rättighet och de hemlösa individerna ses som kompetenta individer 

som är kapabla att göra egna val (Hansen Löfstrand & Juhila 2012:54). 

I Bostad Först modellen görs det skillnad på bostad och stöd, vilket i till exempel 

Boendetrappan ofta går hand i hand. Man arbetar utifrån perspektivet att istället för att som 

auktoritetsfigur säga till klienten vad de ska göra så arbetar auktoriteten istället med klienterna 

och ställer frågan hur de kan hjälpa individen för att sedan lyssna på svaret. På det sättet blir 

klienterna delaktiga i det åtgärder som används (Hansen Löfstrand & Juhila 2012:54). För att 

klienterna ska kunna göra ”rationella” val måste de även förses med möjligheterna till att göra 

detta, vilket boende anses vara grunden till (Hansen Löfstrand & Juhila 2012:54).   

I Stockholm driver Stockholms Stadsmission sedan 2010 en variant av Bostad Först modellen. 

Projektet är ett samarbete mellan Stadsmissionen, AB Svenska Bostäder, Lunds Universitet 

samt fem stadsdelar i Stockholms stad. Projektet har visat sig vara framgångsrikt när det 

kommer till antalet kvarboende, däremot har man i projektet inte varit lika framgångsrika med 

att minska missbruksproblematiken och kriminaliteten (Stockholms Stadsmission 2015:7). 

Projektet som Stockholms Stadsmission driver är riktad till personer som har en samsjuklighet, 

det vill säga både missbruksproblematik och psykisk ohälsa, och som har misslyckats i andra 

typer av boendelösningar (Stockholms Stadsmission 2015:7).  

Urvalet av deltagare till projektet är det socialtjänsten som sköter och de som blir aktuella 

erbjuds ett andrahandskontrakt i en vanlig lägenhet. Kraven som ställs på deltagarna är att de 

ska följa hyreslagstiftningen, det vill säga att de bland annat ska betala hyra i tid och inte störa 

sina grannar. Utöver detta är det ett ytterligare krav som ställs, vilket är att deltagarna ska ta 

emot den hjälp som de erbjuds för att på bästa sätt kunna klara av att sköta bostaden. Det är 

Stadsmissionen i Stockholm som står för att förmedla det stöd som individerna erbjuds och som 

de i vissa fall redan har. Förutsättningen för att boendet ska fungera är att det finns en möjlighet 

för individen att överta kontraktet efter nio månader (Stockholms Stadsmission 2015:7).  

I dagsläget går Bostad Först att hittas i ett fler tal av de svenska kommunerna, bland annat 

använder sig Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Malmö, Norrköping, Sollentuna, Stockholm, 

Täby, Örebro, Ale, Eskilstuna, Luleå, Lund, Nyköping, Värmdö, Västerås, Umeå och Uppsala 

sig av metoden (Sveriges Kommuner och Landsting 2015).   

4.5.3 Social Housing  

En vanligt förekommande boendelösning i majoriteten av de länder som tillhör den Europeiska 

Unionen är Social Housing. Varken begreppet eller formen av boendelösningen är direkt 

överförbart till svenska förhållanden, dock översätts Social Housing ofta till subventionerade 
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bostäder, vilket egentligen inte ger en exakt beskrivning av boendeformen (Sahlin 2008). Social 

Housing kan förklaras som bostäder med lägre hyror än marknadshyrorna och att de aktuella 

bostäderna tilldelas individer enligt administrativa kriterier (Sahlin 2008).   

Den europeiska organisationen FEANTSA2 samlar organisationer som arbetar mot hemlöshet 

från alla EU-länder och har framställt en egen definition av exakt vad Social Housing går ut på. 

Fokuset i denna definition ligger på att det är på grund av bostadsmarknadens misstag som 

personer inte förmår att få tag på skäliga bostäder på den reguljära bostadsmarknaden. Bostäder 

anses ska förmedlas till hyresgästerna genom antigen ett privat eller ett offentligt 

förmedlingsorgan, vidare definieras att bostäderna ska vara offentligt subventionerade och 

upplåtas utan något vinstintresse (Sahlin 2008).  

I vissa sammanhang blir Sverige inräknat som ett land som har Social Housing, men hamnar 

ändå lite på sidan av då den svenska allmännyttan inte har alla de gemensamma drag som finns 

för Social Housing (Scanlon et.al 2015:4). Detta beror främst på att den svenska allmännyttan, 

enligt regeringsbestämmelser, ska bedrivas affärsmässigt och med vinst vilket inte faller inom 

ramarna för Social Housing (Sahlin 2008).  

4.6 Hemlöshet 

En grupp som är särskilt utsatt när det kommer till etableringsmöjligheter på bostadsmarknaden 

är de som ofta kallas ”hemlösa” eller ”uteliggare”. Den individ som saknar tillgång till en egen 

bostad och vars livsvillkor är sådana att individen i fråga inte klarar av att lösa sitt 

bostadsproblem på egen hand kan definieras som hemlös (Boverket 2010:10).  

4.6.1 Socialstyrelsens definition av hemlöshet 

Utöver de generella orsaksförklaringsmodeller som kommer presenteras och förklaras nedan 

(asocialitetsfokuserad och bostadsfokuserad) lyfter Socialstyrelsen ytterligare två nivåer, 

institutionell och relationell. Den förstnämnda beskriver de olika insatser som görs inom den 

ideella och offentliga sektorn, medan den sistnämnda innehåller och beskriver både individuella 

faktorer och sociala faktorer. Här till hör bland annat utbildning, familj, psykisk ohälsa, 

psykiatrikliniker och alkoholkliniker (Socialstyrelsen 2015:10).  

Då hemlöshetsproblematiken är komplex har Socialstyrelsen valt att göra en bred definition av 

hemlöshet genom att ta fram fyra livssituationer som en individ kan befinna sig i under en 

längre eller kortare tid. Definitionen är som följande: 

1. Akut hemlöshet 

- Omfattar de personer som är/blivit hänvisade till ett akutboende, härbärge eller är 

uteliggare. 

2. Institutionsvistelse eller kategoriboende 

- Omfattar de personer som är intagen/skriven på antigen; 

behandlingsenhet/kriminalvårdsanstalt eller stödboende inom 

landsting/socialtjänst/privat vårdgivare/SIS-institution/HVB-hem och som planeras att 

skrivas ut inom tre månader efter det att mätperioden börjat, men som vid 

utskrivningen/utflyttningen står utan boende. Till situation 2 räknas även de personer 

                                                 

2 För mer info se: http://www.feantsa.org/en  

http://www.feantsa.org/en
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som har blivit utskriven/har flyttat ut men är kvar på grund av att boendesituationen inte 

är löst. 

3. Långsiktiga boendelösningar 

- Omfattar de personer som är boende inom någon av kommunens boendelösningar 

(träningslägenheter/försökslägenheter/kommunala kontrakt/sociala kontrakt) på grund 

av att personen i fråga inte får tillgång till en bostad på den reguljära 

bostadsmarknaden.3 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende 

- Omfattar de personer som bor tillfälligt och kontraktslöst hos bekanta/vänner, 

släktingar/familj eller som har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperiodens 

start) inneboende- eller andrahandskontrakt hos en privatperson. För att en person ska 

omfattas av situation 4 gäller det att personen har varit i kontakt med myndighet 

(exempelvis socialtjänst) kring boendesituationen (Socialstyrelsen 2017).  

Vid granskning av de institutionella och rationella förklaringsmodeller som används för att 

beskriva de hemlösas situation menar dessa att de hemlösa individerna riskerar att ”hamna 

mellan stolarna”, och det anses vara på grund av att vårdutbudet i dagens samhälle blivit 

”specialiserat” samtidigt som ansvarsfördelningen ofta är oklar. Detta kan då innebära att en 

individ är, via flera olika enheter, berättigad till diverse åtgärder, men att socialsekreterarna 

tolkar ut att ansvaret återfinns på en annan enhet eller verksamhet än sin egen (Swärd 2004:10). 

Majoriteten av de forskningsrapporter som används i den aktuella studien nämner 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Dock är det så att alla kommuner inte utgår ifrån 

definitionen ovan, utan i vissa kommuner har man framställt sina egna definitioner och 

mätmetoder som man arbetar efter, alternativt används av en av de äldre versionerna av 

Socialstyrelsens definition (Stockholms Stadsmission 2015:6). 

4.6.2 Diskurser och förklaringsmodeller   

Hemlösheten har i Sverige under de senaste åren brett ut sig och drabbar en större grupp 

människor än vad den gjort förut (Stockholms Stadsmission 2015:7). Åsikterna kring hur man 

ska förklara hemlösheten skiljer sig starkt åt, dock har sedan 1900-talet främst två diskurser 

kring hemlöshet och dess orsaker samexisterat och konkurrerat med varandra.  

Den bostadsfokuserade diskursen har sin utgångspunkt i de strukturella förklaringsmodellerna 

och ser hemlösheten som en konsekvens av följande faktorer; bristande tillgång på bostäder, 

luckor i socialpolitiken, bostadspolitiska regleringar, arbetslöshet och så vidare (Sahlin 

2013:57; Swärd 2004:8). Den andra diskursen är den asocialitetsfokuserade och har sina 

utgångspunkter i de individuella förklaringsmodellerna. Diskursen belyser att det är den 

enskilda individens personliga svagheter så som missbruk, dålig moral, psykisk eller fysisk 

ohälsa och så vidare, som är de bakomliggande orsakerna till hemlösheten (Sahlin 2013:57; 

Swärd 2004:8). Trots att det är dessa två perspektiv som är de mest förekommande så finns det 

ytterligare sätt att se på orsak och ansvar. Bland annat utgår några från en modell som var vanlig 

under 1960–1970-talets hemlöshetsforskning i vilken man utgått ifrån att de hemlösa 

personerna på egen hand valde att dra sig undan samhället och istället leva i samhällets 

marginaler (Sosin 1992:171). I de mer moderna studierna av hemlöshetsproblematiken har man 

                                                 

3 Situation 3 (Långsiktiga boendelösningar) är vad som ofta brukar benämnas den sekundära bostadsmarknaden 

(Socialstyrelsen 2015;10).  
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ofta en dynamisk ansats, det vill säga att man försöker knyta samman både mikro- och 

makroförklaringar (Swärd 2004:11). Utgångspunkten är att ”socioekonomisk struktur, 

åtgärdssystemets utformning och funktion, förekomsten av sociala nätverk och individuellt 

handlande kan samverka och betinga varandra” (Swärd 2004:11).  

Hemlöshetsforskningen har kritiserats för en rad olika orsaker, bland annat på grund av att den 

definition som Socialstyrelsen utgått från i sina kartläggningar genom åren har genomgått 

förändringar, vilket i sin tur lett till att resultaten av Socialstyrelsens kartläggningar inte är 

jämförbara. Definitionen som används av Socialstyrelsen när den rikstäckande kartläggningen 

av hemlöshet görs anses även vara bristfällig då det enbart är individer som är ”kända” av 

socialtjänsten som inkluderas i kartläggningarna. Detta leder mer än troligt till att det finns ett 

stort mörkertal av hemlösa personer. Noterbart är att individer som är från andra EU-länder, 

papperslösa utan uppehållstillstånd och personer som kommer från tredjeländer och saknar ett 

ordnat boende inte heller räknas in i Socialstyrelsens offentliga statistik (Stockholms 

Stadsmission 2015:6).  

De mer allmänna förklaringsmodellerna till hemlöshet har även de stött på en del kritik under 

åren. Bland annat så anses uttalanden som gjorts av socialarbetare, journalister, 

frivillighetsrepresentanter och politiker kring hemlöshetens orsaker vara helt hypotetiska och 

inte beprövande, och blir därför nästintill omöjliga att dementera (Swärd 2004:9). 

Avinstitutionaliseringen av de gamla mentalsjukhusen eller den enskilde individens 

missbruksproblematik som orsak till hemlöshetsproblematiken är exempel på sådana 

hypotetiska och icke beprövade uttalanden (Swärd 2004:9). Det observeras ofta att det 

förekommer sjukdomar och missbruk hos de individer som är hemlösa, varför det kan vara 

enkelt att dra slutsatsen att det är just sjukdomarna och missbruket som är orsaken. Problemet 

med en sådan slutsats är att det saknas konkret kunskap och vetenskap kring huruvida 

missbruket och sjukdomarna uppkommit som ett resultat av eller förorsakats av hemlösheten 

(Swärd 2004:9).  

4.6.3 Diskursen i Sverige  

Mellan 1940–1990-talet har bostadslösheten främst setts som ett resultat av bostadsbristen och 

lösningen ansågs vara att ansvariga för bostadspolitiken skulle planera en subventionerad 

nybyggnation samt nya justerade regler för bostadsförmedlingarna (Sahlin 2013:57).  Under 

1990-talet skedde ett regeringsskifte i Sverige samtidigt som det även skedde ett systemskifte, 

i vilken allmännyttan förlorande den ekonomiska särställningen och blev tvungen att börja 

fungera på samma villkor som bostadsföretagen på den privata marknaden (Allmännyttan 2017; 

Socialstyrelsen 2015:8; Sahlin 1996:186). Detta var även en bidragande faktor till att 

benämningen i den offentliga retoriken gick från att förklara de individer som saknade bostad 

från bostadslösa till hemlösa, samtidigt blev bostadslöshet synonymt med hemlöshet (Sahlin 

2013:57). 

Avvecklingen av allmännyttans och bostadspolitikens bostadssociala funktion i förhållande till 

socialtjänstens ”nya” ansvar för hemlöshetspolitiken har även lett till att det är diskursen som 

knutit hemlöshet till den individuella nivån, det vill säga till den enskildes egenskaper, som 

varit den mest dominerande sedan början av 1990-talet (Sahlin 2013:58). Det är dock inte förrän 

under de senaste decennierna som en individs oförmåga att bo har konstruerats till ett 

problem.  Sociologen Ingrid Sahlin (2013) menar bland annat att diskursen som lägger ansvar 

och orsakerna till hemlöshet på en individuell nivå är väl besläktat med diskursen under 1800-

talet som talade om lösdrivare och andra ovärdiga fattiga (Sahlin 2013:58).  
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De enskilda kommunernas ökade ansvar för hemlösa personer var en av de större bidragande 

faktorerna till att den sekundära bostadsmarknaden skapades, det vill säga andrahandsuthyrning 

av lägenheter genom socialtjänsten. Härigenom utvecklade och etablerades sedan även bilden 

av hemlösa individer utan egen förmåga att ”klara ett eget boende” och som i första hand 

behövde tillsyn, träning och behandling. De kvinnor som var hemlösa ansågs även behöva 

skyddas från män samtidigt som de skulle lära sig att leva utan dem (Sahlin 2013:57:58).   

4.7 Arbetet med biståndsbedömningar 

Tidigare forskning visar på att tjänstemän upplever att arbetet med biståndsbedömningar inom 

socialförvaltningen innehåller motstridiga krav. Det beror dels på att socialtjänsten styrs av en 

ramlag vilket skapar ett stort handlingsutrymme dels för kommunerna men även för dess 

tjänstemän. Samtidigt som socialsekreterarna anser sig ha ett stort handlingsutrymme i 

beslutsfattandet framkommer det även att de ofta lutar sig på och förhåller sig till lagstiftningar, 

riktlinjer och normer i deras arbete med att fatta beslut (Wörlén 2010:41:42; Lindelöf & 

Rönnbäck 2004:208:209). Just denna paradox mellan lagstyrning och professionellt 

handlingsutrymme kan vara grunden till de svårigheter som socialsekreterarna stöter på i 

beslutsprocessen (Wörlén 2010:42).  

Det sker olikheter i biståndsbedömningar mellan kommuner samt ansvariga handläggare, dessa 

anses ha en sammansatt bakgrund där bland annat förändrade signaler från politiskt håll inom 

kommunerna som kan påverka. Dessa kan exempelvis handla om striktare tillämpning av 

riktlinjer och normer, striktare ekonomiska ramar och/eller förändringar inom de 

organisatoriska styrmekanismerna inom socialtjänsterna då främst i form av eget budgetansvar. 

Detta kommer i slutänden att påverka de beslutsramar socialsekreterarna har att förhålla sig till 

i sitt biståndsarbete (Hydén 1996:191). Det främsta resultatet av budgetansvaret blir att 

kommunerna och de enskilda socialsekreterarna kommer att måsta ta ett budgetansvar för 

ekonomiska konsekvenser när de exempelvis delat ut socialbidrag. En striktare sållning av 

klienter, hårdare kontroll av de uppgifter som klienterna lämnat in samt en starkare prioritering 

bland grupper blir en direkt följd av detta (Hydén 1996:191; Wörlén 2010:42:43).  

En del av den striktare sållningen av klienter sker under klientifieringsprocessen. Detta sker för 

att tjänstemän i sitt arbete ska kunna vidta diverse åtgärder behöver klienterna definieras som 

’de andra’, för att sedan forma dem till ärenden som klassificeras och kategoriseras (Sahlin 

1996:321). I klientifieringsprocessen fungerar stereotyper som handlingsrekommendationer, 

dessa har skapats med grund i föreställningar om individers egenskaper, beteenden samt dess 

eventuella bakomliggande motiv och orsaker (Sahlin 1996:308). Detta tillsammans med den 

hierarki som existerar för problemens innebörd använder sig tjänstemännen av för att avgöra 

vilka drag hos klienten som anses vara särskiljande och relevanta, samt vad som anses vara de 

bakomliggande dragen för klientens problem och behov (Sahlin 1996:308). Ett exempel på 

detta är när psykisk ohälsa och missbruk bedöms ligga bakom hemlöshet, vilket i sin tur leder 

till att behovet av ett boende underkastas behovet av vård (Sahlin 1996:308).  

Tjänstemännen/socialsekreterarna tar beslut som kan anses ha ja/nej-karaktär, detta kan 

exempelvis vara i ett fall om en biståndsansökan ska avslås eller bifallas. Beslut med denna 

karaktär innebär att ’dikotoma ställningstaganden’ (Sahlin 1996:309) delar in de ansökande 

individerna i två olika klasser, det vill säga berättigade/behövande respektive oberättigade, som 

då inte anses ha ett behov av den aktuella åtgärden (Sahlin 1996:309:310). I majoriteten av de 

beslut som tas kring diverse åtgärder kategoriseras antingen klienten in i de klientkaraktäristiska 

drag som leder till åtgärd eller in i de klientkaraktäristiska drag som inte leder till åtgärd (Sahlin 

1996:309:310).  
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I och med kontakten med tjänstemän/socialsekreterare finns det ett behov av att den 

hjälpsökande individen ger uttryck för dess behov och problem på ett sådant sätt som gör att de 

passar in i de diskursiva kategorierna som tjänstemännen/socialsekreterarna använder sig av 

vid konstruktionen av klienter (Hansen Löfstrand 2008:73). Diskursiva kategorier beskriver de 

kategoriska identiteterna/ klientkaraktäristiska dragen som tillskrivs individerna i diverse 

sammanhang. Utöver de mer klassiska diskursiva kategorierna (som till exempel den manliga 

hemlösa missbrukaren) så finns det även kategorier som den lokala hemlöshetspolitiken kan ha 

svårt att hantera. Några exempel på diskursiva kategorier som kan anses vara problematiska är 

främst de individer som inte har någon ’social problematik’, hemlösa fäder och par, samt de 

individer som flyttar från en kommun till en annan (Hansen Löfstrand 2008:73). Att dessa 

diskursiva kategorier anses vara problematiska gör att det medföljer risker när det kommer till 

att tilldela dessa individer klientkaraktäristiska drag. Exempel på detta är att ansökande par 

separeras, fäder kategoriseras om till ensamstående män, att psykisk ohälsa tillskrivs individer 

som är skuldsatta och nedstämda, samt att de individer som kommer från en annan kommun 

och söker hjälp blir nekande och hänvisade tillbaka till den kommunen som de ursprungligen 

kom ifrån (Hansen Löfstrand 2008:73).  

Klientifieringsprocessen för tjänstemän/socialsekreterare innebär även att individer som inte 

har några kända sociala problem som ofta blir nekade den önskade hjälpen då de anses kunna 

klara sig själv (Hansen Löfstrand 2008:73). Genom att den hjälpsökande individen genomgår 

processen att konstrueras som klient innebär detta även att vissa individer kommer anses vara 

”drabbade” av den problematik som de upplever, medan andra kommer anses vara ’ansvariga’ 

för den samma (Sahlin 1996:320; Hydén 1996:191:192; Wörlén 2010:43). Individerna som 

anses vara ”ansvariga” för den upplevda problematiken ges ofta ett avslag när det kommer till 

exempelvis biståndsansökningar. Exempel på när en individ anses vara ”ansvarig” för sin 

problematik kan vara en missbrukare som på egen hand har avbrutit sin behandling, en person 

som spenderat mer än ’normen’, en flyktingfamilj som på egen hand flyttar från en kommun 

till en annan utan att ha bostadssituationen löst, samt en arbetslös individ som inte anses ansöka 

om arbete aktivt nog (Sahlin 1996:322; Hansen Löfstrand 2008:73).  

I och med att den hjälpsökande tilldelas klientkaraktäristiska drag och anses vara ’ansvarig’ för 

problematiken legitimeras även negativa åtgärder, som exempelvis avslag på en ansökan eller 

begäran (Sahlin 1996:321). Negativa åtgärder legitimeras även i konstruktionen av klienter, 

främst gällande den bostadslösa klienten. Detta sker genom att hyresvärdar använder sig av sin 

”gränskontroll” för att exkludera individer genom att se dem som belastningar och risker för 

bostadsområdet (Sahlin 1996:302). Dessa blir, i vissa fall, den grupp individer som sedan 

socialtjänsten konstruerar till klienter för att få hjälp med en boendelösning. Detta innebär dock 

att de individer som efter att blivit konstruerad som klient av socialtjänsten och sedan, efter att 

fått ett avslag på sin ansökan, exkluderas från den sekundära bostadsmarknaden inte bara blivit 

definierade som oönskade på den reguljära bostadsmarknaden, utan även som individer utan 

behov av en bostad (Sahlin 1996:302).  

När det kommer till klientkonstruktion i relation till socialtjänstens arbete inom den sekundära 

bostadsmarknaden och den bostadslösa individen, så har sociologen Ingrid Sahlin (1996) 

kommit fram till att föreställningen kring att det finns individer som inte ’klarar eget boende’ 

är något som inte enbart legitimerar exkluderingar utan även de specialkontrakt och 

boendelösningar som existerar. Konstruktionen av de bostadslösa klienterna legitimerar även 

socialtjänstens roll som myndighet och hyresvärd i relation till sina klienter och hyresgäster 

(Sahlin 1996:302). Sahlin (1996) menar även att använda sig av begreppet ’klarar inte eget 

boende’ ger skäl till tillsyn, omsorg, fostran och disciplin vilken är ofta förekommande i 

kontakten mellan socialsekreterare och klienter (Sahlin 1996:303).  
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Det förefaller inte vara så att de ansvariga handläggarnas egna åsikter och attityder har något 

kausalt samband med de biståndsbedömningar som de gör (Hydén 1996: 191). Forskningen ger 

däremot förslaget att både beslutsfattandet och attityderna är resultat av de ekonomiska och 

ideologiska förändringar som skett/sker inom ramarna för beslutsfattandet (Hydén 1996: 191). 

De organisatoriska och politiska förändringar som sker visar sig ge upphov till förändringar i 

hur socialsekreterarna tar biståndsbeslut, medans de kulturella föreställningar som 

socialsekreterarna har påverkar ifrågasättandet av den hjälpsökandes karaktär och moraliska 

ansvar (Hydén 1996:193). Ytterligare en faktor som påverkar sättet att ta biståndsbeslut är ålder 

och erfarenhet, där forskning bland annat visat på att äldre handläggare med många års 

erfarenhet följer normer och riktlinjer till högre grad i sina biståndsbedömningar än vad 

exempelvis yngre med mindre erfarenhet (Gustafsson, Hydén & Salonen 1993).  
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5 Teoretisk utgångspunkt  

Den teoretiska utgångspunkten är Michael Lipskys teori om street-level bureaucrats, som 

översatts till gräsrotsbyråkrater. Avsnittet syftar till att ge en genomgång av 

gräsrotsbyråkraternas arbetsvillkor för att senare användas för att besvara den aktuella studiens 

syften och frågeställningar. Avslutningsvis ges en genomgång av förutsättningar för analys och 

diskussion.  

5.1 Arbetet som gräsrotsbyråkrat  

I sin bok Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services (1980) 

presenterar Michael Lipsky sin teori om street-level bureaucrats, vilket i den aktuella studien 

översätts till gräsrotsbyråkrater och är det begrepp som fortsättningsvis kommer att användas. 

Med dessa gräsrotsbyråkrater avser Lipsky de grupper av individer som är anställda inom 

gräsrotsbyråkratier, ofta offentliga myndigheter, och som arbetar i närkontakt med 

medborgarna (Lipsky 1980:27). Gräsrotsbyråkraternas arbete präglas av ett relativt stort 

handlingsutrymme, speciellt när det kommer till att fatta beslut kring diverse åtgärder eller 

sanktioner, exempelvis utdelning av bistånd eller bestraffning av oönskade beteenden i 

fängelser (Lipsky 1980:3:27).  

