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Abstract: 
 
This investigation aimed to shed light on the terms of the dispensing and the retaining of 
municipal social benefits granted by Swedish social services, this in regard of a less visible 
societal subgroup; citizens who cannot attain or retain housing of their own. 
 
Through qualitative interviews with six municipal social workers in Skåne, the plight of these 
citizens is revealed from a policy-making perspective in respect of views on discretion and 
individual appreciation. How may the applicant impact the application process and how does 
social subletting operate as a service effort? 
 
Further analysis of the accounts of informants’ views on change and the reasons for change, 
sketched an image of a society where public acceptance and tolerance are crucial factors for 
citizens hoping to achieve a homestead through means of municipal intervention. 
 
In conclusion, flexible attitudes towards job description are of major import to the possibility 
of offering client support in under-staffed municipal environs. Furthermore, reflexive social 
workers allying with the applicant throughout the process, from application to intervention are 
decisive for efficacious, long-term social work.. 
 
Keywords: Housing First, municipal, social worker, social work, client, guidelines, interview, 
social subletting, change, reflexive practice, staircase of transition 
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FÖRORD 
 

Jag vill börja med att tacka de personer vilka stöttat mig i arbetet med att färdigställa detta 

alster: min tålmodiga och kloka fästmö, min fina lilla dotter som ofta hjälpt mig att skingra 

tankarna för att orka fokusera än en gång och min handledare Hans Knutagård och de andra 

studenterna i handledningsgruppen. Tack också till Daniel för samtalen och samarbetet. 

 

Informanternas vänlighet att ge sin tid till mig och mod att dela med sig av tyst kunskap, kan 

inte värderas högt nog. De har varit förutsättningar för att jag kunna förvalta möjligheten att 

göra något jag verkligen funderat mycket över. Alla VFU-kontakter från medarbetare till 

sökanden har bidragit i processen att skapa en mer reflekterande, ödmjuk och nyfiken 

socialarbetare. 

 

Arbetets eventuella förtjänster är tack vare er alla, dess brister mina egna. 

 

 

 

Kristianstad, oktober 2010 

Johan Rintamaa 
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INLEDNING 
 

- … är vi bra idag? Alltså funkar det här nu? Eller har behoven förändrats? 

 

Informant 1 

 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU på Socionomprogrammet, Högskolan Kristianstad avser 

att slussa in och socialisera socionomstudenter i olika yrkessammanhang och roller. Min VFU 

tillbringades på Socialtjänsten i Kristianstad inom försörjningsstöd. Dessförinnan var mitt 

studentperspektiv på myndighetsutövning och själva myndighetssammanhanget helt 

teoretiska. Väl inne i VFU och i handläggningen började jag reflektera över olika uttryck för 

handlingsutrymmet jag lärt känna och hur detta är möjligt att översätta till makt över de som 

begär att få ta del av sociala förmåner. Den gryende förståelsen för hur dessa förhållanden helt 

kan påverka levnadsvillkoren för personer med utökad social problematik i vårt samhälle 

ledde till insikten om att det kan vara socialsekreterarna som måste ge samhällets svar på 

frågan om de mest basala materiella behoven ska beviljas sökanden. 

 

En läsning av rekommenderad litteratur i anknytning till VFU hjälpte mig att sätta ord på 

tankar jag hyst om möjligheter och problematik i socialt arbete. Denna undersökning baserar 

sig på att socialsekreterare med delegation att fatta beslut kan anses tillhöra en särskild grupp 

offentliganställda. I uppsatsen utvecklas perspektivet på detta efter svenska förhållanden. 

 

För min del väckte VFU-tiden ett intresse för att fortsätta undersöka ett i VFU-litteraturen 

försummat uttryck: handlingsutrymme. Att börja ställa frågor som fördjupar kunskapen om 

yrkesutövningens villkor. Hur förhåller sig de som har makten till de personer som saknar 

andra utvägar att tillgodose sina behov än att ansöka om det de behöver? Kopplar 

socialsekreterare sitt dagliga värv till maktutövning? Några tankar som väcktes inför och 

under processen med det här arbetet. 
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SYFTE 

Denna studie hade syftet att belysa hur socialsekreterare som individuella tjänstemän 

reflekterar kring nuvarande insatser respektive arbetssättet Bostad först för personer aktuella 

för boendebistånd i olika former. De tre frågeställningarna inriktar sig på subjektiva 

redogörelser och tankar kring: 

 

• Personliga perspektiv på handläggningsprocessen gällande boendebistånd enligt SoL 4 

kap. 1§ 

 

• Hur upplever informanterna handlingsutrymmet och dess räckvidd? 

 

• Hur tänker informanterna kring utveckling och förändring av socialt arbete? 