Att handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna är relativt stort innebär inte att arbetet kan ske 

ohämmat och att beslut kan tas utan grund i faktiska lagstiftningar. Det är snarare så att 

gräsrotsbyråkraterna har ett stort antal lagstiftningar, lojaliteter och direktiv att ta hänsyn till i 

sitt arbete. De lagar, lojaliteter och direktiv som gräsrotsbyråkrater har är i sin form sådana att 

de tillåter ett stort handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraterna förväntas även ha stor sakkunskap 

och att ta ett stort ansvar i sitt arbete (Lipsky 1980:13 ff.; Lindelöf & Rönnbäck 2004:65; 

Liljegren & Parding 2010:273; Wörlén 2010:30:33). Powell et. al (2013) använder bland annat 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater i deras studie kring vilka politiska möjligheter till direkt 

praxis socialsekreterare som arbetar med psykisk ohälsa och missbruksproblematik har. I 

studien menar de bland annat att det finns en paradox när det kommer till förhållandet mellan 

handlingsutrymmet och de olika förordningar, lagar och direktiv att förhålla sig till (Powell et. 

al 2013:371). Direktiven, lagstiftningarna och förordningar skapar även utrymme för 

gräsrotsbyråkraten att skydda sig själv från att behöva ta jobbiga beslut och bli utsatt för skuld 

(Evans & Harris 2004:889). Till exempel kan ansvaret för ett jobbigt och hårt beslut läggas på 

de lagstiftningar och direktiv som finns för arbetet och det faktiska handlingsutrymmet och 

möjligheten att ta beslut blir förbisett av gräsrotsbyråkraten (Evans & Harris 2004:889).).  

Handlingsutrymmet kommer inte utan risker, till exempel finns risken att moraliska antaganden 

i omvärldens samhälleliga strömningar tillåts att influera de beslut som tas (Lipsky 1980:110). 

Skulle det vara så att gräsrotsbyråkraterna låter sig influeras på det viset riskerar det att resultera 

i till exempel kön och/eller rasfördelningar som systematiskt kommer att missgynna stora 

grupper av människor (Powell et. al 2013:374). 

Synonymt för handlingsutrymme är begreppet diskretion, vilket ofta används inom professions- 

och organisationsteoretiska sammanhang. Begreppets innebörd är att det är upp till 

gräsrotsbyråkraten i sitt dagliga arbete att fatta beslut (Liljegren & Parding 2010:273), och att 

gräsrotsbyråkraten dessutom har handlingsutrymme/handlingsfrihet och makt att fatta beslut 

enligt eget omdöme. De sistnämnda innebörderna av begreppet diskretion används ofta inom 

stats- och socialvetenskapen (Lindelöf & Rönnbäck 2004:67). I den aktuella studien kommer 

begreppet diskretion avse de ovanstående innebörderna, det vill säga beslutfattande, att det finns 

makt att fatta beslut efter eget omdöme samt handlingsfrihet/handlingsutrymme.  
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Diskretion anses vara essentiellt inom bland annat gräsrotsbyråkraternas profession av främst 

tre skäl; när en mer generell kunskap ska tillämpas på enskilda specifika ärenden, när de 

avsedda generella regler inte är användbara, samt när det kommer till att individanpassa 

åtgärder (Liljegren & Parding 2010: 273). Lipsky (1980) menar även att diskretion är 

nödvändigt då man i arbetet som gräsrotsbyråkrat behöver förhålla sig till olika dimensioner av 

mänskliga situationer, samt för att arbetet ofta är allt för komplicerat för att följa direkta 

programmatiska format (Lipsky 1980:13 ff.). I gräsrotsbyråkraternas arbete är diskretion (till 

viss del väldigt) nödvändigt samtidigt som det är väldigt komplext. Diskretion hjälper både 

arbetstagare och klienter att legitimera välfärden även om det inte är på nivån som 

gräsrotsbyråkraterna befinner sig som de statliga ingreppen fastställs (Lipsky 1980:15). Beslut 

kan självfallet tas även om yrkesutövaren inte har någon direkt diskretion, skillnaden mellan de 

två olika beslutstagandena kan förklaras på följande sätt; ett diskretionärt beslutsfattande 

grundar sig på att beslutsfattaren (gräsrotsbyråkraten) tar beslut efter sitt eget omdöme samt 

den specifika professionella kunskapsbasen, medan ett icke diskretionärt beslutsfattande styrs 

helt av ramverk, regler och förordningar (Liljegren & Parding 2010:273).  

När stor diskretion finns i arbetet innebär det även att det kan uppstå en del problematiska 

aspekter, diskretionen i sig möjliggör att varje enskild individ blir bemött på ett sådant bra sätt 

som möjligt. Dock möjliggör det även att det finns utrymme för att individernas rättigheter kan 

frångås. Diskretion innebär även att olika yrkesutövare (exempelvis socialsekreterare) gör olika 

bedömningar kring vilka behov klienterna har, vilket bidrar till ett jämlikhets- och 

rättviseproblem (Liljegren & Parding 2010:274).  

Förutom ett jämlikhets- och rättviseproblem så kan stor diskretion skapa problem för de 

organisationer som de professionella yrkesutövarna arbetar inom. Sätts till exempel klienternas 

och/eller yrkesutövarnas egna behov framför organisationens kan det leda till problematik för 

de budgetramar som är uppsatta. Då det ofta är upp till den enskilde yrkesutövaren att samla in 

information och material som anses vara av relevans för att ta ett beslut, leder även detta till att 

det uppstår problematik kring resultatuppföljningar. Detta gör att det blir svårt att visa på vad 

olika insatser har för utfall, vilket i sig sedan leder till problem kring legitimiteten (Liljegren & 

Parding 2010:274).  

En mängd olika aspekter i gräsrotsbyråkratens arbete är komplexa och krävande, inte minst att 

få tag på den information som anses vara nödvändig för att ta ett beslut, något som är 

resurskrävande inte ur bara tids och konstadssynvinkel utan informationen kan även, i vissa 

fall, vara svår att erhålla. En av de kanske mest komplicerade delarna i gräsrotsbyråkratens 

arbete är de episodiska mötena med klienterna samt den ständiga pressen att ta beslut (Lipsky 

1980:29; Powell et. al 2013:370). I sin teori menar Lipsky (1980) att detta i sin tur leder till att 

gräsrotsbyråkraterna riskerar att utföra sitt arbete per automatik och sällan hinner överväga om 

en investering i att samla in mer information skulle vara lönsamt, eller om ett snabbt taget beslut 

är det mest korrekta och lönsamma beslutet (Lipsky 1980:29).  

Lipsky (1980) menar att den stora arbetsbelastningen som gräsrotsbyråkrater mer än ofta har, 

påverkar deras arbete och deras möjligheter att utföra sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt. 

Exempel på när arbetsbelastningen blir för stor är när offentliga försvarare i rättsammanhang 

kommer till en rättegång och inte har haft möjlighet att noggrant intervjua sin klient i 

förberedelse, eller när en socialsekreterare inte har möjlighet att göra nödvändiga uppföljningar 

och hembesök då pappersarbetet blir för tidskrävande, vilket i sin tur leder till att de kommer 

ligga efter i arbetet. Lipsky anser även att arbetsbelastningen hos gräsrotsbyråkrater är en faktor 

som påverkar noggrannheten i arbetet och möjligheten för gräsrotsbyråkraten att utföra ett 

grundligt arbete (Lipsky 1980:29:30). Andra forskare instämmer med Lipsky och hävdar att 
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den höga arbetsbelastningen även kan ses som en bidragande faktor till att gräsrotsbyråkraterna 

i en högre utsträckning kategoriserar de hjälpsökande in till två olika kategorier, de som 

”förtjänar” hjälp och de som ”inte förtjänar” hjälp (Powell et. al 2013:374). Till detta hör även 

(det faktum) att klienter som är medgörliga belönas och blir bemötta på ett sätt av 

gräsrotsbyråkraterna, medan de som inte anses medgörliga utan snarare ”problematiska” 

kommer att få ett annat bemötande och riskerar istället att bestraffas (Wells 1997:338).  

5.2 Att konstruera klienter i arbetet som gräsrotsbyråkrat  

En stor del av gräsrotsbyråkraternas komplexa arbete är att konstruera klienter. När individer 

kommer i kontakt med gräsrotsbyråkrater är varje individ unik med sin egen livserfarenhet, 

livssituation och personlighet. I kontakten med gräsrotsbyråkratern så bearbetas dessa unika 

individer in i byråkratiska klientkategorier och ges klientkaraktäristiska drag, för att sedan få 

behandling efter behov (Lipsky 1980:59).  

De klientkaraktäristiska drag som individerna ges existerar inte utanför den kontext som de 

skapats i, och uppfattningen om vad som pågår i interaktionen mellan gräsrotsbyråkraten och 

klienten är många gånger inte det som klienten tror är vad som pågår (Lipsky 1980:59:60). Vad 

Lipsky (1980) argumenterar för är att klienterna ser sig själv som enskilda individer med sina 

enskilda individuella problem och förväntar sig att de med hjälp av gräsrotsbyråkraterna ska få 

en hjälp som är skräddarsydd för deras enskilda behov. Dock är det inte på det viset det generellt 

fungerar, utan det är snarare så att det redan finns olika systematiserade sätt att få hjälp. I och 

med att individen i en första kontakt med en gräsrotsbyråkrat sätts in i olika klientkategorier så 

är det även den responderade hjälpen till dessa kategorier som individen kan bli erbjuden/få 

(Lipsky 1980:60).  

En stor del av gräsrotsbyråkraternas konstruerande av klienter har att göra med maktutövning; 

”clients seek service and benefits; street-level bureaucrats seek control over the process of 

providing them” (Lipsky 1980:60). Gräsrotsbyråkraternas maktutövning kan förklaras utifrån 

fyra olika aspekter; 1) de utövar makt genom fördelning av bistånd och sanktioner, det vill säga 

att gräsrotsbyråkraten till viss del har kontroll över klientens välmående, 2) de strukturerar 

kontakten mellan klienten och gräsrotsbyråkraten, till exempel är det gräsrotsbyråkraten som 

avgör när och hur de ska träffa klienten, hur ofta uppföljningar genom hembesök ska göras och 

så vidare, 3) de lär individerna hur de ska agera som klienter, till exempel organiserar 

gräsrotsbyråkraterna sitt beslutsfattande så att de kan hantera klinterna under de förhållandena 

som är mest gynnsamma för att kontrollera deras beteenden, 4) samt att de fördelar 

psykologiska belöningar och sanktioner när relationen klient och gräsrotsbyråkrat skapas 

(Lipsky 1980:60 ff.).  

Att konstruera klienter utifrån stereotyper är egentligen inget som är unikt inom arbetet som 

gräsrotsbyråkrat. Att sortera in individer i redan förbestämda grupperingar och behandla dem 

utifrån dessa är en social process som är konstant pågående i samhället (Lipsky 1980:59 ff.). 

Problemet med de kategorier som skapas och används av gräsrotsbyråkraterna är att de 

egenskaper dessa är baserade på är väldigt problematiska (Lipsky 1980:71).  
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5.3 Förutsättningar för analys och diskussion 

I och med att Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna är utgångspunkten för analys, blir det 

därigenom viktigt att analysera hur gräsrotbyråkraternas arbetsförutsättningar påverkar hur de 

gör bedömningar och tar beslut som ofta ligger till grund för andra individers välmående. 

Socialsekreterarna styrs i sitt arbete som gräsrotsbyråkrater av socialtjänstlagen som är en 

målinriktad ramlag. Det målrationella tänkandet i lagen får ofta genomslag i dels hur 

lagstiftningen är uppbyggd och dels i hur socialsekreterarna/gräsrotsbråkraterna i 

beslutsprocesserna argumenterar. Den målrationella beslutsmodellen som socialtjänsten 

innefattas av, ger utrymme för allmänt hållna formuleringar och preciseringar angående vad 

som bör göras eller uppnås (Lindelöf & Rönnbäck 2004:57). Det utmärkandet för den 

målinriktade ramlagen är att gräsrotsbyråkraterna har stor diskretion, vilket gör att 

beslutsfattaren mer eller mindre är helt fria att välja medel för att nå det uppsatta målet. Av 

detta följer att gräsrotsbyråkraten ges möjligheten att fatta beslut efter eget omdöme (Lindelöf 

& Rönnbäck 2004:57; Liljegren & Parding 2010:273).  

Diskretionen anses vara essentiell i arbetet som gräsrotsbyråkrat då mer generella kunskaper 

ska tillämpas på enskilda ärenden, det är även en av de mest betydelsefulla 

beslutsmekanismerna när de för ändamålet avsedda reglerna inte är användbara. Diskretion blir 

även en betydande faktor när det kommer till hur gräsrotsbyråkraterna individanpassar den hjälp 

som kan erbjudas till den hjälpsökande, som till exempel vid behandling (Liljegren & Parding 

2010:273). Då beslutsfattarna har stor diskretion i relation till den sakkunskap som de förväntas 

ha, skapas ett väldigt stort ansvar. Detta i sig leder till att det inte går att hänvisa till något 

specifik norm som beslutsfattaren har följt när de utfört sitt arbete (Lindelöf & Rönnbäck 2004: 

57). 

Utgångspunkten i den teoretiska ansatsen tillsammans med den tidigare forskning som 

presenteras kommer att utifrån syftet och frågeställningarna att diskuteras under avsnittet analys 

och diskussion (se avsnitt 8).  
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6 Metod 

Det metodologiska avsnittet inleds med en beskrivning av den metodologiska ansatsen, för att 

sedan följas av en genomgång av materialinsamlingen som skett genom en dokumentstudie, en 

vinjettstudie samt intervjuer. I det aktuella avsnittet kommer även aspekter som validitet, 

reliabilitet, objektivitet och etiska överväganden att diskuteras.  

6.1 Metodologisk ansats  

Syftet för studien är att undersöka hur socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt bistånd 

vid socialtjänsten i Sundsvalls kommun arbetar med de bostadssociala biståndsbedömningarna. 

Studien syftar även till att undersöka hur socialsekreterarna utifrån sina arbetsförhållanden 

förhåller sig till och tolkar den bakgrundproblematik de som ansöker om bostadssocialt bistånd 

har och hur de utifrån detta konstruerar klienter. Den sista av frågeställningarna syftar även till 

att undersöka hur gruppen som ansöker om detta bistånd ser ut.   

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har valet gjorts att utgå ifrån en 

kvalitativ forskningsmetod, och det empiriska materialet som ligger till grund för studien består 

av en dokumentstudie, en vinjettstudie samt uppföljningsintervjuer. Dessa tre metodval har 

använts då de på var sitt sätt ger möjlighet att studera hur socialsekreterarna arbetar med just 

biståndsbedömningar men även hur de förhåller sig till den bakgrundsproblematik som de 

ansökande har. Utöver detta ger dessa metodval även möjlighet för socialsekreterarna att 

vidareutveckla sina resonemang kring varför de utformar bedömningar som de gör.  

Beslutet att använda tre metoder för den aktuella studien är avhängigt av att antalet 

socialsekreterare i den bostadssociala gruppen är få. Att då enbart använda sig av vinjettstudien 

och uppföljningsintervjuer skulle inte ge tillräckligt med material, beslutet togs därför även att 

utföra en dokumentstudie av beslut som tagits under 2016.  

Dokumentstudien hade tre syften, först och främst till att skapa en förståelse för hur gruppen 

som ansöker om bostadssocialt bistånd ser ut. Syftet med dokumentstudien var även att få en 

bild av hur socialsekreterarna arbetar och förhåller sig till den bakgrundproblematik de som 

ansöker om bostadssocialt bistånd har, det vill säga hur klientifieringsprocessen ser ut. Men 

även för att få en förståelse för hur biståndsbedömningarna utformas. Till grund för 

dokumentstudien är 41 utredningar som lett till beslut tagna mellan januari och april 2016.  

Det genomfördes även en observation4 i syftet att konstruera vinjetterna. Observationen 

genomfördes under ett gruppmöte som den bostadssociala biståndsgruppen hade under våren 

2017 och syftade till att få en förståelse för vilka dilemman socialsekreterarna kan stöta på i de 

ärenden de handskas med dagligen. Detta kom sedan att användas i konstruktionen av den 

vinjettstudie som genomfördes. Vinjettstudien syftade till att se hur socialsekreterarna utformar 

och arbetar med biståndsbedömningar, men även till att se hur de förhåller sig till diverse 

dilemman som kan komma med den bakgrundproblematik som de ansökande eventuellt har. 

För att sedan vidareutveckla arbetet med biståndsbedömningarna samt hur socialsekreterarna 

                                                 

4 Observationen syftade inte till att besvara syfte och frågeställningar utan skulle vara ett tillfälle att få en djupare 

och mer tydlig förståelse för vilka typer av ärenden som socialsekreterarna arbetar med i sitt vardagliga arbete. 

Det har därför inte presenterats något specifikt kring vad som framkommit i observationen i avsnittet för empiriskt 

material, dock framkom det att en situation med kommunikationsproblem uppstått för en av socialsekreterarna 

vilket har inkluderats i avsnittet för analys och diskussion.  
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förhåller sig till bakgrundproblematiken som de ansökande har genomfördes 

uppföljningsintervjuer. Intervjuerna avsåg att ge socialsekreterarna möjlighet att vidareutveckla 

sina resonemang kring de skriftliga bedömningar som de gjort i vinjettstudien.  

6.2 Materialinsamling  

Materialinsamlingen har utgått från tre huvudsakliga metoder vilka har varit dokumentstudien, 

vinjettstudien där respondenterna ombetts att göra en skriftlig biståndsbedömning till varje fall, 

samt avslutningsvis en muntlig uppföljningsintervju där möjlighet erbjuds till uppföljning och 

resonemang kring de olika ärendena. Nedan följer en genomgång av de tre 

insamlingsmetoderna. 

6.2.1 Dokumentstudien  

Materialet som legat till grund för den genomförda dokumentstudien har varit sociala akter. En 

social akt kan byggas upp av löpande journalanteckningar, diverse utredningar, resultat av 

diagnostiska test samt andra dokument från myndigheter (Lundström 2008:122). Sociala akter 

som återfinns hos en socialbyrå, innehåller ofta journalanteckningar skrivna i dagboksform. 

Detta visar bland annat på att handläggaren har gjort det som förväntas, samtidigt som det 

legitimerar olika åtgärder. Anteckningarna fungerar även som ett slags minne för författaren 

och dess kollegor (Lundström 2008:122).  

Journalanteckningar ligger ofta till grund för de utredningar som görs vid till exempel ett 

socialkontor, av naturen följer då att det ofta skiljer i noggrannheten och utförligheten i 

journalanteckningarna mellan olika socialkontor. Dock är utredningar, det vill säga sådant som 

ligger till grund gör åtgärder och bistånd, mer än ofta sammanhållna och mindre fragmentariska 

än vad journalanteckningar tenderar att vara (Lundström 2008:122). Utredningarna som skrivs 

kan även komma att ligga till grund för beslut som tas av chefer eller beslutsfattare i 

Förvaltningsrätt eller kammarrätt. I och med detta är utredningar som görs i dessa sammanhang 

lämpliga för att studera hur argumentationen används bland socialsekreterare (Lundström 2008: 

122:123). Detta är även ett av de huvudsakliga syftena till varför jag studerat utredningar som 

gjorts kring bostadssocialt bistånd, det vill säga för att studera hur socialsekreterarna 

argumenterar i de bedömningar som ligger till grund för ett bifall eller avslag av biståndsbeslut. 

Ett annat av syftena var att se hur socialsekreterarna i utredningarna och bedömningarna 

förhåller sig till den bakomliggande problematik som de enskilda individerna som söker bistånd 

uppgett sig ha. Att studera utredningarna skapar även förutsättningar för att studera vilka 

argument, diagnoser och exempelvis problematik som faktiskt har giltighet när det kommer till 

det sociala arbetet (Lundström 2008: 122:123). Det lämpar sig även att använda utredningarna 

i dokumentstudien för att ta reda på hur gruppen som ansöker om bostadssocialt bistånds ser ut. 

Detta då individernas bakgrundproblematik samt aktuella livssituation presenteras i de 

utredningar som legat till grund för beslut.  

För att få tillgång till de sociala akterna där utredningarna finns krävdes det att jag fick tillgång 

till sekretessbelagt klientmaterial. Efter samtal med verksamhetschefen fick kanslienhetschefen 

ansvar för att utforma ett dokument kring utlämnande av uppgifter (bilaga 3).  

I och med att de sociala akterna är sekretessbelagda behövdes det även behörighet för att komma 

åt dessa, vilket jag sedan tidigare erhållit då jag arbetat på det aktuella socialkontoret. 

Tillförordnade enhetschefen beslöt att förlänga min behörighet vilket ledde till att jag hade full 

tillgång till de datasystem som de sociala akterna finns i. För den aktuella studien gjordes 

urvalet att använda sig av de utredningar som lett beslut som tagits mellan januari 2016 och 
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april 2016. Då behovet fanns av att få tillgång till de beslut som tagits under denna tidsperiod 

vände jag mig till systemförvaltaren för Procapita, vilket är det datorprogram som socialtjänsten 

i Sundsvall använder sig av. Systemförvaltaren tog fram listor på de beslut som tagits, vilka 

innehöll datum när beslutet var taget. Listorna innehöll även namn och personnummer på 

klienten, samt vem beslutsfattaren varit.  

För att komma åt utredningarna i de sociala akterna var jag tvungen att ha personnummer, då 

det är detta som fungerar som sökord i systemet. Då jag skrivit på dokument kring sekretess så 

ansågs det inte vara problem för mig att ta del av personnumren för de utredningar som skulle 

ingå i studien. Jag har under hela arbetets gång anonymiserat allt material så det inte ska vara 

möjligt att ”känna igen” vem/vilka utredningen tillhör.  

I de sociala akterna har det varit utredningar som gjorts för bostadssocialt bistånd som varit i 

fokus. Valet gjordes att gå igenom de 42 utredningar som lett till beslut mellan januari 2016 

och april 2016. Av dessa 42 utredningar där beslut tagits har 27 stycken varit avslag och 15 

stycken varit beviljande. Av de 27 avslagen är det fyra som tagits då den enskilda individen inte 

medverkat i utredningen, detta kan exempelvis betyda att individen inte har inkommit med de 

efterfrågade dokumenten och inte heller tagit kontakt med ansvarig socialsekreterare. 

Eftersom att det innan studiens början beslutades att alla ärenden som jag haft kontakt med 

under tiden jag arbetade som socialsekreterare vid enheten för bostadssocialt bistånd inte skulle 

ingå i dokumentstudien har det resulterat i att en utredning plockats bort. Utredningen var ett 

beviljat beslut, vilket har gjort att antalet beviljande beslut tillslut blev 14 stycken. 

Uppdelningen mellan kön i utredningarna som lett till beslut fördelar sig så att antalet män är 

23 stycken och antalet kvinnor är 18 stycken5, medelåldern hos båda könen är 36 år.  

Vad som framkom under dokumentstudien och genomgången av alla utredningar var att det i 

bedömningar som ligger till grund för ett avslag tenderar att vara mer ordentligt och noggrant 

skrivna. Anledningen till detta skulle kunna vara det som tidigare nämnts att dessa beslut alltid 

kommer till kommunicering och kan bli överklagande, vilket leder till att 

Förvaltningsrätten/Kammarrätten ska gå igenom utredningen och ta beslut om socialtjänsten 

har gjort rätt i sin bedömning (Lundström 2008:122). 

Utredningarna består av den information som framkommit under den kontakt som 

socialsekreteraren haft med den ansökande individen, och dokumentet följer alltid en 

förbestämd mall med rubriker som skulle kunna ses som en rubrikmall för olika aspekter som 

kommer att vara avgörande i klientifieringsprocessen, alternativt aspekter som kan komma att 

påverka etableringsmöjligheterna på den reguljära bostadsmarknaden. Eftersom att det är ytterst 

personliga uppgifter som framkommer i utredningarna så har jag i mitt analysarbete av 

utredningarna försökt att lyfta de aspekter som visar på hur socialsekreterarna förhåller sig till 

den bakomliggande problematiken. Det vill säga; fokuset har varit att se på hur 

socialsekreterarna konstruerar klienter utifrån den bakgrundproblematik som de uppgett sig ha 

under ansökningsprocessen, men även vilka aspekter det är i bedömningarna som lyfts som 

avgörande för det tagna beslutet. Utöver detta har även fokuset varit att tydliggöra hur gruppen 

                                                 

5 Vid socialtjänsten i Sundsvalls kommun är det så att det är mannen per automatik som blir registrerad som 

registerledare i systemen när det är ett par eller en familj som ansöker om bistånd. Detta kan leda till att det ser ut 

som att det är fler män som ansöker om bistånd än kvinnor. Av erfarenhet av att arbeta på enheten för bostadssocialt 

bistånd, och det är par eller familjer som ansöker, är det ofta kvinnan som är den som för ansökan och bidrar med 

material till utredningen. Men ansökan registreras automatiskt på mannens namn och personnummer.  
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som ansöker om bostadssocialt bistånd ser ut, det vill säga vilka bakomliggande anledningar 

finns för att individerna behöver söka hjälp med boende.  

I dokumentstudien framgick det att ansvarig socialsekreterare gör en sammanfattning av den 

ansökandes livssituation och problematik. I vanliga fall lyftes även aspekter som bedöms vara 

problematiska eller fördelaktiga för antigen ett bifall eller ett avslag. Var det barn inblandande 

så framgick det även i dokumentstudien att ett barnperspektiv lyfts, i vilket det förekom 

resonemang kring vad ett avslag eller bifall skulle innebära för barnet. Aspekter som kön, 

familjekonstellation, civilstatus, samt faktorer som huruvida individen har skulder, om de har 

kontakt med socialtjänsten eller andra myndigheter sedan tidigare, om de har/haft en 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, samt om de finns med i polisens 

belastningsregister togs även fram. Av erfarenhet av att göra utredningar på enheten för 

bostadssocialt bistånds visste jag till en viss del att aspekter som dessa framgick i 

utredningsdokumentet. Att aspekter som just dessa faktiskt framkommer i utredningarna som 

legat till grund för dokumentstudien möjliggjorde för mig att studera just det dokumentstudien 

syftade till.   

För att konkretisera det stora materialet som dokumentstudien resulterade i så bestämde jag mig 

för att skapa rubriker baserade på de klientkaraktäristiska drag som identifierats (Lundström 

2008:124) i utredningsdokumentet, till exempel kön, ålder, familjekonstellation och så vidare 

(se ovan). Jag har haft i åtanke att det som antecknats i utredningsdokumenten beskriver en 

person och dess problematik ur ett myndighetsperspektiv med förbestämda klientkaraktäristiska 

drag. Detta innebär även att jag i analysen har tänkt på att dra slutsatser som är anpassat till det 

använda materialets kvalitet och karaktär (Lundström 2008:130).  

6.2.2 Vinjettstudien  

6.2.2.1 Val av respondenter  

När det kom till valet av respondenter för vinjettstudien var det naturliga valet att höra av sig 

till de socialsekreterare som arbetar med bostadssocialt bistånd på socialtjänsten i Sundsvalls 

kommun. Vid enheten är det fyra socialsekreterare som arbetar med just dessa 

biståndsbedömningar. Ett mail med förfrågan kring vem som skulle ansvara för att maila ut 

vinjetterna och informationsbrev till socialsekreterarna skickades till både verksamhetschefen 

och tillförordnad enhetschef inför vinjettstudien. Överenskommelsen blev att jag skulle ansvara 

för utskicket av informationen kring vinjettstudien och de kommande uppföljningsintervjuerna, 

samt att skicka ut vinjetterna.  

Innan vinjetterna och informationsbrevet skickades ut till socialsekreterarna kontaktade jag 

tillförordnad enhetschef för att se om det, för socialsekreterarna, gick att genomföra 

vinjettstudierna och uppföljningsintervjuerna på arbetstid. Tillförordnad enhetschef gav sin 

tillåtelse till detta. Därefter skickades ett mail till de fyra socialsekreterarna med 

informationsbrevet (se bilaga 5) kring vinjetterna och den tänkta uppföljningsintervjun, med i 

mailet fanns även de tre vinjetterna (se bilagorna 6,7 & 8).  

En av socialsekreterarna i gruppen valde att inte delta i den aktuella studien. Saken diskuterades 

tillsammans med min handledare och tillsammans ansåg vi att tre respondenter skulle bli för 

lite, så då valde jag i samråd med handledare och verksamhetschef att kontakta en av de 

socialsekreterare som arbetar på enheten vuxenstöd. Innan det skedde stora förändringar i 

arbetsgruppen under hösten 2016 har vuxenstöd bistått med att göra utredningar kring 

bostadssocialt bistånd då det enbart varit en socialsekreterare på enheten som arbetade med 

detta och trycket varit extremt högt.  
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Socialsekreteraren som jag i samråd med verksamhetschefen valde att kontakta har erfarenhet 

att göra utredningar kring bostadssocialt bistånd, dels då dessa har gjorts under tiden då hen 

arbetat på vuxenstöd och dels då individen vid tidigare tillfälle har arbetat på enheten för 

bostadssocialt bistånd. Ett mail med en förfrågan om deltagande vid vinjettstudien och intervjun 

skickades tillsammans med informationsbrevet och vinjetterna till socialsekreteraren. I mailet 

fanns även en uppmaning att återkomma med en tid som skulle passa hen att utföra 

uppföljningsintervjun vid.  

Det är totalt fyra socialsekreterare som har gjort bedömningar på de hypotetiska fallen i 

vinjettstudien, tre av dessa är utbildade socionomer och en av de fyra är rehabiliteringsvetare. 

Trots att alla inte är utbildade socionomer tas ändå en utgångspunkt i att alla har en utbildning 

och kunskap kring relevant lagstiftning.  

TABELL 1. Presentation av respondenter6  

 

KÖN 

 

ÅLDER 

 

UTBILDNING 

ERFARENHET 

AV SOCIALT 

ARBETE 

NUVARANDE 

ARBETSPLATS 

Kvinna 51 Socionom 8 år  5 år 

Kvinna 58 Socionom 17 år 17 år 

Kvinna 52 Rehabiliteringsvetare 20+ år  2 år 

Kvinna 51 Socionom 11+ år  2 år 

 

6.2.2.2 Konstruktionen av vinjetterna 

Ett sätt att få kunskap om hur ärenden som hanteras av socialsekreterarna ser ut samt att få fakta 

om hur socialsekreterarna förhåller sig till bakgrundproblemtiken hos de ansökande var att 

förutom att göra dokumentstudien även genomföra en observation. Då jag har kännedom om 

att man varje torsdagsmorgon har gruppmöte där man bland annat har ärendedragning så 

skickade jag ut ett mail till verksamhetschefen och den tillförordnade enhetschefen med en 

förfrågan om jag kunde delta vid ett sådant tillfälle. Av både verksamhetschefen och 

tillförordnad enhetschef fick jag ett godkännande för mitt deltagande vilket ledde till att ett mail 

skickades ut till de övriga i arbetsgruppen. I mailet gjorde jag det tydligt att skulle någon av 

deltagarna känna sig illa till mods med mitt deltagande så skulle de kontakta mig eller någon 

av de ansvariga cheferna, inget sådant mail inkom och ett datum bestämdes för när 

observationen skulle utföras.  

                                                 

6 Då respondenterna är endast fyra till antalet har jag valt att inte ge någon koppling mellan respondenterna och 

deras respektive svar i avsnittet för empiriskt material samt avsnittet för analys och diskussion. Detta för att 

respondenterna skall få bibehålla sin anonymitet.  
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Den förkunskap jag har kring hur ett sådant möte går till och vad som vanligen tas upp gjorde 

att inga större förberedelser behövde göras. Tanken med observationen var att jag enbart skulle 

sitta med under mötet och lyssna på vad som sades och diskuterades samtidigt som jag skulle 

ha ett objektivt förhållningssätt till detta. Med mig under observationen hade jag ett 

anteckningsblock i vilket jag antecknade ”stödord” så att jag i efterhand på ett bättre sätt skulle 

kunna komma ihåg vad som hade sagts och diskuterats.  

Gruppmötet tog plats i ett av de sammanträdesrum som ligger i anslutning till de arbetsrum 

gruppen har i kommunhuset i Sundsvall. Vid gruppmötet deltog alla i arbetsgruppen, det vill 

säga sex personer. Tillförordnad enhetschef började mötet med att framföra att det inte fanns 

några nya ansökningar som skulle delas ut till socialsekreterarna och att de därför direkt kunde 

gå vidare med ärendedragningarna. Detta innebär att socialsekreterarna får tillfälle att till 

exempel ta upp aspekter kring deras ärenden med gruppen som de kan behöva ha stöd, kunskap 

eller svar på. Det kan också vara tillfälle för socialsekreterarna att ta upp ärenden som blivit 

beviljade bistånd och därmed står i tur för att placeras i en lägenhet, men även mer generella 

saker som de stött på i sitt arbete har de möjlighet att ta upp. Turen gick runt bordet och var och 

en fick möjlighet att ta upp det som var aktuellt för dem, turen återkom sedan till tillförordnad 

enhetschef som gick vidare med mötet för att sedan avsluta det.  

Efter den utförda observationen satte jag mig direkt och skrev ned allt jag kom ihåg av relevans 

med hjälp av de ”stödord” jag antecknat. Detta förfarande hjälpte mig att hålla borta 

förvrängningar och stereotyper, samt att det blev lättare att minnas konkreta bilder av vad som 

hänt och sagts under observationen (Fangen 2005:79:80). Det som framkom under 

observationen kom sedan att fungera som en av grunderna för skapandet av vinjetterna till 

vinjettstudien. 

Då syftet för den aktuella studien är att dels studera hur socialsekreterarna vid den 

bostadssociala gruppen i Sundsvall arbetar med biståndsbedömningar, och dels se hur de 

förhåller sig till den bakgrundsproblematik de ansökande uppgetts ha så anses vinjetter vara 

lämpliga då dessa ger mig möjlighet att studera handlingsval och värderingar i 

socialsekreterarnas bedömningsarbete (Egelund 2008:136:137). 

Vinjettstudien är baserad på tre hypotetiska ärenden som behandlar normativt material, det vill 

säga material som bygger på de attityder som kommer från socialsekreterarnas professionella 

principer och moraliska uppfattningar. Men även uppfattningar och principer som utgör 

underlag för diverse val som socialsekreterarna gör i sitt arbete (Egelund 2008:136:137). 

Socialsekreterarna var tänkta att göra bedömningar av de hypotetiska ärendena på ett så 

sannenligt sätt som de gör sina biståndsbedömningar när det kommer till autentiska ärenden. 

Genom att använda vinjetter ges förutsättningar för att se hur socialsekreteraren arbetar med 

biståndsbedömningar, och det möjliggör även att jag kan kontrollera och bestämma den kontext 

som socialsekreterarna gör sina bedömningar kring. Detta bidrar till att deltagande 

socialsekreterare utgår ifrån samma kontext i bedömningarna som väntas göras (Egelund 

2008:136:137).  

Vinjetterna kan förklaras som korta, logiska och lätt förståeliga beskrivningar av hypotetiska 

ärenden som socialsekreterarna ska göra biståndsbedömningar på. Tanken är att varje 

socialsekreterare tilldelas tre vinjetter (se bilagor 6, 7 & 8) och får sedan göra skriftliga 

bedömningar, med den information som finns, huruvida personerna i vinjetterna har rätt till 

bistånd eller inte. Bedömningarna är tänkta att först göras i skriftlig form för att sedan uppföljas 

med enskilda intervjuer, där socialsekreterarna ska få möjlighet att vidareutveckla sina 
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resonemang kring de skriftliga bedömningarna som de gjort (Kullberg & Brunnberg 

2007:176:177:180).  

Konstruktionen av de tre hypotetiska ärendena som vinjettstudien är uppbyggda av är en syntes 

av min erfarenhet, dokumentstudien, observationen samt även en dom från Förvaltningsrätten 

i Härnösand7. Förvaltningsrättens dom rör ett beslut som överklagats av den hjälpsökande, 

vilket är en ytterligare faktor som hjälper med att vinjetterna blir sanningsenliga (mål nr 1617–

16 E) (Kullberg & Brunnberg 2007:180). Vinjetterna innehåller också ett eller flera moraliska 

dilemman som jag anser skulle vara intressant att se hur socialsekreterarna förhåller sig till, 

dessa presenteras nedan (Kullberg & Brunnberg 2007:180). 

Det har varit viktigt för mig att konstruera vinjetter som är så lika autentiska ärenden som 

möjligt och då har min erfarenhet från att själv ha jobbat som socialsekreterare i den 

bostadssociala gruppen i Sundsvall varit till stor fördel. Detta gör även att chansen är större att 

socialsekreterarnas svar reflekterar hur de faktiskt skulle göra i ett autentiskt ärende (Kullberg 

& Brunnberg 2007:180).  

Ur dessa grunder (dokumentstudien, observationen, domen från Förvaltningen, samt min egen 

erfarenhet) har jag valt att lyfta fram olika dilemman som sedan har fungerat som ”grundstenar” 

i de olika vinjetterna. De dilemman som används har varit; barnperspektivet, 

inneboendekontrakt, missbruksproblematik, störningar/fängelsevistelser, samt 

ansvarsfördelning.  

Under dokumentstudien framkom det att två väldigt liknande ärenden med två unga mödrar och 

deras barn som hade varit inneboende hos familjemedlemmar, med snarlika livssituationer i 

övrig hade fått två väldigt olika bedömningar och beslut. Då bakgrundsproblematiken 

hanterades väldigt olika ansågs det intressant att konstruera ett liknande fall för att se hur 

socialsekreterarna skulle göra sina bedömningar och förhålla sig till bakgrundproblematiken. 

Under den genomförda observationen uppstod en diskussion i gruppen om huruvida ett 

inneboendekontrakt var att anse som en boendesituation där en skälig levnadsnivå kan anses 

vara uppfylld och därmed leda till ett avslag på en ansökan om bostadssocialt bistånd. Under 

dokumentstudien framgick det även att en individ hade fått avslag på sin ansökan av just den 

anledningen, boendesituationen ansågs vara löst då hen hade ett inneboendekontrakt hos en 

familjemedlem. I det här fallet överklagade individen beslutet vilket ledde till att 

Förvaltningsrätten fick ta ställning till huruvida socialtjänstens beslut var korrekt eller inte, 

domen blev att socialtjänsten tagit rätt beslut att avslå ansökan då individen hade ett 

inneboendekontrakt och att skälig levnadsnivå ansågs vara uppnådd. I socialstyrelsens 

definition av hemlös innefattas individer som har tillfälliga boendelösningar (som tex 

inneboendekontrakt) samt personer som ofrivilligt bor hemma med föräldrar och övrig släkt 

och som har varit i kontakt med myndigheter kring detta (Socialstyrelsen 2017). Detta ligger 

                                                 

7Ärendet gäller en person som fått avslag på sin ansökan om bostadssocialt bistånd då behovet av skälig 

levnadsnivå ansetts kunna tillgodoses på annat sätt då personen har ett inneboendekontrakt och har blivit beviljad 

bistånd till hyreskostnaden. Den hjälpsökande överklagade beslutet och menade att han ofrivilligt är inneboende 

hos en förälder och att den boendelösningen inte är fungerande. Socialnämnden i Sundsvall bestred ett bifall och 

ärendet gick vidare till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten avslog överklagan och ansåg att 

Socialnämnden i Sundsvall tagit rätt beslut.  



30 

 

till grund för varför just ett inneboendekontrakt blivit ett av de dilemman som socialsekreterarna 

fick förhålla sig till i vinjett 1 (se bilaga 6).  

Barnperspektivet är en sådan aspekt som jag av erfarenhet vet ska spela en stor roll när det 

kommer till biståndsbedömningar gällande bostadssocialt bistånd. Är barn involverade i ärendet 

ska alltid ett barnperspektiv lyftas och barnfamiljer där beslut om bistånd tas med särskild 

hänsyn till barnen är även en av de målgrupper som kommunen har i sina riktlinjer för 

bostadssocialt bistånd (Sundsvalls kommun 2016).  Under min tid som socialsekreterare kom 

jag i kontakt med ett ärende som skapade stora diskussioner inom arbetsgruppen. Det ärendet 

liknar till en viss del i det tredje fallet (se bilaga 8), men inte på ett sådant sätt att det går att 

koppla det till det faktiska ärendet. Vid det autentiska ärendet skickades ett förslag på beslut ut 

vid kommuniceringen, vilket ledde till att nya uppgifter inkom och verksamhetschefen gick in 

och tog ett chefsbeslut där barnperspektivet trumfade det faktum att inga övriga kriterier för ett 

bistånd uppfylldes. Detta ledde till ett beviljat bistånd som sedan omprövades efter att nya 

uppgifter inkommit från allmännyttan och beslutet ändrades till avslag med chefsstöd. Därför 

ansågs det vara av intresse att i två av vinjetterna (se bilaga 6 & 8) ta med just barn i ärendet 

för att se till hur socialsekreterarna förhåller sig till just detta.  

Valet att socialsekreterarna skulle ta ställning till komplexiteten med en missbruksproblematik 

i vinjettstudien gjordes på grund av brist på en tydlig definition i riktlinjerna och att det däremot 

i riktlinjerna står att förutsättningarna för en person att bli berättigad till bostadssocialt bistånd 

är att hen inte får vara i ett aktivt missbruk (vinjett 1, se bilaga 6).  

Då bland annat myndigheternas kartläggningar visat på att störningar i relation med boende kan 

ha en avgörande roll när det kommer till etablering/återetablering på bostadsmarknaden valdes 

det därför även att lägga in detta dilemma i fallet om den unga mannen som skulle avtjäna ett 

straff. Dessutom är vinjetten (bilaga 7) med den unga mannen ett relativt typiskt ärende som 

man som socialsekreterare vid den bostadssociala gruppen kommer i kontakt med, det vill säga 

personer som antigen redan befinner sig i fängelse/behandlingshem och behöver hjälp med 

boende vid frisläppning eller personer som har haft ett boende genom just socialtjänsten och 

blivit dömt till att avtjäna ett straff och därmed behöver ett boende vid frisläppningen.  

Diskussion kring ansvarsfördelning var något jag ofta stötte på vid min tid på enheten för 

bostadssocialt bistånd, och det ansågs även vara av intresse utifrån det faktum att tidigare 

forskning visat på att klienter riskerar att ”hamna mellan stolarna” i kontakten med myndigheter 

(Swärd 2004:10) att just dilemmat om ansvar togs med.  

Alla dilemman som finns i vinjetterna är aspekter som socialsekreterarna inte är obekanta med, 

utan tvärtom är de vana att arbeta med ärenden som tar upp ett eller flera av dessa dilemman.   

Efter det att vinjetterna hade konstruerats skickades ett informationsbrev (se bilaga 5) 

tillsammans med de tre konstruerade vinjetterna ut till de fyra socialsekreterarna som arbetar 

med bostadssocialt bistånd vid socialtjänsten i Sundsvall. I informationsbrevet tydliggjordes 

det att den aktuella studien utgår från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet 2017:7–14).  

I informationsbrevet gav jag även en förklaring till hur vinjettstudien skulle gå till, det vill säga 

att socialsekreterarna ombads göra bedömningar på samma sätt som de gör vid autentiska 

ärenden av de tre vinjetterna. Utöver sina bedömningar bad jag även socialsekreterarna att de 

skulle skriva ner eventuella frågor och funderingar som uppstått när de läste eller bedömde 

vinjetterna. De fick två veckor på sig att göra sina bedömningar för att sedan skicka tillbaka 
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dem till mig och samtidigt föreslå en tid för uppföljningsintervjun som skulle passa dem att 

utföra den på.  

6.2.3 Uppföljningsintervjuer  

I samma informationsbrev som skickades till socialsekreterarna med vinjetterna fanns det även 

information om att jag hade en önskan om att få göra uppföljningsintervjuer efter det att de 

skriftliga vinjetterna återkommit till mig. I informationsbrevet framgick syftet med 

uppföljningsintervjuerna samt att de skulle tänkas pågå under 30–45 minuter (bilaga 5), samt 

att tillförordnad enhetschef gett tillåtelse att dessa kunde ske under arbetstid.  

Tanken med uppföljningsintervjuerna var att respondenterna skulle få en chans att utveckla sina 

tankegångar och resonemang kring hur de gjort sina bedömningar, detta hjälper även med att 

stärka validiteten och reliabiliteten av studien (Egelund 2008:150:151).  

Inför de inplanerade uppföljningsintervjuerna bestämde jag att inga direkta frågor skulle 

förberedas utan att jag istället skulle utgå från sådant som framkommit i socialsekreterarnas 

skriftliga bedömning. På det sättet blev inte uppföljningsintervjun ledande på något sätt utan 

jag kunde istället be socialsekreterarna utveckla sina resonemang kring diverse aspekter och 

intervjun blev på det sättet väldigt öppen. Socialsekreterarna gavs även frihet och möjlighet att 

ta upp saker som de kanske tänkt på när de först läst de olika fallen. Detta ledde i vissa fall till 

en diskussion kring aspekter som inte rör de specifika vinjetterna utan respondentens arbete 

mer generellt.  

För de intervjuer som genomfördes tillfrågades socialsekreterarna om de var okej med att 

intervjun spelades in, vilket de uppgav sig vara. Innan uppföljningsintervjuerna påbörjades 

informerades socialsekreterarna om Vetenskapsrådets fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 

2017:7–14), när de sedan kände att de var redo för att påbörja intervjun så började även 

inspelningen. De genomförda intervjuerna kändes lättsamma och respondenterna var villiga att 

prata.   

Efter det att intervjuerna genomförts transkriberades dessa och raderades från 

inspelningsinstrumentet, för att sedan kodas efter diverse teman. Då syftet med intervjuerna 

inte var att utföra en språkanalys så ansågs det inte vara nödvändigt att behålla varje liten paus, 

återge dialekt eller andra språkvariationer då det skapar distraktion. I och med att innebörden 

av uttalanden ska analyseras och användas har transkriptionen gjorts på ett sätt så uttalandena 

får en mer grammatisk korrekthet (Fangen 2005:197). Längre pauser där det varit tydligt att 

respondenten tillexempel funderar kring sitt resonemang har behållits i transkriptionerna.  

När det kom till uppföljningsintervjuerna blev det även där ett bortfall. En av socialsekreterarna 

som deltagit i den skriftliga delen av vinjettstudien återkom aldrig, trots upprepade påminnelser, 

med en tid när uppföljningsintervjun kunde genomföras. Detta tolkades då som att 

socialsekreteraren inte ville medverka, vilket påverkar det empiriska materialet till en viss del. 

Dels kommer det enbart presenteras empiriskt material ifrån tre utförda uppföljningsintervjuer, 

och dels medför detta att den socialsekreteraren som inte genomfört en uppföljningsintervju 

inte haft möjlighet att vidareutveckla sina resonemang i vinjettstudierna.  

6.3 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär att forskaren har undersökt det som är avsett att undersökas (Thurén 2010:26), 

och för att göra detta har en triangelmetodik använts. Att ha använt denna metodik anses skapa 
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möjligheter till att stärka studiens interna validitet, det vill säga att studien kommer kunna bidra 

med kunskap och information om hur socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt bistånd 

arbetar med sina biståndsbedömningar (Sandberg & Faugert 2012:138; Kullberg & Brunnberg 

2007:188). 

I användandet av vinjettstudier som en del av metoden har det varit viktigt att ha en del aspekter 

i åtanke när det sedan kommit till att generalisera de bedömningar som socialsekreterarna har 

gjort. En sådan aspekt är att socialsekreterarna har varit medvetna om att det inte varit autentiska 

ärenden som de har jobbat med, vilket även gjort att själva bedömnings- och beslutsprocessen 

inte är exakt som i det vardagliga arbetet. I vinjettstudien har till exempel socialsekreterarna 

utgått från relativt lite information om varje ärende, vilket i ett autentiskt ärende mer än troligt 

inte skulle vara tillräckligt för att en bedömning görs och ett beslut tas. I ett autentiskt fall skulle 

socialsekreteraren se till att all nödvändig information för att ta ett beslut skulle finnas tillhands 

(Kullberg & Brunnberg 2007:189).  

I den aktuella studien har vinjetterna konstruerats dels med hjälp av min egen erfarenhet av att 

arbeta med att göra bedömningar kring bostadssocialt bistånd, och dels ifrån vad som 

framkommit under kartläggningen och under den genomförda observationen. Genom att ha 

detta som bas i min konstruktion av vinjetterna anser jag mig ha ökat sannolikheten för att de 

hypotetiska ärendena som socialsekreterarna har stött på i vinjetterna speglar ärenden som de 

handskas med i vardagsarbetet. Att vinjetterna är lik autentiska ärenden bidrar även till att 

problematiken som kan uppstå med generaliseringen av svaren blir löst (Kullberg & Brunnberg 

2007:189). Det stärker också den externa validiteten, det vill säga att slutsatserna generellt går 

att applicera på utomstående situationer med gräsrotsbyråkrater och biståndsbedömningar 

(Sandberg & Faugert 2012:38; Kullberg & Brunnberg 2007:188). 

I det normala bedömningsarbetet inför ett beslut händer det att socialsekreterarna diskuterar 

aktuella ärende sinsemellan för att få sina egna slutsatser konfirmerade. Det kan till exempel 

ske vid tillfällen som under det gruppmöte där observationen genomfördes. För att försäkra mig 

om en god validitet i min vinjettstudie har jag därför valt att använda mig av individuella 

uppföljningsintervjuer. Dessa uppföljningsintervjuer, med tre av fyra socialsekreterare, blev på 

så vis ett sätt att diskutera och resonera kring deras skriftliga bedömningar, men det gavs även 

möjlighet för dem att berätta hur de skulle agerat om det varit ett ärende de hade i sitt 

vardagsarbete. Detta styrker även reliabiliteten (Egelund 2008:150). 

Vidare till reliabiliteten och huruvida den aktuella studien skulle få ett likvärdigt resultat om en 

annan person kom in och genomförde studien igen (Thurén 2010:26; Sandberg & Faugert 

2012:139; Kullberg & Brunnberg 2007:189).  I och med att jag har arbetat på socialkontoret i 

Sundsvall så har detta inneburit att jag har en god kontakt med cheferna, vilket har varit en 

fördel vid utförandet av studien. Under insamlandet av det empiriska sekretessbelagda 

materialet har, förutom en god kontakt med cheferna, det faktum att jag sedan tidigare hade 

behörighet till de databaser som används varit en fördel. Detta har lett till att jag mer än troligt 

har haft tillgång till personer, material och information som en utomstående forskare kanske 

inte haft lika lätt att få tillgång till. I mitt fall, som i all forskning som använder sig av sociala 

akter som material, är det av vikt att det inte ska vara möjligt att identifiera några individer i 

materialet. Sociala akter är relativt lättillgängliga för forskning, dock kan det ibland krävas att 

forskaren har tillstånd av till exempel de berörda klienterna eller en etisk nämnd (Lundström 

2008:132).  