 

Nyttan med undersökningen kan dels vara att belysa hur socialarbetare själva upplever 

förändring och diskursutökande, dels att försöka fånga en ögonblicksbild av dagsläget för 

socialtjänstens arbete. Detta arbete kan bistå socionomstuderande med ett utvidgat 

VFU-perspektiv på dels aspekter av handlingsutrymmets vidsträckthet och dels förändring 

inom socialt arbete i stort. 
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BAKGRUND 

Syftet med uppsatsen hade en särskild grupp medborgare i åtanke; de aktuella för 

boendebistånd. Jag har genom VFU fått en större förståelse för verkan av materiell och social 

polarisering och för medborgares situation som inte kan få viktiga behov tillgodosedda annat 

än genom att ansöka; till exempel om boendebistånd. Det är en samlad term för olika insatser 

och stöd kommunen kan tillhandahålla för att facilitera, eller förenkla, tillgången till 

bostadsmarknadens utbud för medborgare. Exempelvis genom att kommunen går i borgen 

eller ger referenser, eller mer vanligt: tecknar ett förstahandskontrakt där socialnämnden hyr 

ut till den enskilde. Detta kallas socialt kontrakt och innebörden utvecklas nedan. 

 

Socialtjänsten, dess aktörer och verksamhet 

Socialtjänstens ärendegång och beslutsvägar är inte allmän kunskap, fast organisationen är 

offentlig. Det är viktigt att delge läsaren allmänna, korrekta perspektiv på socialt arbetes 

utförare och formella ärendegång. Ty dessa ligger sedan till grund för min problematisering 

kring socialtjänstens verksamhet. 

Alla biståndsansökningar, även boende, handläggs och utreds av tjänstemän med titeln 

socialsekreterare. Detta förfarande regleras av bland annat Socialtjänstlagen, här förkortat 

SoL. (SFS 2001:453) SoL är en ramlag som stadgar och reglerar socialtjänstens 

verksamhetsområden, ansvar och medborgares särskilda rättigheter i olika sammanhang. 

Kommunen har till exempel enligt SoL § 2:2 (ibid.) ett yttersta ansvar för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Hur kan då en person gå tillväga för att ta sin rätt till bistånd i bruk? Om ansökan stadgar SoL 

4 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § var för sig att: 

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. 

respektive att   

Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda 

någon åtgärd av nämnden. 
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Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes 

avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. (SFS 2001:453) 

I korthet: kan medborgare inte täcka sina egna levnadsbehov är det möjligt att ansöka om 

medel eller åtgärder från det allmänna och den ansökan ska snarast börja utredas oavsett hur 

socialnämnden fått reda på behoven. 

Den nya Socialtjänstlagen vilken trädde i kraft 1 januari år 1982, konstruerades till en ramlag. 

Den formen gjorde det möjligt att ge största möjliga yttre omfång åt intentionerna för lagen 

utan försök till att detaljstyra arbetet på plats till plats från tjänsteman till tjänsteman från 

ansökan till ansökan. 

Där finns för- och nackdelar med ramlagens konstruktion i sig. Kåhl (1995) visar exempelvis 

på att den lagstiftaranda med demokrati och klientinflytande som ledstjärnor, vilken SoL är ett 

uttryck för även kan ses som en utökad möjlighet till godtycke: ” … förutsägbarheten på 

traditionellt sätt kan inte kalkyleras då praxis blir resultatorienterat. Ramlagen kan därmed 

ge större utrymme för såväl medbestämmande som förtryck.” (Kåhl, 1995, s.42) Senare 

bedömare (Socialutskottet 2009;ss.6,22) avviker inte i bedömningen från Kåhls perspektiv, 

det att i ramlagens utformning finns möjligheten till maktförskjutning till nackdel för de vars 

rättigheter skulle artikuleras. Sammanfattningsvis kan källorna till rättsosäkerhet för den som 

ansöker om bistånd vara många, men varierande skicklighet och ekonomiska resurser hos de 

som ska tillämpa SoL och de som ska bedöma beslut vid överklaganden framhävs (ibid., s.6). 

SoL behöver ha definierat ett handlingsområde där socialtjänstens myndighetsutövning inom 

ramen för lagen har laglig möjlighet – handlingsutrymme – att röra sig. Per-Erik Ellström, 

fil.dr. i pedagogik med särskild inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet, sätter 

autonomi, självstyre, som en talande synonym till handlingsutrymme (1996). Detta utrymme 

är en förutsättning för att socialtjänstens serviceuppdrag alls ska kunna lösas praktiskt. (Kåhl, 

1995) Ty SoL definierar inte vad medborgare kan och får ansöka om, per se, på grund av 

ramlagsformen utan ”skälig levnadsnivå”, SoL 4 kap. 1§ 2 st. nämns som ett riktmärke för 

insatsernas omfattning. Detta leder till olika tolkningar riket över; var, vem och vad som 

ansöks om bedöms individuellt efter situationen. De är olika uttryck för aspekter av 

frontlinjebyråkratens verksamhet och introduceras härefter. 