En annan aspekt som hjälper till med reliabilitetshänseendet i den aktuella studien är att 

respondenterna har utgått från samma vinjetter, de har därefter haft möjlighet att vidareutveckla 
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sina resonemang men även framfört hur de skulle ha agerat i sitt arbete om ärendet varit 

autentiskt (Egelund 2008:150).   

6.4 Etiska överväganden  

De forskningsetiska principer som vetenskapsrådet framställt för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Veteskapsrådet 2017) har varit vägledande i den aktuella 

studien.  

Socialsekreterarna har genom det utskickade informationsbrevet blivit underrättade om 

studiens syfte och att de under studiens gång har haft rätt att avsluta sin medverkan utan att 

detta ska leda till nåra negativa konsekvenser för deras del. Det har inte heller funnits något 

beroendeförhållande mellan mig och socialsekreterarna eftersom jag varit helt skild från deras 

arbete (informationskravet och samtyckeskravet). Jag har under hela studiens tid arbetat med 

att på bästa sätt försäkra dels socialsekreterarnas anonymitet, men även individerna som 

figurerat i de utredningar som legat till grund för dokumentstudien. Detta har bland annat gjorts 

genom att det empiriska materialet har bearbetats på ett sådant sätt att de enskilda informanterna 

och personerna i utredningarna som legat till grund för dokumentstudien inte ska gå att 

identifiera i texten. Tidigare i metodavsnittet gjordes valet att presentera de socialsekreterarna 

som varit informanter med kön, ålder, utbildning, erfarenhet av socialt arbete samt hur länge de 

varit på den aktuella arbetsplatsen. Socialsekreterarna har av anonymitetsskäl inte kopplats till 

denna presentation när materialet från vinjettstudien och intervjuerna har presenterats i avsnittet 

empiriskt material, detta då personer på socialkontoret i Sundsvall kommer ha tillgång till den 

färdigställda uppsatsen och då gruppen är så pass liten skulle det vara lätt att identifiera vem 

som är vem och vem som sagt vad (konfidentialitetskravet) (Vetenskapsrådet 2017:7–14).    

Socialsekreterarna har även försäkrats om att de uppgifter som samlats in under studien enbart 

kommer att användas i sammanhanget för den aktuella studien och inte i sammanhang av annan 

forskning (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet 2017:7–14).   

I och med att jag har en relation till dels organisationen som studien utförts vid och de 

socialsekreterare som figurerat som informanter, samt att det finns en förförståelse hur det 

faktiska arbetet går till med biståndsbedömningar, så har jag gjort mitt yttersta att ha ett 

objektivt förhållningssätt till dessa faktorer. Som nämnts tidigare, har förfrågningar om 

deltagande i de olika delarna av studien skickats ut till tillförordnad enhetschef underhand helt 

i enlighet med vad som initialt framkom i samtal med verksamhetschefen och bekräftades i det 

skriftliga avtal som erhållits med ett godkännande till att utföra studien. Syftet med det har varit 

att hålla alla ansvariga informerade om skeenden i studien.  

Inför de uppföljningsintervjuer som genomfördes informerades socialsekreterarna om 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De tre socialsekreterare som uppföljningsintervjun 

genomfördes med fick även frågan om de godkände att intervjun spelades in, vilket de alla 

gjorde. De informerades även om att efter att transkriptionen var klar skulle inspelningen 

raderas och när transkriptionerna var färdig använda för den aktuella studien skulle även de 

raderas. Under intervjun gjordes kontroller om informanten hade några frågor eller något att 

tillägga, detta gjordes även efter intervjun hade avslutats.  

6.5 Metoddiskussion  

Då studien har utförts och baserats på en enhet på socialkontoret i Sundsvall där jag själv har 

arbetat som socialsekreterare finns det aspekter som anses nödvändiga att ta upp, bland annat 
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att jag har en arbetsrelation till de personer som figurerat som respondenter. Jag är även väl 

medveten om hur arbetet går till och hur komplext arbetet kan vara.  

Efter samtal med verksamhetschefen för IFO (individ och familjeomsorg) fick jag i början av 

studien tillgång till en egen kontorsplats på socialkontoret, vilket har gjort det möjligt för mig 

att alltid ha tillgång till det material som jag haft behov av till dokumentstudien av 

utredningarna som lett till beslut. Detta har även betytt att jag har haft de berörda 

socialsekreterarna på enheten, det vill säga respondenterna, runtomkring mig de dagar jag suttit 

på kontoret och arbetat med den aktuella studien. Viktigt för studien och för min egen del, men 

även för socialsekreterarna på enheten, har varit att inte ta upp och diskutera aspekter som på 

något sätt skulle kunna påverka den aktuella studien. Detta har alla har varit överens om sedan 

innan studiens början, något som visade sig fungera väldigt bra, jag har dock fått frågor om hur 

det går med studien av ren nyfikenhet, vilket jag inte anser som något som kan påverka varken 

resultaten eller arbetet med uppsatsen.  

Att jag spenderat en del tid med den bostadssociala gruppen under till exempel fikaraster och 

luncher, har även inneburit att jag blivit uppdaterad om de förändringar som varit på gång, ett 

exempel på detta är att den 26 april 2017 tog socialnämnden beslut om nya riktlinjer. Detta 

innebär att de riktlinjer som var aktuella under tiden för vinjetterna, i dagsläget kan anses vara 

delvis ersatta och/eller omarbetade.    

Min närvaro kan tänkas ha både positiva och negativa effekter, det vill säga att jag har haft en 

arbetsrelation till personerna som är respondenter i den aktuella studien. Själv anser jag det till 

största delen vara något positivt. Det kan nog vara lättare att framföra aspekter som man till 

exempel anser vara problematiska, inte riktigt förstår eller påtala saker som man inte håller med 

de andra om, om man känner sig bekväm med personen som sitter med i samtalet. Att jag då 

bland annat har en förförståelse och erfarenhet av dels arbetet men även av arbetsgruppen kan 

vara en sådan aspekt som gör att socialsekreterarna under observationen kände sig bekväma.  

Min närvaro vid observationen kan också ha haft negativa aspekter, detta då man kanske inte 

kände sig bekväm med att ta upp saker som man kände var problematiskt eller liknande av just 

den anledningen att jag var där i forskningssyfte och inte som en arbetskollega.  

6.5.1 Om att behålla ett objektivt förhållningssätt  

Innan men även under arbetet med studien har jag fått frågan huruvida det är möjligt att jag, 

med en relation till dels arbetsplatsen men även individerna, kan förhålla mig objektiv under 

studiens gång och till resultatet. Kommer studien producera fram resultat som är vinklade på 

något sätt eller kommer studien att ”lyckas” att ha ett objektivt förhållningssätt? Att personer 

frågar detta är inget som förvånat mig, dock anser inte jag att detta i sig är ett problem.  

Jag skulle argumentera för att det inte är ett problem med att ha någon typ av relation till 

myndigheter, organisationer eller individer (beroende på vad man studerar) så länge man är väl 

medveten om vad det är för roll man har. Filosofen Sandra Harding (1992) lägger fram flera 

skäl till att man som forskare inte ska behöva vara helt distanserad ifrån sitt forskningsobjekt 

(Harding 1992:571). Detta ställer jag mig bakom helt, att vara helt distanserad från 

forskningsobjektet är speciellt svårt inom samhällsvetenskapen eftersom forskningsobjektet 

mer än ofta är samhället och dess individer, vilket man själv är en del av. Betydande för 

forskaren blir att kritiskt distansera sig själv från antaganden som kan komma att forma 

forskarens spontana uppfattning och förståelse för situationer (Harding 1992:571).  
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Genom att vara medveten om möjliga komplikationer som min roll gentemot 

forskningsobjektet i den aktuella studien skulle kunna innebära, anser jag mig kunna undvika 

otydligheter och utebliven transparens när alla aspekter i studien ska uttolkas och formuleras 

på ett korrekt vis. Min förförståelse kan ha varit en sådan faktor som gjort att jag ”missat” saker 

som en utomstående utan förförståelse skulle ha snappat upp, men jag skulle nog argumentera 

för att min förförståelse även har bidragit med möjlighet att utmana socialsekreterarna i deras 

sätt att göra bedömningar, då jag har en förförståelse för saker som vid tidigare tillfällen tagits 

upp i gruppen som problematiska. Sociologen Max Weber (1904) argumenterar att det är genom 

att vara medveten om vilken roll subjektiviteten spelar i forskningen som man som forskare kan 

vara objektiv, men att det är de personliga aspekterna som gör forskning värdefull (Weber 

1904:120).  
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7 Empiriskt material  

Nedan följer en presentation av det som framkommit genom materialinsamlingen. Kapitlet 

presenterar först material från den utförda dokumentstudien, därpå följer materialet som 

framkommit under vinjettstudien och uppföljningsintervjuerna som gjordes med 

socialsekreterarna.  

7.1 Dokumentstudien  

De faktorer som presenteras under det aktuella avsnittet kommer från de utredningar som legat 

till grund för den genomförda dokumentstudien. De utvalda faktorerna presenteras i den 

förbestämda rubriksmallen som används i utredningarna för bostadssocialt bistånd i Sundsvalls 

kommun, och är tänkta att ligga till grund för de frågeställningar studien har för avsikt att 

besvara. Fokuset för dokumentstudien har varit att se hur gruppen som ansöker om 

bostadssocialt bistånds ser ut, och på hur socialsekreterarna konstruerar klienter utifrån den 

bakgrundproblematik som de uppgett sig ha under ansökningsprocessen, samt även vilka 

aspekter det är i bedömningarna som lyfts som avgörande för det tagna beslutet. 

Faktorerna som kommer att presenteras utgår ifrån hur många individer som figurerat i 

utredningarna som dokumentstudien omfattar vilka indelats enligt följande kategorier; 

familjekonstellation, skulder/hyresskulder/betalningsanmärkningar, kontakt med socialtjänst 

alternativt annan, samt övrig problematik där bland annat missbruk och psykisk ohälsa 

presenteras.  
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7.1.1 Familjekonstellationer 

TABELL 1. Familjekonstellationer  

Familjekonstellationer Antal  

Ensamstående utan barn 158 

Ensamstående med barn  149 

Ensamstående med barn, ej vårdnadshavare  4 

Gift utan barn   110 

Barnfamilj11 7  

Av de 41 utredningar som utgjort basen för kartläggningen är det 16 stycken av ärendena där 

det inte varit några barn inblandade i, medan det i 25 av utredningarna har varit ett eller fler 

barn inkluderade. I fyra av ärendena är det ensamstående individer med barn som inte är 

vårdnadshavare och det är sju av ärendena som utgörs av barnfamiljer.  

Könsfördelningen av ensamstående utan barn är att åtta individer är män och sju som är kvinnor. 

Av ensamstående med barn är fördelningen fem män och nio kvinnor. Kategorin ensamstående 

med barn där personen inte är vårdnadshavare består enbart av män.  

 

 

 

 

 

                                                 

8 Två av femton har angett att de har vuxna barn som inte bor hemma. En har uppgett ensamstående utan barn, 

handläggaren har dock skrivit i utredningen att personen är gift och har barn, men att barnen och partner bor 

utomlands.  
9 En är ensamstående med barn, dock bor barnet utomlands med den andra föräldern.  En annan individ har två 

barn, men barnen är boende med den andra föräldern.  
10 Den ansökande är gift utan barn och är inte boende med partnern.  
11 Med familj räknas två partners plus barn. I sex av de sju familjerna är det mannen som står som registerledare 

och en av de sju familjerna är det kvinnan som står som registerledare. 
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7.1.2 Skulder, hyresskulder och betalningsanmärkningar 

TABELL 2. Antal individer med skulder, hyresskulder och betalningsanmärkning  

Skulder Män Kvinnor Totalt 

Ja12  13 11 24 

Kronofogden 13 9 22 

Hyresskulder 2 5 7 

Betalningsanmärkning 0 3 3 

Nej13 7 5 12 

Framgick ej 3 2 5 

Av antalet individer som har skulder är det totalt 24 stycken som fått ett beslut om bostadssocialt 

bistånd och som uppgett att de har skulder. 22 av dem har skulder till Kronofogdemyndigheten 

och sju har skulder till ett eller flera hyresbolag. 12 individer har uppgett att de inte har några 

skulder, dock kan detta innebära att någon utav dessa har betalningsanmärkningar. I fem av de 

41 utredningarna framgick det inte huruvida den ansökande hade några skulder.  

Fördelningen mellan könen är jämn, dock är det ett litet större antal män som har skulder till 

Kronofogdemyndigheten och det är något större antal kvinnor som har hyresskulder.  

 

 

 

 

 

                                                 

12 Vid ett ja kan individen vara medräknad i mer än ett av alternativen. 
13 Vid ett nej kan individen vara medräknad i alternativet betalningsanmärkning, dvs att personen inte har några 

skulder men en har en betalningsanmärkning liggande från gamla skulder.  
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7.1.3 Kontakt med socialtjänst eller motsvarande 

TABELL 3. Antal individer som har kontakt med socialtjänsten i övrigt, alt annan myndighet eller 

motsvarande 

Kontakt med 

socialtjänst alt annat 

Män Kvinnor Totalt 

Ja14 21  16 37 

Ja, annan kommun 0  1 1 

Ekonomiskt bistånd 18  14 32 

Vuxenstöd 9  6 15 

Barn och Familj 2  3 5 

Barn och Ungdom 0  1 1 

Kvinnojouren 0  1 1 

NPF15 0 1 1 

Nej 1  1  2 

Framgick ej 1 0  1 

I tabellen framgår att majoriteten av de som fått ett beslut kring bostadssocialt bistånd mellan 

januari 2016 och april 2016, har haft kontakt med socialtjänsten eller andra 

stöd/hjälporganisationer eller myndigheter, utöver den bostadssociala gruppen. 32 av de 37 som 

har någon sådan kontakt, har kontakt med ekonomiskt bistånd.  

15 av de 37 har kontakt med enheten för vuxenstöd och fem har kontakt med enheten för barn 

och familj. Det är två av de 41 som inte har någon som helst kontakt med varken socialtjänst 

eller stöd/hjälporganisationer eller myndigheter, utöver den med bostadssocialt bistånd.  

                                                 

14 Vid ett ja kan individen vara inräknad i mer än ett av alternativen.  
15 NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förkortningen används ofta vid 

benämnandet av neuropsykiatriska mottagningen i Sundsvall.  
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Ser man till könsfördelningen framgår det att det är en större andel män än kvinnor som har 

kontakt med ekonomiskt bistånd samt med enheten för vuxenstöd. När det kommer till kontakt 

med enheten för barn och familj, kvinnojouren samt NPF är den enbart kvinnor.  

7.1.4 Övrig problematik 

TABELL 4.  Övrig problematik så som missbruk, psykisk ohälsa samt belastningsregister 

Övrig problematik Män Kvinnor Totalt 

Har/ har haft en 

missbruksproblematik 

9 6 15 

Har lidit av/lider av psykisk ohälsa 5 1 6 

Finns med i polisens 

belastningsregister 

3 1 4 

Utifrån tabellen kring övrig problematik går det att se att 15 individer uppgett att de har, 

alternativt har haft en missbruksproblematik. Sex stycken har lidit av eller lider av psykisk 

ohälsa och fyra finns med i polisens belastningsregister.  

I fördelningen mellan kön framgår det att antalet män är fler än antalet kvinnor som har eller 

har haft en missbruksproblematik. Likadant är det med individer som har lidit eller lider av 

psykisk ohälsa samt finns med i polisens brottsregister16.  

7.1.5 Sammanfattning av dokumentstudien  

Dokumentstudien visade på att ett antal olika faktorer i klientens bakrundsproblematik och 

helhetsbilden av hur den ansökande individens livssituation är, avgör hur socialsekreterarna gör 

sina bedömningar kring bostadssocialt bistånd. Det visade sig även att gruppen som ansöker 

om bostadssocialt bistånd är bred med en diversifierad bakgrundproblematik.  

Det framkom även sätt att argumentera i bedömningarna som är av intresse. I bedömningarna 

som lett till beslut kan det till exempel stå att individen ” ska anses kunna sköta sig själv, sin 

ekonomi samt sin bostad utan anmärkningar”. Ett annat intressant argument som dök upp i 

bedömningar där individen hade utländsk etnicitet var att de inte uppgavs vilja stå i bostadskö. 

I ett fall stod det även i bedömningen att individen ”vill ha hjälp med att gå före i bostadskön 

för att mannen ska kunna invandra till Sverige”. 

                                                 

16 När det kommer till tabellen kring övrig problematik är det viktigt att poängtera att detta enbart ger en 

presentation av i hur många utredningar det på ett eller annat sätt har framkommit problematik som dessa. Det är 

troligtvis så att det finns ett mörkertal av de som ansöker om bostadssocialt bistånd som har eller har haft psykisk 

ohälsa. Min erfarenhet av de individer som kommer i kontakt med den bostadssociala gruppen är att de av en eller 

annan anledning befinner sig i svåra livskriser, och/eller har en multiproblematik.  
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7.2 Vinjetterna tillsammans med uppföljningsintervjuerna 

Nedan kommer det som framkommit i de skriftliga bedömningarna som gjorts för vinjettstudien 

tillsammans med det som socialsekreterarna vidareutvecklat och resonerat kring under 

intervjuerna presenteras tillsammans utifrån de enskilda vinjetterna.  

Först presenteras den aktuella vinjetten följt av en kortare sammanfattning av de bedömningar 

som socialsekreterarna gjort.  Presenteras görs även det som framkommit kring utvalda 

dilemman ur varje vinjett.  

7.3 Vinjett 1: Anna 32 år 

Anna är en ensamstående mamma med en dotter på två år, är vid ansökningstillfället 

bostadslös och uppbär ekonomiskt bistånd.  Anna och dottern har varit boende 

tillsammans med dotterns pappa men då förhållandet tagit slut, och pappan ensam 

skrivit under kontraktet så har Anna och dottern varit tvungna att flytta. De har under 

den senaste tiden varit boende hos olika personer i Annas umgängeskrets och 

släkt/familj, då de bott där de fått plats. Vid ansökningstillfället är Anna och dottern 

boende med Annas mormor.  

Via den handläggare Anna har på ekonomiskt bistånd har ett korttids 

inneboendekontrakt upprättats mellan Anna och mormodern, kontraktet sträcker sig 

över en sexmånadersperiod.  

Anna har under handläggningens gång berättat att hon under sina senare tonår haft 

problem med narkotika och har varit på behandlingshem för ca tio år sedan. Efter 

detta uppger Anna att hon varit helt drogfri, dock menar Anna att ett resultat av detta 

är att hon haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Hon har sedan dottern föddes 

varit inhoppande vikarie på olika arbetsplatser. Anna har både 

betalningsanmärkningar och skulder, vilket hon uppgett försvårar hennes 

möjligheter att bli aktuell på bostadsmarknaden på egen hand.  

7.3.1 Sammanfattning av bedömningarna  

Tre av de fyra socialsekreterarna har gjort bedömningen att Anna och hennes dotter ska bli 

beviljade bostadssocialt bistånd. En av de fyra socialsekreterarna menade i sin skriftliga 

bedömning att om inte Anna på egen hand lyckas få tag på en bostad efter det att 

inneboendekontraktet gått ut så skulle hon beviljas bostadssocialt bistånd baserat på 

barnperspektivet.  

Barnperspektivet är något som alla de fyra socialsekreterarna har tagit upp i sina bedömningar, 

och tre av fyra menade att barnperspektivet även gör så att ärendet skall prioriteras.  

Tre av fyra socialsekreterare menade att inneboendekontraktet inte spelar någon vidare roll då 

det är ett tillfälligt boende.  

7.3.2 Barnperspektivet  

Barnperspektivet har tagits upp i alla fyra skriftliga bedömningar, däremot skiljer sig åsikterna 

om huruvida ärendet skall vara prioriterat åt mellan socialsekreterarna. Tre av fyra menade att 

ärendet ska prioriteras då det är ett barn involverat, medan en av de fyra anser i sin bedömning 

att då Anna har ett boende, i och med inneboendekontraktet, så är inte ärendet akut eller 

prioriterat.  
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I två av tre uppföljningsintervjuer framgick det att socialsekreterarna förmodligen inte hade 

beviljat Anna bistånd om det vore så att dottern inte fanns med i bilden. En av socialsekreterarna 

menade att hen mer troligt gjort så att Annas ansökan istället hade blivit en ansökan om den 

kommunala hyresgarantin om inte ett barn funnits med i det här fallet. En annan 

socialsekreterare menade att det inte hade varit lika självklart med ett bistånd för Anna som 

ensamstående utan barn: 

”det beror ju också på hur boendet ser ut, har man ett inneboendekontrakt i ett 

flerfamiljshus med två lägenheter i… då skulle man ju kanske kunna få ett eget 

kontrakt där, men bor man hos mormor i en tvåa och har inneboendekontrakt, då 

ska de ju ha bistånd… absolut /…/” 

En av de tre socialsekreterarna ansåg att inneboendekontraktet inte spelade någon roll för 

bedömningen, och förtydligade under intervjutillfället att Anna enligt socialstyrelsens 

definition av hemlös fortfarande är att anse som hemlös trots ett inneboendekontrakt: 

”/.../ det är ju inte ett stabilt boende utan det är ett tillfälligt kontrakt. Våra 

kontrakt… alltså ett bostadssocialt kontrakt är också ett tillfälligt boende. Hon är 

fortfarande hemlös när hon kommer under mina vingar /…/ så hon är ju fortfarande 

att definieras som hemlös hos mig eller hos socialtjänsten enligt 4 kapitel 1§ 

biståndet.” 

Under två av uppföljningsintervjuerna framkom det även att ett bostadssocialt kontrakt kan vara 

ett bra sätt att landa och samla ihop sig på för att sedan bygga vidare med den eventuella 

problematiken som gör att man inte lyckats få tag på en bostad på egen hand. En av de två 

socialsekreterarna jämförde det bostadssociala kontraktet med att bygga ett lego, kontraktet blir 

en del i legofiguren som man sedan kan fortsätta lägga till legobitar till. Socialsekreteraren 

ansåg att biståndet på så sätt gör det som det syftar till, det vill säga hjälper individen till en 

ökad självständighet.   

7.3.3 Missbruksproblematik  

Utifrån både vinjettstudien och intervjuerna framkom det att ingen av socialsekreterarna skulle 

lägga någon större vikt vid det faktum att Anna ska ha haft en missbruksproblematik. En av 

socialsekreterarna uttryckte sig på följande sätt: 

”/…/ när ska man fria eller fälla. Det är 10 år sen vi snackar om… jag skulle inte 

lägga någon större vikt vid det om det även om hon har barn och det inte inkommit 

några signaler för oro.” 

En annan av socialsekreterarna menade under intervjun att hen tyckte att om Anna gjort en 

behandling för missbruket för ca 10 år sedan och fortfarande upplever att 

missbruksproblematiken förföljer henne och skapar problem med vardagen, så skulle det vara 

lite konstigt. Respondenten menade att om man varit drogfri under 10 år så borde man ha kunnat 

etablera sig på arbetsmarknaden eller läst upp sina betyg, men följde upp sitt resonemang med: 

”ja eller hon kanske inte har förmågan… så kan det ju faktiskt vara… att hon inte 

fixar det. Det kan ju vara något annat som ligger i grunden som inte framkommer i 

vinjetten. Det kan ju också ha berott på om det pågår något med lill-tjejen…” 
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De tre socialsekreterare som deltog i uppföljningsintervjuerna fick även frågan om de hade gjort 

en annan bedömning i fallet med Anna om det istället hade varit en man med ett litet barn som 

sökte om bistånd, vilket alla tre menade att det inte skulle göra. Dock väckte frågan funderingar 

hos en av socialsekreterarna: 

”jag undrar… det här är en sådan där spännande tanke… jag undrar om jag inte 

skulle ha kollat noggrannare på missbrukssidan och vad det i så fall säger om mig 

som handläggare.” 

Socialsekreteraren uttrycker vidare en önskan om att det fanns ett arbetsklimat där en sådan 

etiskt värderingsmässig fråga hade kunnat tas upp i arbetsgruppen för diskussion. Vidare 

framgår det att respondenten menade att eftersom att de arbetar utifrån en ”bör och inte en ska 

lagstiftning” så görs det per automatik många subjektiva bedömningar, vilket gör att 

socialsekreteraren menade att det är viktigt att ställa sig sådana frågor, till exempel sådana som 

framkommer i citatet ovan.   

7.3.4 Sammanfattning av vinjett 1 

För att sammanfatta det som framkom i och med det första fallet gick det att konstatera att tre 

av fyra socialsekreterare har gjort bedömningen att ärendet är att prioritera då det finns barn 

med. Faktum var även att barnet för minst två av socialsekreterarna även var avgörande i 

bedömningen om att bevilja bostadssocialt bistånd. Framkom gjorde även att 

inneboendekontraktet fått olika roller i bedömningen av de olika socialsekreterarna. Den gamla 

missbruksproblematiken fick ingen betydelse i hur bedömningarna gjordes, när 

socialsekreterarna under uppföljningsintervjuerna däremot fick frågan om de skulle ha gjort en 

annan bedömning om det var en man med ett barn som hade haft missbruksproblematik ledde 

detta till funderingar.  

7.4 Vinjett 2: Patrik 27 år 

Patrik är en 27 årig ensamstående man utan barn. Patrik finns med i polisens 

brottsregister, har skulder samt betalningsanmärkningar. Patrik har även en del 

störningar från tidigare boende. Han har varit ”känd” av socialtjänsten under en 

kortare tid då han tidigare har haft ett bostadssocialt kontrakt genom socialtjänsten 

(det var i samband med detta boende som störningarna rapporterats). Lägenheten 

som Patrik hade genom socialtjänsten sade han upp inför att han skulle avtjäna ett 

kortare fängelsestraff.  

Patrik har haft en sporadisk kontakt med ekonomiskt bistånd, men uppger inte i 

ansökan eller vid initialt samtal huruvida den kontakten ska återupptas vid 

frisläppning.  

7.4.1 Sammanfattning av bedömningarna 

I fallet med Patrik så har alla socialsekreterare gjort olika bedömningar. 

En socialsekreterare har med grund i att Patrik troligen inte kommer lyckas bli aktuell på den 

reguljära bostadsmarknaden på egen hand, beviljat honom bostadssocialt bistånd. Motiveringen 

var bland annat att han hade betalningsanmärkningar, skulder samt finns med i polisens 

belastningsregister. En annan socialsekreterare har valt att inte göra någon skriftlig bedömning 

utan har istället angett att hen skulle ge allmän information och skicka ut ansökningshandlingar 
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som Patrik får fylla i, men samtidigt be Patrik återkomma efter det att han har ”muckat” (blivit 

frisläppt).  

En tredje socialsekreterare har angett i sin skriftliga bedömning att hen skulle ”skynda 

långsamt” med ärendet. När Patrik hade återkommit till samhället och visat att han kan sköta 

sig genom att bland annat visa på drogfrihet genom urinprov så skulle sedan ett beslut kunna 

tas i hans ärende. Socialsekreteraren följde upp resonemanget i uppföljningsintervjun och 

menade att skulle Patrik lämna negativa urinprov och ta de kontakter han behöver för till 

exempel hans försörjning så skulle han bli beviljad ett bostadssocialt kontrakt.  

En fjärde socialsekreterare gjorde bedömningen att Patrik skulle få ett avslag på sin ansökan till 

bostadssocialt bistånd där en utredning kring de bakomliggande problemen skulle vara i fokus.  

En återkommande faktor under de uppföljningsintervjuer som genomfördes med tre av de fyra 

socialsekreterarna var betydelsen av ”mellanboenden”, det vill säga boenden efter det man 

kommit ut från diverse institutioner (anstalt, behandling och så vidare).  
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7.4.2 ”Mellanboenden” 

En gemensam faktor som kom upp vid uppföljningsintervjuerna var ett behov av fler 

”mellanboenden” i Sundsvalls kommun.  

En av de tre socialsekreterarna menade att det ofta blir en väldigt stor omställning när individer 

kommer ut från fängelse, behandling eller liknande och sedan förväntas klara sig själva. 

Respondenten resonerade kring den stora omställningen på följande sätt: 

”Det blir en väldigt stor omställning… jag kan tycka att det är bra att få vara på 

KRIS tillexempel eller Villa Vägen Ut… där det faktiskt finns personal, för det 

första steget ut blir så stort /…/ man får ganska mycket ångest … för då står man 

där själv igen och så ska man försöka sköta sig…” 

Socialsekreteraren menade vidare att flera ställen som KRIS17 och Villa Vägen Ut18 skulle 

behövas i Sundsvall och gav exemplet Bostad Först19. Dock menade respondenten att Bostad 

Först inte enbart borde rikta sig till missbrukare, trots att missbruk och kriminalitet ofta går 

hand i hand.  

Alla de tre socialsekreterarna som uppföljningsintervjuerna genomfördes med menade att flera 

”mellanboenden” i Sundsvall skulle hjälpa till med att reducera antalet individer som inte lyckas 

när de väl blir beviljade ett andrahandskontrakt via socialtjänsten.  

Socialsekreterarna menade även att för att socialtjänsten ska kunna hjälpa individerna när det 

kommer ut från behandling, fängelse eller annan institution så krävs det att det finns resurser 

för detta.  

7.4.3 Anledningar till uppsägandet av tidigare bostad 

Tre av socialsekreterarna gjorde tolkningen att Patrik hade någon form av 

missbruksproblematik och att detta mer än troligt varit en av faktorerna som lett till att han inte 

bodde kvar i bostaden.  

En av de tre socialsekreterarna menade under intervjutillfället att hen trodde att Patrik hade 

blivit uppsagd/avhyst och inte på egen hand sagt upp bostaden. Socialsekreteraren menade att 

eftersom att ekonomiskt bistånd går in och betalar hyran för en sexmånaders period så skulle 

Patrik inte behövt säga upp lägenheten, och baserat på detta gjordes då tolkningen att något 

annat än fängelsevistelsen låg bakom utflytten. Socialsekreteraren fortsatte sitt resonemang: 

”Det låter ju som att det hänt något under den tiden han har bott där… så kan jag 

utläsa det /.../ hade man gått in och arbetat med Patrik direkt så kanske inte en 

                                                 

17  KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) i Sundsvall erbjuder ett stödboende till de som muckat, kommit hem 

från behandlingshem/avgiftning eller kommer direkt från gatan. De boende ges stöd och en utvecklande 

sysselsättning, tillsammans med ett uppbyggande av rutiner och strukturer för att bli aktuell för ett eget boende. 

KRIS utför i uppdrag från kommunen drogtester (KRIS 2017).  
18 Villa Vägen Ut! Revansch är ett stödboende en bit österut från Sundsvall och är ett boende för män som vill 

bryta från missbruk och kriminalitet. Personalen vid boendet hjälper med att motivera och stötta männen till att 

bygga upp ett nytt liv. Villa Vägen Ut! Revansch är ett nolltolerans boende och arbetar bland annat enligt 12-

stegsmodellen och motiverande samtal, det utförs även regelbundna drogprover (Villa Vägen Ut! Revansch 2017). 
19 För förklaring av Bostad Först se kapitlet Bakgrund och Tidigare forskning.  



46 

 

avhysning hade varit aktuell, eller så har man gjort bedömningen att han har stört 

för mycket och att han behövs flyttas oavsett… men då är det självklart för mig att 

den dagen han är igång och rehabiliterad och på banan ska han ha ett nytt bistånd” 

En av socialsekreterarna menade att hen tror att det kan vara en missbruksproblematik och eller 

psykisk ohälsa som är den bakomliggande faktorn till de störningar som sedan lett till en 

uppsägning. Dock menade socialsekreteraren att det skulle vara viktigt att föra en dialog med 

Patrik och låta honom få förklara hur störningarna har uppkommit, och resonerade vidare: 

”Det finns många rädda pojkar där ute som knarkar och är kriminella men 

egentligen är dom livrädda… det enda sättet för dem att överleva är att fortsätta 

knarka och vara kriminell för då skapar man sig en image.” 

Socialsekreteraren påpekade senare i sitt resonemang att det i ärenden med individer som ”åker 

in och ut i fängelse” ofta sker mycket oförväntade saker, vilket kan komplicera arbetet med att 

göra en utredning, bedömning och ta ett beslut.  

7.4.4 Sammanfattning av vinjett 2 

Sammanfattningsvis i fallet med Patrik går det att konstatera att alla socialsekreterare har gjort 

olika bedömningar kring hur det skulle hantera ärendet. Framkom gjorde bland annat 

betydelsen av mellanboenden samt att den ”eventuella” missbruksproblematiken fick en 

betydande roll och kom att bli avgörande i några av socialsekreterarnas biståndsbedömningar.  

7.5 Vinjett 3: Aisha och Mohammed 40 respektive 50 år 

Aisha och Mohammed tillsammans med sina fem barn (17 år, 14 år, 10 år, 8 år samt 

5 år) har för en tid sedan kommit till Sverige och är i dagsläget bosatta i ett av 

Migrationsverkets boenden. Dock anser Aisha inte att boendet är bra för familjen då 

det är väldigt trångt. Aisha uppger att de har pratat med Migrationsverket om byte 

av bostad med uppger att de inte har fått någon hjälp med detta och vänder sig därför 

till socialtjänstens bostadssociala grupp för hjälp med att hitta ett mer passande 

boende för familjen. 

Familjen har inga skulder till Kronofogden och Aisha uppger att de söker bostäder 

på egen hand men att det inte finns några lediga lägenheter. Familjen har försörjning 

via ekonomiskt bistånd, dock har den senaste ansökan fått avslag.  

7.5.1 Sammanfattning av bedömningarna  

Av vad som framkommit av de fyra socialsekreterarnas skriftliga bedömningar kring fallet med 

familjen så har alla gjort bedömningen att ge ett avslag på ansökan om bostadssocialt bistånd. 

Alla fyra socialsekreterare grundade sitt beslut på att familjens behov ska tillgodoses av 

Migrationsverket.  

En av de fyra har i den skriftliga bedömningen lyft fram att det är viktigt att barnperspektivet 

ändå tas i åtanke.  
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7.5.2 Barnperspektivet  

I vinjettstudien var det enbart en av de fyra socialsekreterarna som nämnde barnperspektivet, 

hen menade att om det inte fanns speciella omständigheter kring barnen skulle valet bli att ge 

familjen att avslag. Denna socialsekreterare kompletterande sitt resonemang i intervjun på 

följande sätt: 

”Barnperspektivet ska alltid komma först i alla utredningar där det finns barn med, 

och det är just därför det är viktigt att man utreder så att barnen inte far väldigt illa. 

Men barn behöver inte fara illa för att man bor trångt… en familj kan under en 

period bo väldigt trångt men ha det väldigt bra. Det beror på vilken omsorgsförmåga 

föräldrarna har.” 

Socialsekreteraren fortsatte sitt resonemang med att påpeka att familjen inte är bostadslös, 

vilket var ytterligare en orsak till ett beslut om avslag. Socialsekreteraren var även noga med 

att påpeka att det i vinjetten inte framgick om det hade inkommit några orosanmälningar från 

privatpersoner eller myndigheter kring barnen.  

De tre socialsekreterarna som uppföljningsintervjuer gjordes med, ansåg samtliga att om det 

fanns speciella omständigheter kring barnen så skulle de kunna tänka sig att göra en annan 

bedömning. Två av de tre menade att barnperspektivet inte spelade någon större roll då familjen 

fortfarande är under Migrationsverket ansvar.  

7.5.3 Migrationsverkets ansvar  

Alla fyra socialsekreterare menade att ansvaret för familjen ligger hos Migrationsverket. En av 

respondenterna menade att Migrationsverket har gjort en bedömning om att familjen har ett 

fungerade boende även om det inte är på 200 kvadratmeter med rum till alla barn, men att den 

bostadssociala gruppen inte ska gå in och ta över.  

En av de fyra socialsekreterarna kopplade i uppföljningsintervjun vinjetten till en autentisk 

situation, där hen hade hänvisat familjen tillbaka till den kommun som de var boende i och 

menade att: 

”/…/ de lyder ju under Migrationsverket och har boende där så ska dom ju inte 

heller säga upp det boendet förrän ett annat är löst, och BOS går ju inte in där per 

automatik… och det tycker jag inte vi ska göra för då blir vi en bostadsförmedling” 

En av socialsekreterarna menade i sin skriftliga bedömning att Migrationsverket 

kommunplacerar familjer och att de sedan får hjälp av Arbetsförmedlingen med att hitta en 

bostad. Två av de fyra socialsekreterarna menade även i sina skriftliga bedömningar att de 

skulle uppmana familjen att ställa sig i bostadskö hos allmännyttan och eftersom de inte har 

skulder menade de att de inte skulle ha några problem att få bostad på den reguljära 

bostadsmarknaden.  

7.5.4 Sammanfattning av vinjett 3 

Summeringen av det tredje fallet är att alla socialsekreterare gjort samma bedömning gällande 

familjens ansökan om bostadssocialt bistånd, det vill säga att avslå ansökan då ansvaret fortsatt 

ligger hos en annan myndighet.  
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7.5.5 Övrig relevant information från uppföljningsintervjuerna 

Nedan presenteras några ytterligare faktorer av vikt som framkommit under 

uppföljningsintervjuerna.  

- Kollegialt stöd; är en faktor som en av socialsekreterarna under intervjutillfället lyfte 

fram.  Hen menade bland annat att en fungerande arbetsgrupp skulle göra att 

diskussioner kring problematiska ärende skulle bli väldigt givande och lärande 

samtidigt som det skulle leda till mer enade åsikter kring beslut. 

- Etableringssvårigheter; det framkom under uppföljningsintervjuerna att det är ett stort 

spektrum av problematik som individerna som söker sig till socialtjänsten med hjälp till 

boende har. Det kan vara allt ifrån personer som inte har någon direkt ”social 

problematik”, till individer med ”enbart” en betalningsanmärkning, till individer med 

en multiproblematik och så vidare. 

- Bostadsbristen; återkommande faktor som togs upp under de uppföljningsintervjuer 

som genomfördes. Socialsekreterarna menade att detta syns tydligt då det dels blivit en 

större grupp människor med en bredare problematik som kommer till socialtjänsten för 

att få hjälp med bostad. En av de fyra socialsekreterarna menade även att de är individer 

som är aktuella för utslussning från behandlingshem som blir kvar där de är då det inte 

finns några lediga bostäder att komma ut till.  
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8 Analys och diskussion  

Under det följande kapitlet kommer med utgångspunkt i den teoretiska ansatsen och i tidigare 

forskning det som framkommit under dokumentstudien, vinjettstudien samt 

uppföljningsintervjuerna att analyseras och diskuteras.  

Avsnitten i kapitlet är utformade efter studiens syfte och frågeställningar, det vill säga hur 

socialsekreterarna arbetar med biståndsbedömningarna och hur de utifrån sina 

arbetsförhållanden förhåller sig till den bakgrundproblematik som de ansökande uppgett sig ha. 

Det empiriska materialet kopplas bland annat till hur en hjälpsökandes problematik görs om till 

de byråkratiska klientkaraktäristiska dragen som tilldelas individerna i kontakten med 

gräsrotsbyråkraten (Lipsky 1980; Sahlin 1996; Hansen Löfstrand 2008).  

Jag kommer sedan att belysa hur diskretion kan påverka socialsekreterarna i deras dikotoma 

ställningstaganden om vilka som anses vara berättigade/behövande respektive oberättigade till 

den aktuella åtgärden (Sahlin 1996:309). I analysen kring arbetet med biståndsbedömningarna 

ges åter utrymme för resonemang om konstruktionen av klienter i de bedömningar som gjorts.  

Det som framkommit genom materialinsamlingen för studien kommer även kopplas till 

diskursen om hemlöshet och hur ansvaret för bostadspolitiken förändrats (Stockholms 

stadsmission 2015; Sahlin 2013; Swärd 2004). 

8.1 Faktorer som kan komma att ligga till grund för klientifieringsprocessen  

För att kunna analysera hur socialsekreterarna i den aktuella studien utifrån sina 

arbetsförhållanden förhåller sig till den bakgrundsproblematik som de ansökande uppgett sig 

ha och hur de konstruerar klienter utifrån detta så anses det finnas ett behov av att redovisa en 

del av den bakgrundsproblematik som framkommit under dokumentstudien. Vad som generellt 

framgick i dokumentstudien var att aspekter som kan komma att påverka en individs 

möjligheter till etablering på bostadsmarknaden var sådant som dokumenterades i 

utredningarna och det är även detta som kan komma att ses som den ansökande individens 

bakgrundproblematik.  Det är även detta som kommer visa på hur gruppen som ansöker om 

bostadssocialt bistånd tenderar att se ut. Nedan kopplas även bakgrundproblemtiken ihop med 

diskurser om hemlöshet och de förändringar som skett på bostadsmarknaden som har kommit 

att leda till en förändrad syn på vilka människor som ”klarar av ett eget boende” (Sahlin 1996).  

 Av Boverkets kartläggningar framgår det bland annat att det i dagsläget inte går att se till de 

enskilda hushållens socioekonomiska förutsättningar när det gäller etablering på den reguljära 

bostadsmarknaden. Det går inte heller att prata om specifika grupper som har svårt att etablera 

sig, dock går det att se att det snarare handlar om enskilda individer som befinner sig i särskilda 

levnadssituationer med karaktäristiska drag (Boverket 2010; Boverket 2007:21:35). Av de 

kartläggningar som myndigheter gjort kring etableringsproblematiken går det att utläsa att 

individer med skulder, betalningsanmärkningar samt hyresskulder kan stöta på problem när de 

ska ta sig in på bostadsmarknaden (Boverket 2010; Boverket 2007:21:35). Dessa faktorer 

visade sig även vara betydande i de utredningar som lett till ett beslut och legat till grund för 

den genomförda dokumentstudien. Det visade sig att majoriteten av de som fått ett beslut hade 

skulder (24 stycken), hyresskulder (sju stycken) och/eller betalningsanmärkningar (tre stycken). 

Det kan dock i dokumentstudien innebära att en individ som figurerat i en utredning kan ha 

ansetts ha haft en eller flera av dessa faktorer som ett hinder för att på egen hand etablera sig 

på den reguljära bostadsmarknaden, det vill säga att en individ mycket väl kan ha haft dels 

skulder, dels hyresskulder och dels betalningsanmärkningar sedan tidigare.  
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Andra faktorer som tidigare forskning visat kan ha en betydande roll när det gäller 

etableringssvårigheter är att individen har eller har haft en missbruksproblematik, vilket även 

framgår i dokumentstudien (15 stycken). Missbruksproblematik kopplas ofta ihop med 

störningar, vilket skapar problem för individen när de ska byta eller hitta en bostad. Störningar 

har enligt tidigare forskning tillsammans med goda boendereferenser kommit att bli allt mer 

avgörande huruvida en individ blir aktuell på den reguljära bostadsmarknaden (Sahlin 1996; 

Boverket 2010; Boverket 2007; Socialstyrelsen 2015).  

Hyresvärdarnas högre krav som skapats i relation till den bristande bostadstillgången gör att 

personer som annars inte skulle ha problem att etablera sig eller återetablera sig på 

bostadsmarknaden nu har väldigt stora problem (Socialstyrelsen 2015). Detta är något som 

också är tydligt för de socialsekreterare som arbetar med bostadssocialt bistånd i Sundsvalls 

kommun. Under intervjutillfällena framkom att en allt större grupp med en bredare problematik, 

alternativt ingen problematik alls, söker hjälp med att få en bostad hos socialtjänsten. Att 

personer som inte har någon direkt ”social problematik” men inte lyckas komma in på 

bostadsmarknaden och behöver till större utsträckning hjälp, leder till att en ytterligare 

komplexitet adderas till gräsrotsbyråkraternas redan stora arbetsbelastning (Lipsky 1980:29 ff.).  

Boverkets kartläggning över etableringssvårigheterna visar även på att personer med ojämna 

anställnings- och inkomstförhållanden har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden, 

vilket även framkommer genom dokumentstudien för den aktuella studien. Majoriteten av de 

individer som figurerat i utredningarna som lett till beslut har kontakt med ekonomiskt bistånd 

(försörjningsstöd) (32 av 37 stycken som har någon kontakt med socialtjänsten).  

Myndigheternas kartläggningar och tidigare forskning visar på att hyresvärdar inte alltid 

godkänner försörjningsstöd och a-kassa som inkomst, vilket leder till att många individer 

riskerar att helt utestängas från bostadsmarknaden (Boverket 2007:36). Därför får även 

arbetsmarknaden en betydande roll när det kommer till den aktuella situationen med 

etableringssvårigheter på den reguljära bostadsmarknaden.  

Att det är en allt större grupp individer som söker sig till socialtjänsten för hjälp med boende, 

vilket en av socialsekreterarna vittnade om under uppföljningsintervjun, och kanske inte har 

någon egentlig ”social problematik” innebär att det blir allt fler som får avslag på 

biståndsansökan av just den anledningen, då de anses kunna klara sig själva. I den process som 

leder till konstruktionen av klienter kommer en del individer att anses vara ”drabbade” av den 

upplevda problematiken, medan andra kommer anses vara ”ansvariga” för den (Sahlin 

1996:320). I och med att den hjälpsökande tilldelas klientkaraktäristiska drag och anses vara 

”ansvarig” för problematiken legitimeras även negativa åtgärder, som att till exempel få ett 

avslag på en sanktion eller begäran (Sahlin 1996:320). Att gräsrotsbyråkrater i många fall även 

har en hög arbetsbelastning kan ses om en bidragande faktor till att hjälpsökande i hög 

utsträckning kategoriseras in i ytterligare två kategorier, det som ”förtjänar” hjälp och de som 

”inte förtjänar hjälp” (Powell et. al 2013:374). Även det här kategoriserandet blir ett verktyg 

för att legitimera negativa åtgärder. 

Ytterligare faktorer som kan påverka processen att konstruera klienter är att de som anses vara 

medgörliga blir bemötta och belönade på ett annat sätt än de som kan anses vara 

”problematiska” (Powell et. al 2013:374). 

Att lägga ansvaret på individnivå när man belyser orsakerna till att enskilda individer är 

hemlösa/bostadslösa kan kopplas till tidigare forskning kring hemlöshetsdiskurserna. En av 

diskurserna anser att ansvaret och orsaken för hemlöshetsproblematiken ligger på individen och 

deras egenskaper. Att individen är hemlös förklaras med personliga svagheter, dålig moral, 
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missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa. Det är även individens individuella egenskaper som anses 

vara orsaken till varför de inte klarar av ett boende och därigenom anses vara olämpliga 

hyresgäster (Sahlin 2013; Swärd 2004; Stockholms Stadsmission 2015). När förklaringen läggs 

på de enskilda individernas individuella egenskaper och brister anses även lösningen vara 

tillsyn, träning, kontroll och behandling vilket i sig legitimerar de specialkontrakt socialtjänsten 

använder sig av på den sekundära bostadsmarknaden (Sahlin 2013:57; Stockholms 

Stadsmission 2015:7).  

Av vad som framkommit under tidigare forskning kring den sekundära bostadsmarknaden och 

hemlöshetsproblematiken (Sahlin 1996/2013; Swärd 2004; Sosin 1992; Socialstyrelsen 2015; 

Boverket 2007; Boverket 2010), i relation med det empiriska materialet för den aktuella studien 

kan det anses vara svårt att hänföra ansvar och förklaring till orsakerna för hemlösheten till en 

enfaktorsförklaring. I den samtida diskursen läggs å ena sida ansvaret och orsaken till varför 

personer blir hemlösa på en strukturell nivå där det är brister i bostadspolitiken som främst ses 

som orsak, och å andra sidan på en individuell nivå där det är brister hos den enskilda individen 

som ses som orsak. Det kan för en utomstående betraktare uppfattas som ett något förenklat sätt 

att se på hemlöshetsproblematiken, där de två sidorna jobbar med att ”kasta över” ansvaret på 

någon annan än sig själv. Jag har under den aktuella studiens gång kommit att förstå att 

hemlöshetsproblematiken nog är mer komplex än dessa två perspektiv.  

Att en individ anses vara ”ansvarig” för den uppkomna problematiken med sitt boende när de 

tar kontakt med socialtjänsten för hjälp och stöd, kritiseras i tidigare forskning om 

förklaringsmodeller till uppkomsten av hemlöshet. Förklaringen att till exempel hemlösheten 

är ett resultat av avinstitutionaliseringen av de gamla mentalsjukhusen eller ett resultat av den 

enskilde individens missbruksproblematik, är något som inte anses vara helt beprövat och mer 

eller mindre omöjliga att vare sig bekräfta eller dementera (Swärd 2004:9). Som framgått i 

andra avsnitt i studien så är anledningarna till hemlöshet helt baserat på den enskilda individens 

uppkomna situation och vanligen mer än en faktor. 

Det är ett något större antal män som figurerat i de utredningar som legat till grund för 

dokumentstudien (23 stycken män respektive 18 stycken kvinnor), vilket även Socialstyrelsens 

och Boverkets kartläggningar visar på. Där framgår det att män i större utsträckning har 

betalningsanmärkningar och är överrepresenterade hos Kronofogden, något man anser vara en 

indikator på att gruppen män kan betraktas som mer sannolik att riskera att hamna i en situation 

som hemlösa (Boverket 2010:21). I dokumentstudien som genomfördes till den aktuella studien 

är det dock viktigt att ha i åtanke att det i Sundsvalls kommun fungerar på ett sådant sätt att 

männen per automatik blir registerledare när en familj eller ett par ansöker om bistånd. Detta 

kan ha varit en bidragande faktor till att antalet män varit större när det kommer till de 

utredningar som lett till ett beslut. Framkom gjorde även att de individer som kategoriserats 

som ensamstående med barn, som inte var vårdnadshavare enbart representerades av män.  