Sammanfattningsvis har svenska socialsekreterare som tjänstemän alltså fått ett stort ansvar 

att vägledda av rättskällorna fatta beslut om vad medborgaren ska beviljas. Rättskällor kan 
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exempelvis vara men är inte begränsade till: Lagtext, propositioner, allmänna råd från 

Socialstyrelsen och förvaltningsrättsdomar. 

Frontlinjebyråkraten 

Den första definitionen med utgångspunkt i handlingsutrymmet (engelska: discretion) hos 

vissa grupper offentliganställda beskrev Michael Lipsky i sitt verk Street-Level Buraucracy: 

The Dilemmas of Individuals in Public Services (1980) och myntade så begreppet street-level 

bureaucrat. På svenska finns en rad översättningar av termen, den som valts här är 

”frontlinjebyråkrat”. Detta val anknyter till det dilemma att samma person som möter 

medborgarnas krav och har ansvaret att fördela resurser även är den som har ansvaret att neka 

resurser i andra fall. (Schierenbeck, 2004) Några av förutsättningarna för att enligt Lipsky 

ingå i den kategorin handlar bland annat om en grundläggande möjlighet till självständighet i 

valet att hur, när och om officiell policy ska tillämpas respektive prioriteringar om vilka 

medborgare som ska beviljas service och förmåner. 

 

Andra yrkesgrupper Lipsky (1980) nämner utöver socialarbetare är poliser, lärare, domar och 

brandmän. De grupperna har gemensamt att de alla har ett handlingsutrymme att efter eget 

skön lösa uppgifter de ställs inför när de möter medborgarna på samhällets alla plan. 

Handlingsutrymmet är en återkommande term i det här arbetet, för det utrymme socialt 

arbetande personer i myndighetsutövande ställning har möjlighet att bevilja inom och är 

frontlinjebyråkratens adelsmärke. 

 

Ärendegång inom socialtjänsten 

En ansökan om en social förmån enligt SoL 4 kap. § 1 (SFS 2001:453), har en viss 

ärendegång. Till att börja med aktualiseras sökanden hos socialförvaltningen genom ansökan. 

Efter aktualiseringen fattas beslut om en utredning ska öppnas, om så startas en utredning om 

sökanden och dess förhållanden vilken mynnar ut i ett beslut. Beslutet handlar i stort om det 

sökanden ansökt om beviljas eller inte med redogörelse för beslutsgrunderna. I socialtjänstens 

bedömning är berättigandet en stor del; sökanden måste anses berättigad på olika grunder för 

att ansökan ska beviljas. Grunderna för berättigande varierar stort över riket på grund av 

ramlagens generella formulering, men handlar ofta när det gäller bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § 

om att sökanden ska ha själv ha försökt tillgodose sina behov. För boendebistånd kan gälla att 

eget kontaktnät och alla utvägar att anskaffa och söka bostad ska vara uttömda. 
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Olika boendebistånd 

Boendebistånd är möjligt att betrakta som ett solitt åtagande från välfärdstatens sida; en 

möjlighet att ansöka om ett boende när individen själv inte lyckas ordna det kan framstå som 

socialt utjämnande. Synen på boendebiståndet i den här uppsatsen anknyter till uppfattningen 

om polariseringen i samhället. Det vill säga vilka grupper som kommer ifråga för att ansöka 

om den här insatsen. Vad som informerar samhällets val vid tillämpandet av en insats som 

boendebistånd utvecklas i avsnittet. 

 

En betydande majoritet av kommunerna i Sverige, 76 % (Boverket 2010) tillämpar insatsen 

sociala kontrakt i olika former, i officiella sammanhang refereras hela företeelsen som till den 

”sekundära bostadsmarknaden”. (Sahlin, 1998, Boverket 2010) Socialnämnden tecknar 

kontrakt för en bostad i första hand och hyr sedan i sin tur ut denna, detta resulterar i ett 

socialt kontrakt. Sociala kontrakt kan inte jämföras med konventionella hyreskontrakt, de kan 

inte ge den kontraktsskrivande något besittningsskydd.  (Jordabalken, SFS 1970:994) 

Konventionell andrahandsuthyrning ger hyresgästen efter två års boendetid besittningsskydd 

enligt 45 § (ibid.), oavsett om kortare kontrakt löpt ut och tecknats om. 