Det framgår av tidigare forskning att fäder ofta kategoriseras som ensamstående män när de 

inte har någon direkt ”social problematik” men ska konstrueras till klient. Diskursiva kategorier 

är vad som används när individer konstrueras till klienter, det vill säga de beskriver de 

kategoriska identiteterna som används vid skapandet av klienter (Hansen Löfstrand 2008:73). 

Det finns några diskursiva kategorier utöver de klassiska, som exempelvis den manliga hemlöse 

missbrukaren, som ofta är frånvarande och därför kan bli svåra att hantera när det kommer till 

att konstruera klienter. De mer komplicerade diskursiva kategorierna är i vissa fall relaterade 

till individer som inte har någon ”social problematik”, exempel på dessa är hemlösa fäder och 

par, samt individer som flyttat från en kommun till en annan. Tidigare forskning har bland annat 

visat på att problemet med just dessa diskursiva kategorier är att fäder, i kontakt med 
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gräsrotsbyråkrater, kategoriseras som ensamstående män, att ansökande par separeras, att 

skuldsatta personer tillskrivs psykisk ohälsa när de är nedstämda och stressade över sin 

situation, men även att individer som flyttat från en annan kommun helt enkelt hänvisas tillbaka 

till kommunen de kom från (Hansen Löfstrand 2008:73). 

8.2 Att konstruera klienter i arbetet som socialsekreterare  

Att konstruera klienter är en stor del av gräsrotsbyråkraternas arbete. När individer kommer i 

kontakt med diverse byråkratier är varje individ unik med sina egna livserfarenheter, 

livssituationer samt personligheter. När den inledande kontakten med en gräsrotsbyråkrat tas så 

arbetas individen nästan direkt in i de olika byråkratiska klientkategorier som existerar och ges 

även klientkaraktäristiska drag. Sedan är det utifrån dessa kategorier och drag som individen 

kan erbjudas hjälp och stöttning (Lipsky 1980:59). I de genomförda vinjettstudierna har det 

framgått att socialsekreterarna skapar klienter utifrån den korta presentation som de tilldelats 

för varje fall, de lyfter även i deras bedömningar fram olika aspekter som anses vara av relevans 

för det beslut som tagits. 

Fallet med Patrik (se bilaga 7) ger en tydlig bild av hur socialsekreterarna gör tolkningar av 

situationen och förutsätter vissa egenskaper och beteenden. Samtliga socialsekreterare, på ett 

eller annat sätt, gjorde tolkningen att det fanns en bakomliggande missbruksproblematik 

alternativt psykisk ohälsa som låg till grund för de störningar Patrik hade fått i och med det 

bostadssociala kontrakt han haft. En av socialsekreterarna resonerade på följande sätt under 

uppföljningsintervjun kring Patriks eventuella missbruksproblematik: 

” /…/ och det här låter ju som en kille som säkert bedövar ångest med kreti 

och pleti20 /…/ nu vet ju inte jag, men det får bli lite mer generellt liksom” 

En annan socialsekreterare diskuterade och resonerande bland annat kring Patriks eventuella 

missbruksproblematik under uppföljningsintervjun på följande sätt:  

”alltså när det kommer till missbruksproblematiken så vet jag ju av erfarenhet 

att det är svårt att hålla sig ren när man är ute på gatorna, det beror ju lite på 

vad som händer runtomkring… det kan ju vara så att han kommer hem och 

super till eller knarkar eller vad han nu gör... då hamnar han ju långt bak i 

våran prioritering /…/ man skulle ju kunna föra en dialog med Patrik om det 

här missbruket och kanske göra en ansökan till öppenvården /.../” 

Under en av uppföljningsintervjuerna förklarade en av socialsekreterarna varför hen ansett att 

det behövdes en utredning kring den bakomliggande problematiken, samt resonerade hen kring 

att det ofta finns en koppling mellan störningar och missbruk: 

”/…/ men något problem är det ju om man inte kan sköta en lägenhet, och det 

problemet kan han ju få hjälp med… det finns ju faktiskt människor som inte 

vill ta emot någon hjälp, som tackar nej till allt stöd och inte är intresserad av 

att bli drogfri… dom kan inte tänka sig att leva ett annat liv… då är det ju ofta 

störningar och folk som kommer dit som också har problem och det sker ofta 

                                                 

20 Under samtalet med socialsekreteraren och i kontexten av vad som diskuterades uttolkade jag detta som 

synonymt med droger/alkohol/mediciner 
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inbrott vilket ställer till för de andra boende och dem måste man också ha 

hänsyn till”  

Tidigare forskning visar på att det i klientifieringsprocessen används stereotyper som ligger till 

grund för de handlingsrekommendationer som används för att konstruera klienter. Dessa 

rekommendationer har skapats med grund i föreställningar om individers egenskaper, 

beteenden, samt vilka bakomliggande motiv och orsaker dessa skulle kunna ha (Sahlin 

1996:308). Det kan alltså anses vara de stereotyper som socialsekreterarna har om unga 

kriminella män som gör att tolkningen om en missbruksproblematik görs. Antagandet om att 

Patrik har en bakomliggande missbruksproblematik kan även vara baserat på tidigare 

erfarenheter av störningar som förekommit i fall med unga kriminella män, vilket kan vara en 

förklaring till varför socialsekreteraren i ovanstående citat gör den kopplingen. Stereotypen 

unga kriminella män har lätt att bli tilldelad ytterligare flera negativa antaganden, till exempel, 

vilket även visades i vinjetten, att det kommer flera unga kriminella män och/eller missbrukare 

till bostaden och för liv vilket leder till att grannarna blir störda. Det finns även en risk för ökad 

kriminalitet i närområdet, detta påverkar inte enbart grannarna utan ryktet om bostadsområdet 

riskerar att försämras.  

Under två av de uppföljningsintervjuer som genomfördes förklarade socialsekreterarna att de, 

med den angivna informationen i Patriks fall, gjorde tolkningen att det eventuellt skulle finnas 

en missbruksproblematik utifrån deras erfarenheter. En av dessa socialsekreterare menade att 

det inte tillhör ovanligheten att de kommer in unga killar med en kriminell bakgrund, och/eller 

direkt från anstalter, som har/har haft en missbruksproblematik och som är i behov av hjälp 

med bostad. Socialsekreteraren menade även att det inte alltid heller är så att personen i fråga 

själv anser sitt användande av narkotika att vara ett missbruk. Socialsekreteraren resonerade 

vidare på följande sätt: 

” /…/ jag menar har man en egen vilja att bli drogfri men inte klarar av att 

fixa det på grund av det liv man lever och det runtomkring… eller så handlar 

det om att man befinner sig i en sån här glorifierad sinnesstämning när det 

gäller missbruket, man tycker att man kan röka på lite grann det gör ju inget 

och man kan dricka lite för det gör inget, så kan det bli att man hamnar hos 

polisen och får lobbar och så kommer det in anmälningar till socialtjänsten 

osv…”  

En intressant koppling mellan fallen med Anna (se bilaga 6) och Patrik (se bilaga 7), är att 

Annas tidigare missbruksproblematik inte var något som någon av socialsekreterarna skulle 

lägga någon större vikt kring, samtidigt som tre av de fyra socialsekreterarna menade att Patriks 

”eventuella” missbruksproblematik kunde komma att spela en roll i de bedömningar man gjort 

i vinjettstudien.  En av de fyra socialsekreterarna menade att Patrik skulle behöva uppvisa 

drogfrihet innan ett beslut kring bostadssocialt bistånd skulle kunna tas, hen skriver i sin 

skriftliga bedömning på följande sätt:  

”Utifrån den information som finns kring Patrik och det faktum att han har en 

kriminell bakgrund, oklart om det finns en missbruksproblematik med i 

bilden så skulle jag efter det att utredning inletts skicka en remiss till SBC för 

UP-provtagning.”  

Man skulle kunna se detta som ett tydligt tecken på att socialsekreterarna använder sig av 

stereotypa handlingsrekommendationer för att tilldela klientkaraktäristiska drag till den 

hjälpsökande individen. Det blir därmed en skillnad på hur man ser på missbruksproblematiken 



54 

 

gällande en man och en kvinna. En av de mest typiska diskursiva kategorierna som beskriver 

de kategoriska identiteterna som individerna tillskrivs, är just den manliga hemlösa 

missbrukaren. Patrik tilldelas i och med sin kriminella bakgrund just det klientkaraktäristiska 

draget, medan Anna inte tilldelats något klientkaraktäristiskt drag som har att göra med hennes 

förutvarande missbruksproblematik (Hansen Löfstrand 2008:73).  

Socialstyrelsen (2007:2015) konstaterar att det inte finns någon enhetlig definition kring vad 

som definierar ett missbruk, trots att man samtidigt konstaterar att det är behövligt för de 

insatser som verkar kring personer med en missbruksproblematik (Socialstyrelsen 2007:36; 

Socialstyrelsen 2015:16:17). I de riktlinjer som finns för bostadssocialt bistånd framgår det att 

individer som beviljas bistånd inte får vara i ett ”aktivt missbruk”, tyvärr specificeras där inte 

vad som avses med ett ”aktivt missbruk”. Detta påtalades även av en socialsekreterare under 

uppföljningsintervjun, hen menade att: 

”/.../ vad fan är ett aktivt missbruk… du ska inte vara i ett aktivt missbruk, det 

finns ju inte heller med i riktlinjerna.” 

Det finns dock med i riktlinjerna ett exempel på ett ärende där den ansökande individen fått ett 

avslag på sin ansökan om bostadssocialt bistånd då personen ansågs vara i ett aktivt missbruk, 

ett beslut som individen överklagade till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom menade 

att socialtjänsten hade gjort rätt i att ta beslutet att avslå ansökan (mål nr 3555–13) 

(Sundsvallskommun 2016). Dock framgår det inte heller i Förvaltningsrättens dom hur de 

bedömt vad det innebär att vara i ett ”aktivt missbruk” alternativt en stabil drogfrihet. 

Socialstyrelsen (2007) beskriver vidare att det är ett allvarligt hot mot rättssäkerheten att de 

olika enheterna inom socialtjänsten inte använder sig av ett enhetligt vedertaget system när det 

kommer till att bedöma om en individ har ett missbruk (Socialstyrelsen 2007:38). Det kan i det 

här fallet vara av intresse att man vid Sundsvalls kommuns bostadssociala grupp kan begära att 

en individ som man misstänker vara i ett aktivt missbruk ska gå och lämna urinprov innan det 

blir aktuellt med ett beviljat bistånd. Möjligen kan detta anses vara något som liknar en ansats 

till praxis för hur man skall gå till väga med missbruksproblematik.  

Att avgöra hur man som socialsekreterare resonerar kring en eventuell misstanke om 

missbruksproblematik och vilken roll detta får i hur en bedömning kring bistånd görs framkom 

under ett av intervjutillfällena med socialsekreterarna. Socialsekreteraren fick frågan om hen 

hade gjort en annorlunda bedömning kring den första vinjetten (se bilaga 6) om det istället för 

en kvinna hade varit en man med ett litet barn. Socialsekreteraren kom då på sig själv med 

funderingen om hen inte skulle ha lagt ner mer vikt kring missbruksproblematiken. 

Socialsekreteraren resonerade som följande: 

”/…/ jag undrar om jag skulle kolla lite noggrannare på missbrukssidan och 

vad det i så fall säger om mig som handläggare/…/ Vi använder ju oss själva 

som professionella verktyg i processen… och det är en bör och inte en ska 

lagstiftning vilket gör att vi gör mycket godtyckligt och subjektiva 

bedömningar… och i den subjektiva bedömningen måste jag vara modig nog 

att ställa mig själv den frågan” 

Socialsekreteraren menade vidare i sitt resonemang att ett arbetsklimat som är bra och tryggt 

skapar möjlighet till att sådana frågor och aspekter kan tas upp till diskussion i arbetsgruppen, 

vilket även kan leda till att socialsekreterarna gör liknande bedömningar gällande huruvida en 

person är i ett aktivt missbruk eller ej. Återigen blir det tydlig att det görs skillnad mellan män 

och kvinnor när det kommer till missbruksproblematiken. Den missbrukande mannen är en av 
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de mest typiska diskursiva kategorierna som tillskrivs individer medan den missbrukande 

kvinnan inte är lika typisk. I det här fallet innebär det att missbruket skulle få en mer betydande 

roll i bedömningen om det handlade om en man än om en kvinna.  

Med en arbetsbelastning som gör att många socialsekreterare konstant ligger efter i sitt arbete 

finns uppenbara risker för att arbetet sker per automatik och inte utförs med noggrannhet 

(Lipsky 1980:29). Därför kan det anses gynnande för såväl den hjälpsökande som för 

arbetsgruppen och den enskilde gräsrotsbyråkraten om det på arbetsplatsen uppmuntras till ett 

konstruktivt samtalsklimat.  

Tidigare forskning visar på att personer med nya svenskar som inte varit i Sverige under en 

längre period i vissa fall har bristande kunskaper om hur samhället generellt fungerar, som till 

exempel hur man gör och vart man vänder sig för att söka bostad (Boverket 2007:41). I 

dokumentstudien som gjordes av sociala akter och de utredningar som legat till grund för beslut 

kring bostadssocialt bistånd, framkom det sätt att argumentera i bedömningarna som kan vara 

av intresse. Ett av dessa argument som dök upp i flertalet utredningar där den ansökande 

individen hade utländsk etnicitet var att de inte uppgavs vilja stå i bostadskö. Det förekommer 

säkert människor som anser att det inte lönar sig att ställa bostadskö då det behövs höga ”kö 

poäng” eller att man ska ha stått i kö under en väldigt lång tid för att bli aktuell för en bostad. 

Intressant blir att bedömningarna där denna typ av argumentation funnits har lett till ett beslut 

om att avslå ansökan, vilket innebär att ”att inte vilja stå i bostad” har använts som ett argument 

för att avslå en ansökan. Frågan man då kan ställa sig är om individen uttryckligen har sagt 

detta, eller har det funnits språksvårigheter och det uppstått missförstånd i kommunikationen 

vilket lett till att ansvarig handläggare gjort en tolkning av vad som sagts och menats.  

Att det faktiskt förekommer kommunikationsproblem kom upp till diskussion under den 

observation som genomfördes. En av socialsekreterarna berättade då om att det under 

telefontiden inkommit ett samtal från en man och det hade uppstått kommunikationsproblem 

på grund av språket, dock hade mannen löst detta med att en vän hade tagit över samtalet och 

tolkat dels åt mannen men även åt socialsekreteraren. Då socialsekreteraren fick information 

som betytt att mannen inte skulle bli aktuell för ett bostadssocialt bistånd valde att via vännen 

ge den sökande information som gick ut på att han fick ställa sig i bostadskö och fortsätta söka 

bostad på egen hand. Här blir det även tydligt att socialsekreteraren gjort en snabb 

klientkonstruktion och ansåg direkt att det inte fanns ett behov hos mannen som gjorde att han 

skulle bli aktuell för ett bostadssocialt bistånd. Detta förfarande innebär att individen inte får 

rätten till att få sitt ärende handlagt och prövat, trots att myndigheten har ett utredningsansvar 

(Lindelöf & Rönnbäck 2004:62).  

8.3 Biståndsbedömningarna 

Den bostadssociala gruppen i Sundsvall som tar biståndsbeslut med grund i socialtjänstlagen 4 

kap 1§ kan ses som kommunens sätt att möta behovet av att bistå personer som inte lyckas få 

tag på bostad på den reguljära bostadsmarknaden av olika anledningar. Klienter ser ofta sig 

själva som enskilda individer med individuella och enskilda problem, samtidigt som de 

förväntar sig att i kontakt med gräsrotsbyråkratier ska få en hjälp som är skräddarsydd för deras 

behov (Lipsky 1980:60). Detta är många gånger inte fallet, utan den enskilda individen blir 

istället vid första kontakt med gräsrotsbyråkraterna klientkategoriserad och det är även den 

responderade hjälpen till dessa klientkategorier som individen erbjuds (Lipsky 1980:60). Detta 

skapar ett system där individen anpassas till den hjälp som finns och passar inte individen in i 

dessa kategorier anses de inte ha ett behov av hjälp och därmed kunna klara sig själv. I relation 

till socialtjänsten blir det ofta så för personer som inte anses ha en social problematik (Hansen 
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Löfstrand 2008:73). För de individer som det i dokumentstudien framkommit har kontakt med 

ett flertal enheter vid socialtjänsten eller andra stöd/hjälporganisationer (37 av 41 stycken) kan 

detta anses vara problematiskt. Att ha kontakt med fler än en enhet på socialtjänsten, vilket 

majoriteten av de som fått ett beslut i dokumentstudien har, skapar en situation där individerna 

konstant genomgår olika klientkonstruktioner. Individen blir konstruerad som klient på olika 

sätt vid varje enhet för att socialsekreterarna ska kunna göra dikotoma ställningstaganden i 

ambitionen att utreda om det finns ett behov för den hjälp och stöd som klienten önskas 

erbjudas. Att till exempel ha kontakt med enheten för bostadssocialt bistånd, ekonomiskt 

bistånd och vuxenstöd samtidigt, innebär att individen måste ge uttryck för behovet och 

problematiken till varje enhet på ett sätt som gör att de passar in i de diskursiva kategorier som 

används när klienter vid varje enhet konstrueras (Hansen Löfstrand 2008:73). Detta leder till 

att de ansvariga handläggarna vid de olika enheterna mest troligen kommer att göra olika 

bedömningar kring vilket behov av stöd och hjälp individen har. Det kan även komma att bli 

en bedömning gällande ansvarsfördelning snarare än en bedömning kring huruvida individen 

är att anse i behov av hjälp och stöd.  

8.4 Olikheter i biståndsbedömningarna  

Teorin och tidigare forskning visar på att gräsrotsbyråkrater i sitt arbete har utrymme för att 

fatta beslut efter eget omdöme vilket även leder till att klientbehovet kan bedömas på olika sätt 

av gräsrotsbyråkraterna (Lipsky 1980). Detta förfarande anses riskera att ett jämlikhets- och 

rättviseproblem skapas (Liljegren & Parding 2010: 273). Under den vinjettstudie som 

genomfördes framkom det att det definitivt finns skillnader i hur socialsekreterarna vid enheten 

för bostadssocialt bistånd arbetar med att göra bedömningar kring behovet av bistånd. Det 

framkom bland annat att endast en socialsekreterare refererande till portalparagrafen (SoL 4 

kap 1§) i och med att bedömningen om bostadssocialt bistånd gjordes: 

” [Vinjett 1]21/…/. Beslutar därför att bevilja Anna ett bostadssocialt kontrakt 

jml. 4 kap. 1 § SoL (2001:453).” 

” [Vinjett 2]22 /…/ Utredare beslutar därför att bevilja Patrik bostadssocialt 

bistånd jml. 4 kap. 1 § SoL (2001:453).” 

” [Vinjett 3]23 /…/ Beslutar därför att avslå Aisha och Mohammeds ansökan 

om bistånd till boende jml. 4 kap. 1 § SoL (2001:453).”  

I studien hänvisade ingen av socialsekreterarna till de riktlinjer som fanns avsedda för 

bostadssocialt bistånd, dock förutsätter jag att de, på ett eller annat sätt, har utgått från de 

riktlinjer som funnits när de gjort sina bedömningar. Kring detta behöver man ha i åtanke att 

socialsekreterarna är medvetna om att det är hypotetiska fall som de gjort sina bedömningar på, 

vilket även kan ha påverkat hur de har skrivit sina bedömningar i studien. Nån har skrivit en 

bedömning liknande de som gått att återfinna i dokumentstudien och en del har skrivit hur de 

tänkt kring de olika aspekterna och vilket beslut de skulle ta.  

I den vinjettstudie som socialsekreterarna deltog i och skulle göra bedömningar kring ärenden 

om bostadssocialt bistånd fick det även ställa sig inför ett antal olika dilemman. Olikheterna 
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kring dessa dilemman kommer nedan att presenteras med kompletterande material från 

uppföljningsintervjuer som genomfördes med tre av de fyra socialsekreterarna.  

8.4.1 Barnperspektivet  

När socialsekreterarna gjorde sina bedömningar i de fall där det var barn inblandande gick det 

att se en del skillnader. 

I fallet med Anna (se bilaga 7) gjorde tre av fyra socialsekreterare bedömningen att ärendet 

skulle prioriteras då det var ett barn inblandad och att ett bistånd därmed skulle beviljas. En av 

socialsekreterarna argumenterade utifrån barnperspektivet på följande sätt: 

”/…/Ett boende ger utifrån ett barnperspektiv Anna möjlighet att skapa ett 

tryggt hem för hennes dotter att växa upp i /…/”.  

En annan socialsekreterare menade att det var flera av de aspekter som fanns med i 

fallbeskrivningen som var avgörande i det faktum att hen valde att bevilja bostadssocialt bistånd 

i fallet med Anna och hennes dotter. Socialsekreteraren skrev i sin bedömning bland annat 

följande: 

” Utifrån den information som finns kring Anna så gör jag bedömningen at 

hon ska beviljas bistånd till Bos-kontrakt, dels utifrån ett barnperspektiv 

/…/.” 

Även en tredje socialsekreterare valde att lyfta betydelse av att ha med ett barnperspektiv i 

utredningen. Socialsekreteraren skrev följande i sin bedömning: 

”Barnperspektivet beaktas alltid först och skall dokumenteras i utredningen 

enl. 11 kap 1 § SoL.” 

En av de fyra gjorde bedömningen att ärendet inte skulle prioriteras men nämnde ändå att hen 

kunde komma att bevilja ett beslut utifrån barnperspektivet om Anna inte skulle hitta en egen 

bostad. Socialsekreteraren argumenterade som följer:  

”Inte akut eller prioritet då de har boende samt släkt och vänner i närheten. 

Barnperspektiv. Bevilja om hon inte hittar något eget då det utifrån 

barnperspektivet kan vara rimligt att dottern får en fast punkt i tillvaron.”  

I de riktlinjer som finns för bostadssocialt bistånd så finns barnfamiljer med i målgrupperna, 

och det tydliggörs att ”bistånd till boende kan beviljas till familjer på grund av särskild hänsyn 

till familjens barn. Detta kan komma i fråga om familjen /…/ saknar egna möjligheter att själv 

ordna bostadssituationen och att den sammantagna bedömningen visar att barnens 

levnadsvillkor kan komma att påverkas negativt om biståndet inte beviljas” (Sundsvalls 

kommun 2016). Den här socialsekreteraren avböjde senare att deltaga i uppföljningsintervjun 

vilket omöjliggör ett vidare resonemang om hur hen resonerat kring den bedömning som gjorts.  

Under de uppföljningsintervjuer som genomfördes med tre av de fyra socialsekreterarna 

diskuterades och resonerades det även kring vilken roll barnperspektivet bör ha i en utredning 

kring bostadssocialt bistånd. En av socialsekreterarna resonerade under uppföljningsintervjun 

om att barnärenden alltid ska vara prioriterade, men lyfte även upp en annan aspekt av 

barnperspektivet vilket var rätten till båda föräldrarna. Socialsekreteraren menade att: 
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”/…/ det har också varit så med pappor att de fått lägenhet för att barnen blivit 

tvungen att enbart bo med mamma då pappan inte haft en bostad. Då är det 

också viktigt att tänkta på att barnet ska ha rätt till båda föräldrarna, om 

föräldraförmågan finns hos de båda det vill säga. Så att barnen har rätt till 

båda föräldrarna är jätteviktigt att ta med /…/.”  

I övrigt när den första vinjetten (se bilaga 6) diskuterades under uppföljningsintervjuerna så 

gick det att konstatera att alla tre socialsekreterarna menade att barnperspektivet hade en väldigt 

betydande roll i hur bedömningarna gjordes. Intressant var då att se att när det kom till den 

tredje vinjetten (se bilaga 8) så fick barnperspektivet inte längre en sådan stor betydelse, där 

blev det istället så att frågan om ansvar trumfade barnperspektivet.  

Alla de fyra socialsekreterarna menade i sina bedömningar av vinjetten att ansvaret för 

familjens boendesituation ligger hos Migrationsverket vilket även låg till grund för att ge avslag 

på ansökan om bostadssocialt bistånd. På följande sätt argumenterade några av 

socialsekreterarna i sina bedömningar kring detta: 

”Avslag då det är Migrationsverket som ansvarar för att familjen har ett 

skäligt boende.” 

” Familjens behov av bostad är tillgodosett via Migrationsverket i dagsläget 

och trångboddhet i sig utgör inte är skäl att bevilja ett bistånd.” 

”Här skulle jag ge ett avslag då behovet är tillgodosett via Migrationsverket. 

/…/ Dessutom finns de fortfarande inom Migrationsverket vilket innebär att 

de har ansvaret för familjen och deras boende tilldess att de beviljats 

uppehållstillstånd. ”  

Tre av de fyra socialsekreterarna tog inte med ett barnperspektiv i sina bedömningar kring fallet 

som rörde familjen med fem barn, däremot lyfte en av socialsekreterarna betydelsen av att 

inkludera barnperspektivet i sin bedömning. Socialsekreteraren menade att: 

”Barnperspektivet bör beaktas och barnens situation bör vara väl 

dokumenterad i utredningen.” 

Under uppföljningsintervjuerna kom frågan kring vilken roll barnperspektivet spelade i detta 

fall upp, socialsekreteraren som i sin skriftliga bedömning ansett att barnperspektivet borde 

beaktas resonerade vidare kring vilken betydande roll barnperspektivet har på följande sätt: 

”/…/ det är jättestort, alltid barnperspektivet först, alltid. Och det är ju därför 

man måste utreda det så att de inte far väldigt illa /…/.” 

Socialsekreteraren menade vidare att barn inte nödvändigtvis för illa för att de bor trångt under 

en period, utan att det avgörande snarare kan handla om vilken omsorgsförmåga föräldrarna 

har. En av socialsekreterarna menade att utifrån den lilla information hen fått i vinjetten så 

skulle hen inte väga in barnperspektivet. Socialsekreteraren menade att beslutandedelen och 

ansvaret fortfarande låg hos Migrationsverket och de då bör ha gjort bedömningen att boende 

faller gott för familjen i väntan på något annat.  

En av de andra socialsekreterarna menade under sin uppföljningsintervju att just detta fall var 

någon hen suttit och funderat kring mycket. Socialsekreteraren menade att hen kommit fram till 
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att barnperspektivet inte trumfade det faktum att ansvaret låg hos Migrationsverket. Däremot 

resonerade socialsekreteraren vidare på följande sätt: 

”skulle vi ponera att det dyker upp 52 olika dokument med att barnen mår 

dåligt eller något sånt då får man ju lyfta in barnperspektivet.” 

Sammanfattningsvis blir det tydligt i dilemmat om barnperspektivet att rollen denna aspekt får 

i en bedömning kring bostadssocialt bistånd kan variera. I det första fallet fick barnperspektivet 

en betydande roll, medan i det tredje fallet trumfade ansvarsfrågan barnperspektivet. Dock 

framgår det under de uppföljningsintervjuer som genomfördes att det är sagt inom kommunen 

att ärenden med barn ska prioriteras samt finns barnfamiljer med i kommunens målgrupper som 

går att återfinna i riktlinjerna för bostadssocialt bistånd.  

8.4.2 Störningar, fängelsevistelse samt en eventuell missbruksproblematik  

I vinjetten som handlar om Patrik (vinjett 2, se bilaga 7) där ett antal olika dilemman funnits 

med så var det ingen av socialsekreteraren som gjorde en likadan bedömning kring ansökan om  

bostadssocialt bistånd. En av socialsekreterarna gjorde bedömningen att Patrik skulle bli 

beviljad bostadssocialt bistånd då hen inte ansåg att det skulle vara sannolikt att Patrik på egen 

hand hittade en bostad. I sin bedömning argumenterade hen som följande: 

”Patrik har sagt upp sig själv från sitt senaste boende då han skulle avtjäna en 

tids fängelsestraff. Även om strafftiden är lägre än sex månader vilket är den 

längsta tiden som ekonomiskt bistånd beviljar bistånd till hyra så håller 

utredare för troligt att Patrik tvingats avflytta på grund av störningar. Patrik 

har snart avtjänat sitt straff och ska återanpassas in i samhället vilket är 

problematiskt om man saknar boende. Utredare håller det inte för troligt att 

Patrik på egen hand kommer att kunna få ett bostadskontrakt på den reguljära 

bostadsmarknaden. Utredare beslutar därför att bevilja Patrik bostadssocialt 

bistånd jmf. 4 kap. 1 § SoL (2001:453).” 

En annan socialsekreterare menade att hen skulle ”skynda med ärendet långsamt” då hen trodde 

att det fanns en stor risk att Patrik skulle återfalla i kriminalitet och då använda utredningstiden 

för att se hur han efter frigivningen klarar av vardagen. Dock menade socialsekreteraren under 

sin uppföljningsintervju att skulle Patrik visa att han klarar av vardagen efter frigivningen och 

att han skulle vara drogfri skulle hen förmodligen bevilja honom bostadssocialt bistånd. 

Socialsekreteraren menade även i sin bedömning att då det fanns en kriminell bakgrund och då 

det är oklart huruvida Patrik har en missbruksproblematik så skulle socialsekreteraren skicka 

en remiss till SBC24 för UP-provtagning. Anledningen till detta menade socialsekreteraren i sin 

bedömning vara: 

”Orsaken till det är att jag vill se att Patrik är drogfri och jag skulle även kalla 

honom till träff för att prata med honom om de störningar som föranledde att 

han blev uppsagd/vräkt från sitt tidigare boende.”  

Under den uppföljningsintervju som genomfördes med socialsekreteraren vidareutvecklade hen 

sitt argument och menade bland annat att hens agerade kring Patrik även skulle bero vilket typ 

                                                 

24 SBC är en förkortning på Sundsvalls Behandlingscentrum, för mer info se http://sundsvall.se/.  

http://sundsvall.se/
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av straff han fått och hur lång tid straffet var. Socialsekreteraren menade att skulle det vara så 

att straffet var över sex månader långt så skulle hen stänga ner Patriks ärende och informera 

honom om att återkomma när han muckat. Men skulle straffet vara kortare menade 

socialsekreteraren följande: 

”om det vore en månad bara, för det är ju många som enbart avtjänar en 

månad, då skulle jag låta utredningen fortlöpa men ligga vilades medan Patrik 

avtjänar sitt straff eftersom jag oavsett längd på straffet behöver träffa 

honom… så skulle jag nog göra.” 

Ett liknande argument förde en av de andra socialsekreterarna när det kom till hur hen skulle 

bedöma Patrik ansökan i och med fängelsevistelsen. I sin skriftliga bedömning argumenterade 

hen att Patrik skulle återkomma efter det att han hade muckat, och menade även att det var 

oklart huruvida det fanns en missbruksproblematik eller inte vilket kan ha inneburit att han även 

sökt behandling.  

Den fjärde socialsekreteraren menade att istället för att starta en utredning kring ett 

bostadssocialt bistånd skulle en utredning kring vad det är som skapat problemen, om det till 

exempel är missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, påbörjas. Denne socialsekreterare 

menade även att bostadsfrågan skulle komma efter det att den eventuella bakomliggande 

problematiken hade lösts. Under uppföljningsintervjun framkom även att hen trodde att det var 

en eventuell missbruksproblematik som låg bakom de störningar som uppkommit vid hans 

tidigare boende. Socialsekreteraren menade att med en missbruksproblematik kommer ofta 

störningar och resonerade på följande sätt: 

”/…/ det blir ju väldigt ofta störningar och missbruket innebär också att det 

ofta är väldigt mycket folk som kommer och går och då finns riskerna för 

inbrott och störningar, vilket leder till problem för de andra hyresgästerna och 

dom behöver man också ta hänsyn till /…/.” 

Sammanfattningsvis när det kommer till dilemman som missbruksproblematik, 

fängelsevistelser, störningar och så vidare framgår det i den aktuella studien att det för 

socialsekreterarna inte alltid är så lätt att förhålla sig till de levnadssituationer som personer 

med liknande problematik har. Det kan även leda till att utredningsprocessen inte alltid blir så 

enkel som man tänker sig att den borde vara, vilket även var något som en av socialsekreterarna 

påpekade under uppföljningsintervjun. Hen menade att: 

”/…/ för under en utredning händer det så mycket saker runt omkring… 

mycket är ofta oförutsägbart och bara händer /…/.” 

Att ha i åtanke är att socialsekreterarna upplevt det svårt att göra bedömningar utifrån 

vinjetterna när de haft relativt lite information och dessa dilemman att förhålla sig till. Man får 

heller inte glömma att socialsekreterarna måste förhålla sig till en mängd olika mänskliga 

dimensioner (Lipsky 1980) i sitt vardagliga arbete då individerna de kommer i kontakt med mer 

än ofta lever väldigt komplexa liv, vilket kan leda till att oförutsägbara saker händer och då 

påverkar utredningsarbetet.  
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8.4.3 Mellanboenden  

Under en av uppföljningsintervjuerna förklarade en av socialsekreterarna att 

utredningsprocessen i ett ärende som Patriks (se bilaga 7) inte alls är så simpelt som det kan 

framstå när hen gjort bedömningen på vinjetten. Det var även i denna diskussion betydelsen av 

”mellanboenden” framkom. Socialsekreteraren menade att: 

”man får göra en bedömning när han kommer ut, vad är han i för skick, är han 

liksom stabil. Det blir ju en stor omställning och då kan jag tycka att det är 

ganska bra att man får chans att vara på KRIS25 eller Villa Vägen Ut26 ett 

tag… där finns ju faktiskt personal och resurser /…/ jag tror inte vi förstår hur 

stort steget ut är… man får nog ganska mycket ångest när man står där helt 

själv igen och så ska man försöka sköta sig.” 

Under alla uppföljningsintervjuer kom ”mellanboenden” upp i diskussionen kring ärendet med 

Patrik och hans fängelsevistelse. Socialsekreterarna som uppföljningsintervjuerna genomfördes 

med menade alla att flera ”mellanboenden” med personal och resurser skulle innebära att ett 

mindre antal individer ”misslyckas” när de blir beviljade kontrakt genom bostadssocialt 

bistånd. En av socialsekreterarna uttryckte sig på följande sätt kring ”mellanboenden”: 

”vi skulle behöva flera sådana i Sundsvall. Någonstans där folk kan… landa 

om jag uttrycker mig så, man får stöd och stöttning i vardagen, man får hjälp 

att titta på vad som är problematiken egentligen och vad det sitter i.” 

En annan socialsekreterare menade under uppföljningsintervjun att betydelsen av boenden med 

personal är jätteviktigt och att detta var någon hen trodde på väldigt mycket. Socialsekreteraren 

menade att kunskaperna individerna kan få genom de resurser som finns på boenden med 

personal kan komma att vara avgörande i hur de sedan sköter bostaden när ett eventuellt 

bostadssocialt bistånd kommer att beviljas. Socialsekreteraren menade att: 

”det blir ju misslyckanden på misslyckanden för de här individerna, och 

tillslut är det inga hyresvärdar som vill hyra ut till personen. Dom blir helt 

stoppade på bostadsmarknaden.”  

Om man sammanfattar vad som framgått av socialsekreterarna som uppföljningsintervjuerna 

genomfördes med går det att konstatera att fler ”mellanboenden” i Sundsvall skulle underlätta 

för klienterna då de blir aktuellt för ett bostadssocialt bistånd, men även de socialsekreterare 

som jobbar med just detta. Det man kan tänka sig är att alla de störningar och övrig problematik 

som socialsekreterarna i dagsläget får hantera kring sina klinter och de bostäder som de ansvarar 

över skulle minska om klienterna hade haft möjlighet till stöttning av personal vid ett tidigare 

tillfälle. Som en konsekvens av det kommer även att klienterna får större möjligheter att 

exempelvis inte dra på sig störningar, betala hyra och räkningar i tid vilket i sig skulle leda till 

                                                 

25 KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) i Sundsvall erbjuder ett stödboende till de som muckat, kommit hem 

från behandlingshem/avgiftning eller kommer direkt från gatan. De boende ges stöd och en utvecklande 

sysselsättning, tillsammans med ett uppbyggande av rutiner och strukturer för att bli aktuell för ett eget boende. 

KRIS utför i uppdrag från kommunen drogtester (KRIS 2017).  
26 Villa Vägen Ut! Revansch är ett stödboende en bit österut från Sundsvall och är ett boende för män som vill 

bryta från missbruk och kriminalitet. Personalen vid boendet hjälper med att motivera och stötta männen till att 

bygga upp ett nytt liv. Villa Vägen Ut! Revansch är ett nolltoleransboende och arbetar bland annat enligt 12-

stegsmodellen och motiverande samtal, det utförs även regelbundna drogprover (Villa Vägen Ut! Revansch 2017). 
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de inte heller drar på sig eventuella skulder. Detta ger sedan individen större möjligheter att få 

ett eget kontrakt på den reguljära bostadsmarknaden, som även är målet med boendelösningen 

boendetrappan som det bostadssociala biståndet ingår i (Nordfeldt & Olsson 2006:164:165; 

Knutagård Nordfeldt & Larsson 2007:36:37). 

8.4.4 Inneboendekontrakt  

I vinjetten som avhandlade inneboendekontrakt var det en av de fyra socialsekreterarna som 

inte ansåg att inneboendekontraket skulle påverka bedömningen menade i sin bedömning att: 

”Inneboendekontraktet är bra utifrån att boendet blir fast under 6 månader och 

förhoppningsvis har en lägenhet ordnats genom Bos27 under den tiden.” 

Socialsekreteraren menade alltså i sin bedömning att ett inneboendekontrakt var att se som 

något positivt då det gav socialtjänsten möjlighet att under tiden för kontraktet hitta en lämplig 

bostad till Anna och hennes dotter. En av socialsekreterarna ansåg under uppföljningsintervjun 

att trots att Anna hade ett inneboendekontrakt så är hon fortfarande att anse som hemlös. 

Socialsekreteraren resonerade kring varför inneboendekontraktet inte hade haft någon påverkan 

på bedömningen som hen gjort på följande sätt: 

”Eftersom hon fortfarande är hemlös enligt definitionen, hon är per definition 

hemlös enligt socialstyrelsen… det är ju inte heller ett stabilt långsiktigt 

boende det är ju endast ett tillfälligt kontrakt… våra kontrakt, alltså dom 

bostadssociala… är ju också bara ett tillfälligt boende, så dom som har 

kontrakt genom oss är ju också att anse som hemlös enligt socialstyrelsens 

definition.” 

I citatet ovan refererar socialsekreteraren till den definition av hemlöshet som Socialstyrelsen 

tagit fram, vilken konstaterar att personer som bor i någon av kommunens boendelösningar på 

grund av att personen på egen hand inte kan få tag på en lägenhet (exempelvis de bostäder som 

individer blir aktuell för genom det bostadssociala biståndet) är att ses som hemlös. 

Socialstyrelsens definition tydliggör även att personer som bor tillfälligt och kontraktslöst hos 

bekanta/släktingar eller vänner, eller som har ett tillfälligt inneboendekontrakt (kortare än 3 

månader efter det att mätperioden startat) och har varit i kontakt med myndighet även är att ses 

som hemlös (Socialstyrelsen 2017). 

En av socialsekreterarna menade även i sin skriftliga bedömning att inneboendekontraktet 

mellan Anna och mormor enbart var att se som tillfälligt, hen argumenterade bland annat på 

följande sätt till varför hon valde att bevilja Anna bostadssocialt bistånd: 

”/…/ och dels utifrån det faktum att Anna är bostadslös/hemlös och att den 

lösningen med inneboendekontrakt hos hennes mormor bara är att anse som 

tillfällig.”  

Om man sammanfattar hur socialsekreterarna ställde sig till dilemmat om inneboendekontrakt 

i det första fallet visade det sig att tre av de fyra socialsekreterarna i sina bedömningar inte 

ansåg att inneboendekontraktet skulle påverka beslutet. Det var dock en av socialsekreterarna 

                                                 

27 Bos är en förkortning för den Bostadssociala gruppen och används av dels socialsekreterarna men även av 

klienterna. 
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som i sin skriftliga bedömning menade att boendesituationen var löst i och med 

inneboendekontraket samt då Anna i fall 1 (se bilaga 6) hade släkt och vänner i närheten. I 

vinjetten framgår det enbart att Anna tillsammans med sin mormor har gjort ett 

inneboendekontrakt på 6 månader men det framgår inte hur långt tid av dessa sex månader som 

har gått när Anna tar kontakt med socialtjänsten. Det gör att det inte heller går att ge ett definitivt 

svar om Anna är att anse vara hemlös enligt Socialstyrelsens definitioner eller inte.   

8.5 Olikheter i bedömningarna i relation till diskretion  

Att det sker olika bedömningar av ett behov när det kommer till stöd inom gräsrotsbyråkratier 

kan kopplas till det stora handlingsutrymmet och möjligheten att ta beslut efter eget omdöme, i 

förhållande till socialtjänstlagen som målinriktad ramlag (Lipsky 1980; Lindelöf & Rönnbäck 

2004; Liljegren & Parding 2010). Att diskretionen öppnar för risken att klienternas behov kan 

komma att bedömas olika är emellertid inte primärt och enbart av ondo då det samtidigt är en 

förutsättning för att hjälpsökande ska bli bemötta på ett bra sätt, samt att klienternas enskilda 

behov ska kunna bli tillgodosedda på ett korrekt och ändamålsenligt sätt (Liljegren och Parding 

2010: 274).  

Att arbetet inte är detaljstyrt och tillåter stora utrymmen för enskilda handläggare att agera och 

själva avgöra vad som anses vara det bästa sättet att nå målen, i kombination med den 

arbetsbelastning som gräsrotsbyråkrater har skapar även det en problematik för hur noggrant 

och grundligt arbetet faktiskt kan bli. Arbetsbelastningen för socialsekreterarna i den 

bostadssociala gruppen är väldigt stor, som nämnts tidigare i metodavsnittet, som den även är 

för många andra gräsrotsbyråkrater och detta kan påverka hur väl utfört arbete blir. Lipsky 

(1980) menar bland annat att den väldigt stora arbetsbelastningen som gräsrotsbyråkrater ofta 

har i förhållande till det stora ansvar som förväntas att de ska ta, kan i vissa fall leda till att de 

inte alls uppnår/tar ansvar i sitt arbete. Antalet förordningar, direktiv och lagar i relation med 

diskretionen skapar även möjlighet för gräsrotsbyråkraterna att frånsäga sig själv ansvar och 

undvika att bli utsatta för skuld. Till exempel kan gräsrotsbyråkraten använda sig av och/eller 

backa sina jobbiga och hårda beslut på de förordningar, lagar och direktiv vilket gör att 

gräsrotsbyråkraten till en viss del bortser från den faktiska diskretionen som används vid 

beslutsfattanden (Evans & Harris 2004:889). I ett försök att frånsäga sig ansvar och skuld kan 

gräsrotsbyråkraten även försöka föra ihop arbetsgruppen och skapa en starkare kollektiv 

arbetsmiljö, vad detta gör är att ansvaret på ett enkelt sätt kan flyttas från den enskilda individen 

till den kollektiva gruppen samtidigt som man försöker stötta varandra med den hårda 

arbetsbelastningen. Denna typ av assimilation av arbetsgruppens kollektiva kultur görs oftast 

helt baserat på egenintresse av gräsrotsbyråkraten (Wells 1997:339). 

Ansvaret, diskretionen samt arbetsbelastningen riskerar även att vara bidragande faktorer till 

att gräsrotsbyråkraten dels spelar säkert i sitt beslutsfattande för att gynna organisationen men 

även för att påverka hur cheferna ser på gräsrotsbyråkraten och dess arbete. En annan risk med 

hög arbetsbelastning och ett stort ansvar är att gräsrotsbyråkraten undanhåller negativ feedback, 

från klienter och kring arbetet generellt, från cheferna i rädsla för att förlora sitt arbete. Ett 

exempel skulle kunna vara att istället för att framföra som kommit från en klient så tar 

gräsrotsbyråkraten på sig ansvaret och försöker lösa behovet på bästa sätt även om det inte alltid 

är möjligt (Wells 1997:339).  

Arbetsbelastningen påverkar inte enbart arbetet och möjligheterna att utföra arbetet på bästa 

möjliga sätt, utan det är även gräsrotsbyråkraterna som påverkas av detta (Lipsky 1980:29 ff.). 

En stor arbetsbelastning kan alltså även det kopplas till hur bedömningar görs och vilka beslut 

som tas, men även till att det görs olika bedömningar och att de inte alltid blir av bästa kvalitet.  
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Socialtjänstlagen är en bidragande faktor till att bedömningarna görs på olika sätt. I 

beslutsparagrafen finns även inslag av den målrationella beslutsmodellen, och detta genom 

relationen mellan behovet och begreppet skälig levnadsnivå (Lindelöf & Rönnbäck 2004:58). 

Då begreppet skälig levnadsnivå inte har någon vedertagen definition, blir det upp till den 

enskilde befattningshavaren alternativt varje enskild kommun att definiera och avgöra vad som 

ska anses vara skälig levnadsnivå i relation till behovet. Detta skapar dels oklarhet för den 

enskilda individen när det kommer till vilka faktiska rättigheter som denne har, och dels 

oklarhet om de bedömningar socialsekreterarna gör kring vad begreppet skälig levnadsnivå 

faktiskt innebär (Lindelöf & Rönnbäck 2004:58). Det är nog mer vanligt än ovanligt att de som 

vänder sig till socialtjänsten är ovetande om vilka rättigheter de har och dessutom att de utövar 

rätten till att anföra besvär mot fattade beslut. Vikten av att beslut meddelas på ett sätt som 

klienten kan ta till sig, oavsett om det är avslag eller ej är oerhört betydelsefullt, detta 

tillsammans med tydlig information om hur ett överklagande av beslut går till.  
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9 Slutdiskussion  

Uppsatsens syfte är; att undersöka hur socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt bistånd 

på socialtjänsten i Sundsvalls kommun arbetar med biståndsbedömningar enligt SoL 4 kap 1§. 

Syftet är även att undersöka hur socialsekreterarna utifrån sina arbetsförhållanden förhåller sig 

till den bakgrundsproblematik som de som ansöker om bostadssocialt bistånd har.  

Syftet besvaras kort genom frågeställningarna nedan, för att sedan följas av det sammanlagda 

resultatet.  

Frågeställning I: Hur ser gruppen ut som ansöker om bostadssocialt bistånd? 

Studien har kunnat visa på att gruppen som ansöker om bostadssocialt bistånd är bred med en 

diversifierad problematik. Det är något som är i linje med vad Socialstyrelsen och Boverket fått 

fram i sina kartläggningar. I fallet med Sundsvalls kommun visade det sig att det i 25 av 41 

ärenden (60%) var barn inblandade, vilket kan anses uppseendeväckande. Uppdelningen mellan 

kön i utredningarna som lett till beslut fördelade sig så att antalet män var 23 stycken och antalet 

kvinnor var 18 stycken. Av dokumentstudiens 41 utredningar var det i ett stort antal personer 

som angett att de hade skulder (24 stycken), hyresskulder (sju stycken) och/eller 

betalningsanmärkningar (tre stycken). Det visade sig också att det är mer vanligt än ovanligt att 

individer i gruppen har kombinationer av faktorer som hindrar etablering på den reguljära 

bostadsmarknaden. Andra exempel på faktorer är; tidigare störningar, brist på goda 

boendereferenser, ojämna anställnings- och inkomstförhållanden, att vara i ett aktivt missbruk, 

psykisk ohälsa samt att finnas med i polisens belastningsregister. Det nya är att personer utan 

social problematik idag också söker sig till den bostadssociala gruppen för hjälp med bostad, 

detta skulle man kunna se som ett resultat av det nuvarande bostadsläget i Sverige.  

Frågeställning II: Hur tolkar och förhåller sig socialsekreterarna till den 

bakgrundsproblematik som de ansökande uppgett att de har i sitt biståndsbedömningsarbete, 

och hur konstrueras klienter utifrån detta? 

I dokumentstudien som genomfördes framkom det att faktorer som kan anses påverka 

möjligheterna till etablering på den reguljära bostadsmarknaden. Dessa tillsammans med en 

översikt över individens aktuella situation dokumenteras i utredningarna som sedan ligger till 

grund för beslutet kring bostadssocialt bistånd.  

Utifrån den vinjettstudie som genomfördes blev det tydligt att socialsekreterarna vid enheten 

för bostadssocialt bistånd förhåller sig till och tolkar de hjälpsökande individernas 

bakgrundsproblematik på olika sätt. Vid ett av de hypotetiska fallen i vinjettstudien gjorde 

samtliga socialsekreterare tolkningen att individen hade en missbruksproblematik, vilket för 

några av socialsekreterarna skulle komma att ha betydelse för hur de gjorde bedömningar kring 

det bostadssociala biståndet. I andra fall fick faktorer olika betydelse, exempel på detta var 

dilemmat inneboendekontrakt. Tre av socialsekreterarna menade i sin bedömning att detta inte 

var något som skulle påverka beslutet kring bostadssocialt bistånd, en av socialsekreterarna 

menade även att det var att se som något positivt då det gav tid att få fram en lämplig bostad. 

En annan av socialsekreterarna däremot menade i sin bedömning av boendesituationen var löst 

i och med inneboendekontraktet.  

Studien har även kommit fram till att konstruktionen av klienter är en konstant pågående 

process för gräsrotsbyråkraterna/socialsekreterarna i deras arbete. Vad som framgått har varit 

att hur en klient konstrueras kan påverkas av en mängd olika faktorer, exempel på sådana är 
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socialsekreterarnas kön och ålder, erfarenhet och utbildning, uppsatta riktlinjer och 

lagförordningar, användandet av diskretion och sakkunskap, arbetsbelastning och arbetsmiljö, 

organisationens ekonomiska situation, kulturella och ideologiska föreställningar, samhälleliga 

strömningar, moraliska värderingar, samt normer och stereotyper (Lipsky 1980; Hydén 1996; 

Gustafsson, Hydén & Salonen 1993; Hansen Löfstrand 2008; Wörlén 2010; Sahlin 1996). I det 

framkomna materialet har det även visats att socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt 

bistånd också gör bedömningen om individen kan anses vara en lämplig hyresgäst. Tidigare 

forskning har visat på att föreställningen om att det finns individer som inte ”klarar eget 

boende” är något som legitimerar de specialkontrakt och boendelösningar som används av 

socialtjänsten (1996:302). Utöver detta legitimeras även tillsyn, omsorg, fostran och disciplin 

vilket förekommer mellan socialsekreteraren och klienten (Sahlin 1996:302; Lipsky 1980:60 

ff.).  