 

De sociala kontrakten är möjliga att förknippa med omfattande tilläggsvillkor. Dessa kan vara 

men är inte begränsade till: krav på fritt tillträde från socialtjänsten med nyckel, krav på den 

enskilde att underkasta sig olika former av kontroller och behandling respektive 

begränsningar av möjligheten till umgänge i bostaden och innehav av husdjur. Följden av att 

inte leva upp till kraven kan leda till uppsägning. Regelmässigt löper sociala kontrakt på en 

ömsesidig uppsägningstid mellan en vecka till en månads tid och förlängs annars vanligen 

löpande med samma period. Bakomliggande tanken med sociala kontrakt inom allmännyttan 

är att de ska leda till övertagande av hyresrätten när det bedöms möjligt av socialförvaltningen 

och hyresvärden. (Bostadsutskottet, 2005) 

 

Sociala kontrakt kröner toppen av en åtgärdskonstruktion, i Europa ofta liknad vid en trappa, 

boendetrappan men benämns ibland vårdkedjemodellen (eng. continuum of care). I Sverige är 

de huvudsakliga stegen i boendetrappan; härbärge, akutboende, korttidsboende, utslussnings- 

och träningslägenhet samt socialt kontrakt. (Runquist, 2001; Blid, 2006) Jag använder 

bostadsvillkoren för sociala kontraktstagare som bakgrund för den verklighet som möter såväl 

sökanden som socialsekreterarna i denna undersökning. Under VFU läste jag en mängd 

historiska akt-händelser vars ofullständiga bild av bemötandet och klienternas verklighet gav 
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mig mycket att reflektera över. Dessa reflektioner väckte slutgiltigt intresset för att undersöka 

implementeringen av sociala kontrakt idag. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

En teori för att förstå olika förhållanden som påverkar socialsekreterares förmåga att ge och 

utföra kommunal service är den om frontlinjebyråkraten (Lipsky, 1980). Frontlinjebyråkraten 

möter vi nästan dagligen i många olika skepnader; Lipsky inkluderar exempelvis domare, 

lärare, poliser och brandmän. Gemensamma drag hos de här yrkesutövarna är en 

grundläggande möjlighet att anpassa sin arbetsinsats i förhållande till mängden 

arbetsuppgifter och genom egna avvägningar bedöma vad som är den bästa lösningen. Ett 

exempel är domaren som istället för fängelsestraff kan välja att döma till kontraktsvård och ge 

förövaren en ny chans till samhällsanpassning.  Nedan ska jag diskutera hur jag använder 

teorin för att undersöka handlingsutrymmet och tillvaron som socialsekreterare i Sverige. 

 

Det här arbetet inriktar sig på olika aspekter på socialsekreterares arbete med att handlägga 

ansökningar om boendebistånd enligt SoL. Viktigt att veta om ramlagen SoL är att alla 

ansökningar måste utredas för att kunna bedömas om de ingår i skälig levnadsnivå och om 

detta skulle eller borde kunna täckas på något annat sätt än genom samhällets försorg. 

Handlingsutrymme är heller inte bara att bevilja, i det ligger också varje avvägning mellan 

helt avslag och helt bifall på ansökan. 

 

Lipsky pekar inte ut något särskilt välfärdsystem eller socialtjänst som grund för de teoretiska 

resonemangen kring socialt arbete. Att studera exempelvis USAs lagstiftning på området 

ligger inte inom resurserna för ett arbete på denna nivå, jag fick söka vägledning i litteraturens 

jämförelser. Staffan Johansson, docent i offentlig förvaltning och universitetslektor har gjort 

en litteraturöversikt över svensk socialtjänst som organisation och denna styrker mina tankar 

om skillnader mellan amerikansk och svensk socialtjänst vad gäller organisation och 

regleringar, men gör inga särskilda skillnader mellan det sociala arbetets generella karaktär 

länderna emellan (Johansson, 2006; s.120). 

 

Informanterna i studien har delegation att fatta beslut självständigt, de är enligt Lipsky 

frontlinjebyråkrater närmast per definition; de har en status som offentligt anställda och 

arbetar i nära kontakt med medborgarna. Dessutom präglas deras dubbla uppdrag att dels ge 
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service, dels fördela sociala förmåner av otillräckliga ekonomiska och personalmässiga 

resurser och anpassning till organisatoriska förutsättningar. (Lipsky, 1980) 

 

Sökandens situation ryms även den inom Lipskys teori. Hos medborgare med aspirationer på 

sociala förmåner i stort, det finns en pragmatik när makten att besluta ligger i 

frontlinjebyråkraternas händer; i den individuella bedömningen finns ju möjligheten till ett 

positivt gensvar på ansökan. (ibid.; s.9) Men å andra sidan, när det gäller riktigt fattiga 

klienter skriver Lipsky: 