Frågeställning III: Hur/på vilket sätt bedömer socialsekreterarna ansökningar kring 

bostadssocialt bistånd? 

Det som framkommit i studien visar på att förutsättningarna som socialsekreterarna arbetar 

under har betydelse för hur arbetet med biståndsbedömningarna utformas, utförs och vilka 

beslut som tas. Socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt bistånd använder diskretion 

och konstruerar klienter med hjälp av klientkaraktäristiska drag i sitt bedömningsarbete. I den 

utförda vinjettstudien blev det tydligt att socialsekreterarna till viss del göra olika bedömningar 

kring vem som har och inte har rätt till ett bostadssocialt bistånd. Vinjettstudien visar också 

vilken betydelse olika faktorer har i bedömningen som görs och hur socialsekreterarna vid 

enheten för bostadssocialt bistånd på socialtjänsten i Sundsvalls kommun arbetar med 

biståndsbedömningar enligt SoL 4 kap 1§, vilken utgör grunden för ett beslut. 

Det sammanlagda resultatet av studien; visar att det finns ett starkt samband mellan de 

förutsättningar som ges gräsrotsbyråkraterna (socialsekreterarna i det här fallet) och de resultat 

de producerar i sitt arbete. Arbetet som gräsrotsbyråkrat innebär att de har stor diskretion, det 

vill säga ett stort handlingsutrymme och makt att fatta beslut efter eget omdöme. 

Gräsrotsbyråkraten kan dock inte handla helt självsvåldigt utan har, likt alla tjänstemän, regler, 

riktlinjer, lagstiftningar, lojaliteter och sist men inte minst en ekonomisk verklighet att förhålla 

sig till. Diskretionen förutsätter även att gräsrotsbyråkraterna har en stor kunskap om de 

sakfrågor de arbetar med. När det finns en jämlik relation mellan diskretion och sakkunskap 

har gräsrotsbyråkraten en bra chans att arbeta på ett för klienten, gräsrotsbyråkraten, men även 

för organisationen ändamålsenligt sätt. Brister det däremot i sakkunskap så finns risken att 

gräsrotsbyråkraten kan komma att använda diskretion på ett felaktigt sätt.  

Diskretion är en förutsättning för gräsrotsbyråkraternas arbete och gör det möjligt att besluta 

om åtgärder som är relativt individanpassade för de hjälpsökande. Teorin menar att 

förutsättningarna gräsrotsbyråkraterna arbetar under leder till hög arbetsbelastning med 

förväntningar om att många beslut ska tas under kort tid och det i ett flertal ärenden (Lipsky 

1980:29:30). En hög arbetsbelastning kan i sin tur leda till problem med rättssäkerheten och att 

det görs bedömningar och tas beslut som skiljer sig avsevärd åt mellan beslutsfattarna. 

Konsekvenserna av det kan i sin tur leda till att ett dåligt arbetsklimat skapas, att arbetet utförs 

per automatik och riskerar att utföras utan noggrannhet och eftertanke. Resultatet pekar på att 

de mycket diversifierade arbetsuppgifter de socialsekreterare som deltagit i den aktuella 

uppsatsen utför, utöver de för socialsekreterare sedvanliga, är en sådan riskfaktor.  

Det kan vara den sortens faktorer som gör att de bedömningar som gjorts och beslut som tagits 

av socialsekreterarna i de enskilda vinjetterna i den aktuella studien skiljer sig åt. Olika aspekter 
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har bedömts som varandes mest betydelsefulla i bedömningarna, vilket leder till varierande 

beslut. Viktigt att påminna sig om i samband med vinjettstudier är att respondenterna är väl 

medvetna om att det inte är autentiska ärenden som de gör sina bedömningar på, men i den här 

aktuella studien har ambitionen varit att vinjetterna konstruerats med förutsättningen att vara så 

lika de autentiska ärenden som den bostadssociala gruppen normalt hanterar.  

Förutsättningarna gräsrotsbyråkraterna arbetar under innebär ett konstant skapande av klienter. 

Klientifieringsprocessen sker vid den initiala kontakten mellan gräsrotsbyråkraten och den 

hjälpsökande. Skapandet av klienter sker på samma grund som övrig hantering i de sociala 

organisationerna, primärt måste den ansökande individen ge uttryck för sina behov och sin 

problematik på ett sådant sätt som passar in i de diskursiva kategorier som används av 

gräsrotsbyråkraterna. Sekundärt använder sig gräsrotsbyråkraten av 

handlingsrekommendationer som skapats med grund i föreställningar om individers egenskaper 

och beteenden samt vilka bakomliggande orsaker dessa kan tänkas ha. I fallet med Patrik (se 

bilaga 7) blev det tydligt att socialsekreterarna i den aktuella studien dels använder sig av sina 

professionsspecifika kunskaper, och dels använder de sig av stereotyper som 

handlingsrekommendationer då alla fyra antog att det var en missbruksproblematik som var den 

bakomliggande orsaken till störningarna.  

Bakom konstruktionen av klienter ligger maktutövning, det kan beskrivas som att individer 

söker hjälp och gräsrotsbyråkraten har makten över tilldelningen av hjälpen. Detta leder till att 

gräsrotsbyråkraterna i många fall också har makten över individers välmående. Denna 

diskretion, i förhållande till de lagstiftningar, riktlinjer, etcetera som gräsrotsbyråkraten behöver 

förhålla sig till, är i sig själva grunden till att gräsrotsbyråkraterna kommer ha olika 

uppfattningar kring klientbehovet. När olika uppfattningar finns kring vilket behov en klient 

har kan det uppstå rättvise- och jämlikhetsproblem, till exempel kan individen få ett gynnande 

beslut gällande sitt behov av en gräsrotsbyråkrat medan om en annan skulle tilldelats ärendet 

så hade individen möjligen erhållit ett icke gynnsamt beslut. Här spelar de riktlinjer, 

lagstiftningar och andra principer som gräsrotsbyråkraterna ska förhålla sig till en stor roll, de 

är konstruerade så att de eftersträvar enhetlighet i fattade beslut.  

De komplexa arbetsuppgifter gräsrotsbyråkraterna har utgör en stor belastning för individen av 

vilket följer att det är av vikt att det finns en fungerande samverkan, inte bara internt men även 

externt. Ett exempel som gynnar processen är att arbetsmiljön är sådan att den tillåter och 

uppmuntrar till diskussion kring olika aspekter av arbetet. Det i sin tur kan leda till att det dels 

görs bedömningar där socialsekreterarna i gruppen är eniga, det vill säga klinterna kan förvänta 

sig få samma svar och beslut oavsett vilken handläggare man tilldelas, men även att 

rättssäkerheten styrks.  

En intressant aspekt som framkom ifrån samtliga intervjuer med socialsekreterarna var att flera 

”mellanboenden” skulle gynna inte bara klienterna själva men också i längden även reducera 

arbetsbelastningen. Under intervjuerna togs Villa Vägen Ut och KRIS upp som exempel på 

boenden som där individerna får möjlighet att få de förutsättningar och resurser som krävs för 

att kunna anses ”klara att sköta sig själv, sin ekonomi, samt bostaden utan anmärkningar” (som 

framkom i de bedömningar som legat till grund för besluten i utredningarna vilka utgjorde 

själva dokumentstudien), men även för att kunna ”bedömas klara ett integrerat boende inom 

den ordinarie bostadsmarknaden” (ur de riktlinjer som varit aktuella för bostadssocialt bistånd 

i Sundsvall). Har individen förmågan, förutsättningarna och resurserna med stöd från sin/sina 

inblandade socialsekreterare att sköta ett boende, med allt vad det innebär, kan man tänka sig 

att riskerna för störningar, obetalda räkningar och obetalda hyror minskar. Till det kommer att 

arbetsbelastningen för socialsekreterarna minskar och/eller utgörs mer av ett stöttande än ett 
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arbete som utgörs av tillsyn, kontroll och disciplin. Individerna ”misslyckas” mindre och 

möjligheten finns att inte bli fast i boendetrappan utan istället få möjlighet att ta över kontraktet, 

som målet är med de andrahandskontrakt som socialtjänsten i Sundsvall bistår individer med.  

Att det är allt fler som har etableringssvårigheter på bostadsmarknaden, och att det är en större 

grupp med bredare problematik som vänder sig till den bostadssociala gruppen i Sundsvall, går 

inte att förklara på ett enkelt sätt. Förklaringen är mer komplex än vad den kan synas vara, 

tydligt är i alla fall att lägga ansvaret och förklaringen på en ensam faktor inte är rimligt. 

Däremot bär alla involverade parter ett ansvar, ifrån lagstiftaren, organisationen, gruppen och 

ner till den enskilde behövande personen. 

 I den här uppsatsen har följande framkommit:   

✓ Att Sundsvalls kommun har riktlinjer för bostadssociala insatser. 

✓ Att socialtjänsten ställer krav på de som söker bostadssocialt bistånd. 

✓ Att de i studien deltagande socialsekreterarna har komplexa diversifierade 

arbetsuppgifter. 

✓ Att det är av stor vikt att socialsekreteraren är grannlaga och kan ta sig tid vid 

konstruerandet av klienter. Det är också viktigt att den enskilde hjälpsökandes situation 

utreds så att rätt hjälp och rätt krav ställs, och som dessutom är förenliga med lagar 

förordningar och riktlinjer. 

✓ Att de deltagande socialsekreterarna i uppföljningsintervjuerna, samstämmigt anser att 

fler mellanboenden vore gynnsamt för utfallet på de insatser som görs via bostadssocialt 

bistånd. 

✓ Att den i landet förhärskande bostadssituationen även påverkar den bostadssociala 

verksamheten i Sundsvall. 

✓ Att det är av yttersta vikt att samarbetet inom enheten fungerar med en kontinuerlig 

dialog om pågående ärenden och erfarenhetsutbyte om äldre utredningar.  

✓ Att då de allra flesta av de som söker för att erhålla bostadssocialt bistånd även har 

pågående ärenden på andra enheter inom socialtjänsten, så skulle mest sannolikt hela 

processen med hanterandet av dessa personer gynnas av en tydlig samverkan enheterna 

emellan. 

✓ Att det är av vikt att mikro och makrolösningar på alla nivåer i åtgärdssystemet tillåts 

samverka och betinga varandra.  

✓ Att det finns nya lovande alternativa sätt att handskas med de hemlösas bostadssituation. 

Bostad Först är ett sådant som bedrivs i ett antal svenska kommuner och de initiala 

resultat de rapporterar gör att det finns fog för att följa deras fortsatta utveckling 

noggrant. Grundtanken är att ett eget tryggt boende ger förutsättningar för att behandling 

och stöd ska ge resultat.   

✓ Att det bör finnas tydligt uppstrukturerade och lättföljda riktlinjer för socialsekreterarna 

vid enheten för bostadssocialt bistånd att använda som stöd i beslutsprocessen. 

✓ Att de riktlinjer som upprättas i alla avseenden är juridiskt korrekta. 

✓ Att goda förutsättningar ger goda resultat, för alla inblandade parter.  
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10 Implikationer för teori och praktik 

Den här uppsatsens upplägg är sådant att en diskussion om relationen mellan resultat/analys 

och teori inte enkelt låter sig göras. Teorin och tidigare forskning i relation till det empiriska 

materialet låter mig till exempel inte att uttala mig om orsakerna till individernas problematik, 

såsom varför man har skulder, varför man missbrukar och så vidare. Teorin om 

gräsrotsbyråkraterna tillåter mig att diskutera deras arbetssätt och förhållanden vilket har gjorts 

utifrån det empiriska materialet. 

Metoden har anpassats till studien för att kunna besvara syftet, det vill säga en studie i hur 

socialsekreterarna vid enheten för bostadssocialt bistånd (BOS) i Sundvall arbetade med 

biståndsbedömningar under den angivna tidsperioden, men även att undersöka, om möjligt, hur 

socialsekreterarna förhåller sig till den bakrundproblematik de ansökande har, samt hur de 

utifrån detta konstruerar klienter. Om studien haft syftet att studera biståndsbedömningar 

generellt och urvalet expanderats till övriga enheter vid socialtjänsten i Sundsvall hade den 

skriftliga delen av vinjettstudien mer än troligt varit tillräcklig. Metoden hade då öppnat upp 

för en större jämförelse, en större generaliserbarhet men även möjligheten att besvara fler frågor 

Resultatet för studien hade i det fallet kanske varit delvis annat och mindre specifikt.  Dock 

hade det inneburit att jag inte hade kunnat ha biståndsbedömningar vid den bostadssociala 

gruppen som fokus, vilket är syftet med den aktuella studien.  

Lyfter man blicken ifrån Sundsvalls horisont så kan man konstatera att det finns näst intill ingen 

tidigare forskning om biståndsbedömningar inom den sekundära bostadsmarknaden. Det borde 

därför vara av intresse för många kommuner att delta i jämförande studier. Minns att 

bostadssociala insatser finns i 260 av Sveriges 290 kommuner. Några av de aspekter som inte 

funnits utrymme för i denna studie, men som skulle vara intressant att se forskning kring 

presenteras nedan:  

Då majoriteten av de svenska kommunerna har någon typ av bostadssociala insatser skulle det 

även vara av intresse att se hur dessa arbetar med tilldelningen av dess boendelösningar. 

Använder man sig, likt Sundsvalls kommun, av biståndsbedömningar för att hjälpa de som på 

egen hand inte förmår att bli aktuella på den reguljära bostadsmarknaden? Sker det, likt 

resultatet i den aktuella studien visar, olikheter i bedömningar om de hjälpsökandes behov och 

konstrueras de hjälpsökande med liknande klientkaraktäristiska drag? Hur står sig 

storstadskommuners bostadssociala insatser i förhållande till glesbygdskommuners? Finns 

skillnader mellan storstäder? Olika landsändar? Inland och kustkommuner?  

I förhållande till den aktuella studien och dess fokus på Sundsvalls kommun, skulle det även 

vara intressant med vidare forskning kring hur socialtjänstens samverkan med allmännyttan 

fungerar. Tas till exempel det bostadssociala ansvaret av allmännyttan i Sundsvall och hur 

jobbar dess två tillsammans för att lösa tillgången på bostäder för de som är i behov därutav? 

Om man fortsätter att ha fokus på Sundsvalls kommun så vore det av intresse att se hur 

samverkan fungerar mellan olika institutioner som, via gemensamma klienter, kommer i 

kontakt med den bostadssociala gruppen. I studiens intervjuer nämner en av socialsekreterarna 

att det finns stor potential i att formalisera extern samverkan.    

Att använda ytterligare teoretiska begrepp och ansatser, till exempel Foucault och hans 

maktteori, hade kanske möjliggjort för en bredare analys av det insamlade materialet och kanske 

även vridit perspektivet och analysen åt något håll.   



70 

 

Det intersektionella perspektivet har inte fått utrymme i den aktuella studien, något som skulle 

vara intressant att sätta i relation till etableringssvårigheter på den reguljära bostadsmarknaden 

samt i relation till biståndsbedömningar allmänt. 

Det finns många utgångspunkter man skulle kunna ha i studier kring biståndsbedömningar, den 

aktuella studien är endast ett litet bidrag i forskningen gällande biståndsbedömningar generellt 

men ett stort bidrag i forskningen kring biståndsbedömningar gällande bostadssocialt bistånd.  
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12.1 Bilaga 1: Flödesschema över handläggningsprocessen 
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12.2 Bilaga 2: Förfrågan om deltagande i studien 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen, 

Mastersprogrammet i sociologi 

Till verksamhetschef och tillförordnad enhetschef 

En förfrågan om deltagande i studie 

Jag heter Cecilia och är sociologistudent och är mitt uppe i mitt masterexamenarbete på 30 

högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Examensarbete syftar 

till att undersöka hur biståndsbedömningarna går till för bostadssocialt bistånd samt som att 

kartlägga hur klientelets bakgrund ser ut för att få en tydligare bild om vilken problematik 

personerna som söker biståndet har som gör att de inte blir aktuella på den reguljära 

bostadsmarknaden. Genom studien hoppas jag att kunna ge en bild av hur bedömningsarbetet 

av det bostadssociala biståndet fungerar, hur ansvariga handläggare arbetar med avsedda 

riktlinjer och socialtjänstlagen 4 kap 1§. Samt ge en bild av vilken problematik som de 

ansökande har som gör att de inte blir aktuell som hyresgäster på den reguljära 

bostadsmarknaden. Kunskaper kring detta är viktiga i måna avseenden, men direkt viktig för 

utvecklande av hur socialtjänsten i Sundsvall arbetar med det bostadssociala biståndet.  

Ni tillfrågas därför, som verksamhetschef för IFO (Individ och Familjeomsorg) och 

tillförordnad enhetschef för bostadssocial biståndsgruppen vid Socialtjänsten i Sundsvalls 

kommun om tillstånd till att genomföra studien vid gruppen bostadssocialt bistånd. Data 

kommer att kontinuerligt samlas in dels genom uppgifter kring de beslut som tagits under 

perioden januari-april 2016, dels genom observationer under ärendedragningar som gruppen 

har samt genom vinjettstudier med de ansvariga handläggarna. Under observationerna är tanken 

att anteckningar förs kring vilken eventuell problematik som kommer upp kring diverse olika 

ärende. Dessa anteckningar ska sedan fungera som en bakgrund till skapandet av de vinjetter 

som är tänkt att utföra med de ansvariga handläggarna.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt för de ansvariga handläggarna och kan när som helst utan 

särskild förklaring avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och 

handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade handläggare.  

 

Sundsvall den 17-02-10 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Sandström 

Sociologistudent vid Uppsala Universitet 

E-post: ceciliasandstrm@gmail.com 

Handledare: 

Dr. Siv-Britt Björktomta 

mail: siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se 

mailto:siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se
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12.3 Bilaga 3: Utlämnande av sekretessbelagt material 
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12.4 Bilaga 4: Uppdragsavtal  
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12.5 Bilaga 5: Informationsbrev  

 

Hej.  

Jag heter Cecilia Sandström och går på masterutbildningen på institutionen för sociologi 

(Uppsalas Universitet) i Uppsala. Jag är i mitten av min avslutande termin och det är därför 

aktuell med att skriva min masteruppsats. Syftet är att se till hur biståndsbedömningarna går till 

för bostadssocialt bistånd, samt att kartlägga hur klientelets bakgrund ser ut. Med intentionerna 

att få en tydligare bild om vilken problematik personerna som söker biståndet har som gör att 

de inte blir aktuella på den reguljära bostadsmarknaden. Mina handledare heter Siv-Britt 

Björktomta och är universitetslektor socionom/ fil. Dr. Socialt arbete.  

En del av min empiriska studie kommer att genomföras genom en enkätstudie med vinjetter av 

fiktiva klientbeskrivningar. I denna enkät återfinns 3 stycken vinjetter (fiktiva 

klientbeskrivningar). Jag ber dig att bedöma behovet av bostadssocialt bistånd utifrån den 

information som framgår i vinjetterna. Gör bedömningen utifrån hur din normala 

handläggningsrutin och redovisa så tydligt som möjligt bedömning, beslut, motivering samt 

annat som är/kan vara relevant för bedömningen.  

I denna studie förhåller jag med till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Informationskrav vilket 

innebär att deltagarna blir tilldelad information kring studiens syfte och innebörd. 

Samtyckeskravet vilket innebär att i det är frivilligt att delta i studien och att det är möjligt att 

avbryta deltagandet om så skulle önskas. Konfidentialitetskravet vilket innebär att deltagarna 

ges anonymitet i studien genom att bli tilldelad fiktiva namn i forskningsrapporten. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlande materialet kommer endast att användas i denna 

studie, när forskningsrapporten är färdigställd kommer materialet att förstöras.  

Återkom även med en tid som skulle passa dig för en uppföljningsintervju med syfte att jag har 

möjlighet att ställa frågor kring dina bedömningar och du får möjlighet att utveckla dina 

resonemang och tankar kring vinjetterna.  

Den färdiga forskningsrapporten kommer att publiceras på www.diva-portal-org efter det att 

den har examinerats.  

Har du några frågor eller funderingar så är du mer än välkommen att kontakta mig.  

Tack på förhand för din medverkan! 
Cecilia Sandström 

Mail: ceciliasandstrm@gmail.com  

Handledare: Dr. Siv-Britt Björktomta  

mail: siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se 

 

 

http://www.diva-portal-org/
mailto:ceciliasandstrm@gmail.com
mailto:siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se
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12.6 Bilaga 6: Vinjett 1, fallet med Anna och hennes dotter  

Fall 1: Anna 32 år och dottern på 2 år 

Anna är ensamstående med sin dotter på 2, och är vid ansökningstillfället bostadslös och uppbär 

hjälp ifrån ekonomiskt bistånd. Anna, tillsammans med dottern, har varit boende med dotterns 

pappa tidigare men då förhållandet tagit slut och pappan ensam skrivit under kontraktet så har 

Anna och dottern varit tvungna att flytta. De har den senaste tiden varit boende hos olika 

personer i Annas umgängeskrets och släkt/familj, de har bott där de fått plats. Vid 

ansökningstillfället är Anna och dottern boende med Annas mormor.  

Via den handläggare som Anna har på ekonomiskt bistånd har Anna och mormor gjort ett 

korttids inneboendekontrakt som sträcker sig under 6 månader.  

Anna har under handläggningens gång berättat att hon under sina tonår haft problem med 

narkotika och har varit på behandlingshem för ca 10 år sedan. Efter detta uppger Anna att hon 

har varit helt drogfri, dock har hon som ett resultat av sin missbruksproblematik haft svårt att 

komma ut på arbetsmarknaden. Hon har sedan dottern föddes varit inhoppande vikarie på olika 

arbetsplatser lite då och då.  

Anna har både betalningsanmärkningar och skulder, vilket hon uppgett har försvårat hennes 

process att få tag på bostad själv.   

 

Sökt insats: bostadssocialt bistånd (bostadssocialt kontrakt) 

Som ansvarig handläggare:  

- Gör en bedömning så som du skulle göra vid en autentisk utredning. 

- Om du har några övriga funderingar eller resonemang kring ärendet skriv dessa också.  

 

 

 

 

 

4 kap. Socialtjänstlagen 

Rätten till bistånd 

1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. 

   Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
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12.7 Bilaga 7: Vinjett 2, fallet med Patrik  

Fall 2: Patrik 27 år 

Patrik är en 27 årig ensamstående man utan barn. Patrik finns med i polisens brottsregister, har 

skulder samt betalningsanmärkningar. Patrik har även en del störningar från tidigare boende. 

Han har varit ”känd” av socialtjänsten under en kortare tid då han tidigare har haft ett 

bostadssocialt kontrakt genom socialtjänsten (det var i samband med detta boende som 

störningarna rapporterats). Lägenheten som Patrik hade genom socialtjänsten sade han upp 

inför att han skulle avtjäna ett kortare fängelsestraff.  

Patrik har haft en sporadisk kontakt med ekonomiskt bistånd, men uppger inte i ansökan eller 

vid initialt samtal huruvida den kontakten ska återupptas vid frisläppning.  

 

Sökt insats: bostadssocialt bistånd (bostadssocialt kontrakt) 

Som ansvarig handläggare:  

- Gör en bedömning så som du skulle göra vid en autentisk utredning. 

- Om du har några övriga funderingar eller resonemang kring ärendet skriv dessa också.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap. Socialtjänstlagen 

Rätten till bistånd 

1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. 

   Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
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12.8 Bilaga 8: Vinjett 3, fallet med Aisha och Mohammed och deras fem barn 

Fall 3: Aisha och Mohammed 40 respektive 50 år 

Aisha och Mohammed tillsammans med sina 5 (17 år, 14 år, 10 år, 8 år samt 5 år) barn har för 

en tid sedan kommit till Sverige och är i dagsläget bosatta i en av Migrationsverkets 

boendelösningar. Dock anser Aisha inte att boendelösningen är bra för familjen då det är väldigt 

trångt. Aisha uppger att de har pratat med Migrationsverket om byte av bostad men inte fått 

någon hjälp med detta och vänder sig därför till socialtjänstens bostadssociala biståndsgrupp 

för hjälp med att hitta en mer passade boendelösning för familjen.  

Familjen har inga skulder till Kronofogden, kvinnan uppger att de söker bostäder på egen hand 

men att det inte finns några lediga. Familjen har försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd, dock 

har den senaste ansökan fått avslag.  

 

 

 

 

 

Sökt insats: bostadssocialt bistånd (bostadssocialt kontrakt) 

Som ansvarig handläggare:  

- Gör en bedömning så som du skulle göra vid en autentisk utredning. 

- Om du har några övriga funderingar eller resonemang kring ärendet skriv dessa också.  

 

 

 

 

 

4 kap. Socialtjänstlagen 

Rätten till bistånd 

1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. 

   Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
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12.9 Bilaga 9: Övrig information till vinjettstudien  

Övrig information till vinjettstudierna  

Kön: _____________. 

Ålder: ____________ år.  

Din utbildning: ____________________________. 

Sammanlagd erfarenhet av socialt arbete: ______________ år. 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats: ___________år.  

 

 

 

 

Om det är något övrig som du anser att forskaren behöver veta eller vill framföra angående de 

hypotetiska fallen och bedömningarna vänligen gör detta nedan: 

 