 

The poorer people are, the greater influence street-level bureaucrats tend to 

have over them. (…) they [frontlinjebyråkraterna] may well be taken to be part 

of the problem of being poor. (Lipsky, 1980; s. 6) 

 

Men om behovet av boendebistånd inte är specifikt relaterat till fattigdom? Hur kan Lipskys 

teorier tillämpas på ett svenskt SoL-perspektiv? Det här arbetet har inte lagstiftarens syn på 

biståndet från socialtjänsten som utgångspunkt; det ämnar undersöka hur en aspekt av 

välfärdssamhället fungerar i verkligheten. Det ur ett särskilt perspektiv: de som träffar de 

sökanden personligen och vars beslut enligt Lipsky kan sägas forma utseendet på officiell 

policy - frontlinjebyråkraterna. 

 

TIDIGARE FORSKNING 

Innan undersökningen gjorde jag en översikt av litteraturen om frontlinjebyråkrati och 

handlingsutrymmet för svenska förhållanden, och Bostad först. Se ovan för introduktion av 

begreppen frontlinjebyråkrat och handlingsutrymme. För att förklara mitt val av 

reflektionsgrund; skillnaderna mellan boendetrappa och Bostad först, representeras här 

grundfilosofin inom Bostad först översiktligt: 

 

I välfärdsystem vilka inte specifikt bygger på berättigande, exempelvis USA:s har olika 

koncept för att stävja hemlöshet tagits fram, varav ett kallas Housing First (HF) eller i Sverige 

kallat Bostad först (BF). Särskiljande drag är att det bygger på en grundtanke om klienten i en 

roll som konsument; denna väljer efter sin egen förmåga och sin egen situation de insatser 

denne anser sig behöva utöver ett minimum av motiverande insatser i fråga om exempelvis 

privatekonomisk rådgivning och samtal om drogvanor. (Tsemberis, 2004) HF-konceptet 

bygger på en övertygelse om att alla människor har en rättighet till ett eget boende; missbruk 
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eller andra problem oaktat och har teoretiska perspektiv baserade på psykiatrisk rehabilitering. 

(Tsemberis et al, 2003) Klienten får teckna kontrakt på ett boende på samma villkor som 

andra hyresgäster och erbjuds omfattande stöd för att ta hand om sig och sitt och därmed en 

trygg bas att påverka sitt liv i en mer hälsosam riktning. 

 

Grundfrågan inom hemlöshetsarbete kan sägas vara prioriteringsordningen på åtgärderna; 

bostad och en fast punkt och därefter vårdkonsumtion efter egen bedömning eller: strikta krav 

och olika placeringar innan eget boende kommer på tal? Offentliga omdömen om 

vårdkedjemodellen är inte helt okritiska och i en översikt av Socialstyrelsen (2009, s.8) står 

att läsa: 

 

Kunskapsöversikten ger dock inte underlag för att avfärda vårdkedjemodellen 

 som ett verkningslöst program. För svenskt vidkommande betyder 

det att boendetrappor kan vara verksamma program om det finns 

behovsanpassade vård- och stödinsatser kopplade till dessa. 

 

Undersökningen ska belysa socialarbetares verksamhetsperspektiv på resurserna utöver att 

undersöka inställningen till ett hemlöshetsarbete efter Bostad först-konceptet. Utöver Sabel-

Olsson (2010) saknas idag peer-reviewed litteratur om startade Bostad först-projekt, troligen 

på grund av det helt nya Bostad först representerar och att de (Tottmar, 2010) inte utvärderats 

än. 

 

Svensk forskning om frontlinjebyråkrater och deras handlingsutrymme är omfattande och 

berör olika aspekter av Lipskys teorier. Exempelvis: Utfall av integrationsarbete på 

myndighetsutövningsnivå (Schierenbeck, 2004), läkares roll i behandling som ges (de Fine 

Licht, 2007) och Hjertner Thoréns (2005) fallstudie i rapporten om kommunal 

aktiveringspolitik och praktiskt arbete med arbetslösa mottagare av försörjningsstöd. 

Gemensamma drag i studierna ovan är försök att se om rollen frontlinjebyråkraten har i 

beslutsfattandet formar den policy som myndighetsutövningen till sist blir ett uttryck för. 

 
 



 

14 
 

METOD  
I avsnittet ska jag representera tankar och ställningstaganden innan undersökningen vad gäller 

olika aspekter på vald undersökningsmetod. 

Etik 

Före studien reflekterades över etiska ställningstaganden och överväganden som till exempel 

att bevara forskningsmaterial och informanters identiteter säkert, radera inspelningar och 

anteckningar efter godkänt arbete. Frivilligt deltagande, informerat samtycke och att bara 

använda data för uppgivet syfte är andra hörnstenar i god forskning vad gäller att förvalta 

förtroendet från informanterna. (Kvale, 1997) Genomgående under arbetets lopp har potentiell 

nytta av forskningen vägts mot tänkbar skada men även själva undersökningens raison d'être 

reflekterats över under arbetets gång. Andra etiska överväganden från undersökarens sida har 

varit att använda enskilda intervjuer för konfidentialitetens skull, inte begära mer än 

professionell reflektion från informanter och att noga informera om vidtagna etiska åtgärder 

samt möjligheten till att avbryta medverkan i studien utan skäl. 

 

Litteratursökning 

För att finna relevanta artiklar och litteratur använde jag såväl mina personliga som 

Högskolan Kristianstads IT-resurser och elektroniska kataloger som EBSCO och 

SpringerLINK. Sökord: bostad först, housing first, philosophy, origins, Lipsky, street-level 

bureaucrat, frontlinjebyråkrat, handlingsutrymme, discretion, boendetrappa och sociala 

kontrakt. 

 

Metod och metodologi 

Genom att jag ville nå en utökad förståelse av hemlöshetsarbetet ur ett socialarbetarperspektiv 

blev en explorativ, kvalitativ ansats aktuell och jag redogör för mina tankar kring detta nedan. 

 

Steinar Kvale, psykolog och en ledande tänkare inom den kvalitativa forskningstraditionen 

föreslår redan på första sidan i första meningen i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun: 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(1997; s.9) Det finns olika sätt att undersöka världen omkring oss i forskningssyfte, men de 

entydiga och knivskarpa värdena på respondenters svar på en heltalsskala från 0-9 vad gäller 

surveyfrågor om känslor och tankar kan lämna en del övrigt att önska. Faktum är att frågan 

nog kan vara rätt ställd, men hur graderas en känsla, en reflektion eller en tanke? Vilket 

tolkningsutrymme lämnas undersökaren när det gäller svar på en linjär skala från noll till nio? 
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Det stod tidigt klart för mig att de åsikter, synpunkter och perspektiv som jag planerade skulle 

utgöra den här uppsatsens empiri enbart kunde göras tillgängliga genom samtal. Genom att 

intervjua personer verksamma i socialt arbete, lyssna och fråga kunde jag börja hoppas på att 

nå förståelse och kunna tolka den livsvärld och de upplevelser jag föresatt mig att undersöka. 

Kvalitativa intervjuer kan sedan ha två syften, hypotesprövade eller explorativa. I explorativa 

intervjuer, som de i undersökningen, introducerar intervjuaren ett område att kartlägga i 

intervjuerna, ett problem som ska exponeras på ett öppet och relativt ostrukturerat sätt. 

 

Efter att ha bestämt mig för att genomföra en kvalitativ intervjuundersökning öppnades andra 

frågor upp om struktur, anda och tolkningsgrunder. Nedan ska jag redogöra för hur jag 

resonerat kring de val jag träffat under designen av denna undersökning. 

 

I valet av struktur för intervjun var avgörande argument för halvstrukturering flexibiliteten 

vad gäller möjligheten att förändra eller utöka intervjuguiden under undersökningens lopp. 

Därutöver möjligheterna till att anpassa frågeformuleringar och ordningsföljd samt skapa nya 

följdfrågor för att passa de olika samtalen med en så varierad informantkrets som den 

aktuella. Även analysmässigt fanns fördelar med halvstrukturerade intervjuer då data i 

intervjuerna när de kodas kan sorteras in under de frågeställningar i uppsatsen som de berör. 

Sammantaget innebär detta fördelar mot kvantitativ ansats, på det valda ämnesområdet, i det 

att kvalitativa intervjuer kan ge ett rikare och mer nyanserat datamaterial men på bekostnad av 

en större arbetsinsats för att samla in data och att resultaten inte låter sig generaliseras till en 

större population. 

 

Intervjumetod 

I vald metod, fokuserade intervjuer, har intervjuguiden och intervjuerna fokus på tankar om 

kommunalt stödarbete för vissa grupper. Erfarenheter från VFU utgjorde utgångspunkten för 

utformandet av intervjuguiden. Robson (2002) och Kvale (1997) diskuterar kraven fokuserade 

intervjuer kan ställa på intervjuaren; erfarenhet från intervjuarens sida krävs för att bjuda in 

informanten och få denne att öppna sig och fördjupa samt för att få flyt i en fokuserad intervju 

utan att tappa bort sig och glömma frågor i stundens allvar. Möjligheten inneboende i alla 

former av intervjuer, att informanten tar upp samtalsämnen vilka inte omedelbart tillhör 

studiens syfte ställer krav på varsamhet och skicklighet för att kunna leda tillbaka till ämnet. 

Pilotarbetets resulterande förförståelse om fokusområdet gör det även möjligt att ställa frågor 

i rätt kontext med adekvata termer; att tala till informanterna på deras eget språk. 
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Att använda Bostad först som ett bollplank i reflektionen om arbetssätt mot hemlöshet kan 

göra att problem med förutfattade meningar och förförståelse hos informanterna minskas. 

Undersökningen inriktar sig inte på att kritisera aktuellt arbete utan söker informanternas 

tankar om hur nya sätt kan stå i kontrast till aktuella. Dessutom kunde det göras tydligt hur 

kraven på sökanden idag uppfattas av de personer som har som arbetsuppgifter att ställa och 

följa upp just de kraven. 

 

Valet att genomföra intervjuer enskilt bedömdes vara en styrka i metoden. Med enbart 

intervjuaren närvarande, utan arbetskamrater eller förman, kan det bli möjligt att tala öppet 

och konfidentiellt utan att behöva beakta offentliga ställningstaganden och policy. För övrigt 

anmälde sig inte några informanter i förväg som grupp, så någon annan form blev heller inte 

aktuell för överväganden. (Se dock metoddiskussion s.32 om gruppintervjuer). När det gällde 

själva genomförandet av intervjuerna beslöt författaren att försöka använda tidigare 

interpersonell erfarenhet förvärvad främst genom mångårig verksamhet i medling och 

förhandling i näringslivet och valde att försöka låta intervjuerna präglas av en informantanda. 

I detta sammanhang vill detta säga att det är den intervjuades agenda vilken får råda ifråga om 

hur frågorna i intervjun uppfattas och besvaras. Hela tillvägagångssättet syftar till att 

möjliggöra att maktförhållandet undersökare-informant utjämnas. Powney och Watts i 

Robson (2002) gör åtskillnad mellan informant- och repondentintervjuer i bemärkelsen 

delaktighet och status som objekt eller subjekt i förhållande till undersökarens ambitioner. 

 

Angreppssätt och analys 

De kvalitativa data dessa forskningsintervjuer sedan genererar har syftet att beskriva den 

intervjuades livsvärld. (Kvale, 1998) Genom att använda fenomenologiskt angreppssätt ligger 

tyngdpunkten i analysen på att förstå redogörelserna i intervjuerna. (ibid.) Attraktiva 

egenskaper hos ett sådant närmade till forskningsämnet är: ”koncentrationen på livsvärlden, 

öppenhet för den intervjuades upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar, försöka att 

sätta förkunskapen inom parentes och sökande efter oföränderliga väsensmeningar i 

beskrivningarna”. (Kvale, 1997; s. 42) Detta ställer krav på intervjuaren i sin tur, att skapa 

samtalsklimat där det blir möjligt för informanter att både vilja och våga berätta personligt 

och öppet. Utöver att det kräver ödmjukhet inför att personliga erfarenheter inte alltid 

”stämmer överens” med vad som framkommer i intervjun och acceptans för att detta inte 

handlar om undersökarens, alltså min egen, livsvärld. Jag föresatte mig att innan 
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undersökningen lägga åt sidan den kulturella förförståelsen av socialt arbetes utförande jag 

har fått mig till livs tidigare för kunna se och uppleva det sociala arbetet ur för mig helt nya 

och föga kända perspektiv: informanternas. 

 

Genom att till sist tolka data, genom meningskoncentration, anknyter undersökaren till vikten 

av att sträva efter att för publiken representera informantens urskiljda, i bemärkelsen 

separerade, avsnitt av berättelsen om sig själv och sin livsvärld i sammanhanget för intervjun 

(Kvale, 1997). I analysakten att meningskoncentrera enligt ovan; det vill säga finna och 

reducera essensen i berättelserna behöver forskaren vara medveten om möjligheten att 

informanternas kan uppleva att deras utsagor hackas sönder. Om det gäller djupt personliga 

redogörelser kan det vara förödande för informanter att se dessa krympta till ett par rader text. 

Men professionella socialarbetare vilket det rör sig om i föreliggande arbete, är enligt 

författarens erfarenhet och förförståelse vana att uttrycka sig kort och tydligast möjligt i 

tjänsten och är vana vid representerandet av deras utsagor i koncentrerad form. Ett exempel på 

detta är journalanteckningar om möten och samtal vilka behöver vara kärnfulla för att snabbt 

kunna konsulteras med bibehållen förståelse av andra tjänstemän om författaren inte är 

tillgänglig. 

 

Urval 

En första avgränsning för undersökningen formulerades direkt i syftet med uppsatsen; 

personer aktuella för boendebistånd i olika former. Den ingången var tänkt att snäva in fokus 

för undersökningen på socialtjänstens kontakter med samhällets mest röstsvaga men samtidigt 

resursbehövande grupper; personer utan utväg till tak över huvudet. 

 

I fråga om informanturvalet begränsades detta till kommuner och stadsdelar inom region 

Skåne med tanke på begränsade ekonomiska och tidsmässiga resurser för resor. Då syftet med 

studien inte var att belysa verksamhet på makronivå har urvalet därefter begränsats till 

informanter vilka ska vara yrkesverksamma socialsekreterare med klientarbete. Andra 

kriterier, exempelvis socionomexamen eller ett minimiantal tjänsteår eller fast tjänst riskerade 

att utesluta dels informanter nyetablerade i yrket samt dels yrkespersoner utan 

socionomexamen tillsammans med den all potentiella erfarenheten dessa kunde föra med sig i 

intervjusituationen. För att ingå behövde informanter antingen arbeta direkt med 

boendebiståndsfrågor, i handläggar- eller bostadssekreterarform eller vara socialsekreterare 

med klienter som är eller har varit aktuella för boendebistånd i olika former. 
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Två informanter tillkom genom snöbollsurval, d.v.s. genom att en informant rekommenderade 

andra informanter, och en informant ingick i undersökarens professionella nätverk. Tre 

informanter anmälde sig frivilligt efter att ha fått informationen antingen från organisationen 

eller genom att det första samtalet fördes med dem personligen. Trots upprepade försök blev 

det inte möjligt att inom tidsramen få till stånd intervjuer med andra representanter utöver 

tjänstemän verksamma inom handläggning av ekonomiskt bistånd, mottagningsgrupp och 

vuxenenhet för missbrukare. Inte ens inom en utökad tidsram om 15 veckor fanns tid eller 

möjlighet hos tillfrågade förvaltningar med avseende på medverkan av bostadssekreterare.  

 

Genomförande 

Ett första steg i undersökningen var att kontakta kommuner i Skåne och socialförvaltningar 

genom att uppge namn och ärendet att boka informanter till en intervjuundersökning om 

sociala kontrakt. Efter ett kortare personligt introduktionssamtal med lokalt ansvarig person 

översändes om önskat komplett information om undersökaren, syftet, urvalet, tidsåtgången för 

intervjun samt informationsblad om bostad först. Alla fem anmälda informanter fick sedan 

samma förhandsinformation om Bostad först (bilaga 2) tio dagar innan intervjutillfället med 

en uppmaning om att bekanta sig med materialet. Denna information har representerats så 

kortfattat och informativt som möjligt med referenser till studier med evidens för att 

exempelvis tillgodose möjligheter till fördjupning innan intervjun. Samtliga medverkande 

uppgav vid intervjun att de läst igenom och bekantat sig med materialet. 

 

Vid mötet med informanten innan intervjun presenterades konfidentialitetsavtalet för 

undertecknande enligt bilaga 3 och samt en sista fråga om inspelning var i sin ordning med 

uppgivna skäl enligt nedan. Inspelningen skedde via mobiltelefon med stereomikrofon vilket 

underlättade både avlyssning och transkribering, inspelaren kontrollerades löpande för att 

minska risk för teknikrelaterad dataförlust. Inspelaren placerades väl synligt för att påminna 

om att samtalet spelades in förutom att detta även förbättrar inspelningskvalitén. Genom att 

spela in intervjuerna kan intervjuaren utan risk för att förlora data eller flyt i samtalet ”(…) 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun.”. (Kvale, 1998;s.147) Praktiska aspekter 

på inspelning är att intervjuerna kortas med den tiden anteckningar skulle ta i anspråk förutom 

möjliga felkällor löpande anteckningar kan leda till. Dock är inspelningar begränsade till 

ljudet av samtalen. Upplevelser och minnen av kroppsspråk och gestik under intervjuerna 

riskerar att gå förlorade om inte detta dokumenteras snart efter intervjun. Sista förberedelserna 
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på plats var att be informanten t ex stänga av telefon och mobil för att försöka uppnå ostördhet 

se dock anmärkning i metoddiskussion s. 33. 

 

Intervjufrågorna sändes ut på förhand och ingen informant har begärt detta. Efter varje 

genomförd intervju frågade undersökaren om informanten ville kontaktas när eventuella citat 

väljs ut och noterade detta.  De fem intervjuernas varade mellan 52 och 83 minuter och 

resulterade i transkriberad form sammanlagt 83 utskrivna A4 med en blankrad mellan varje 

replikskifte under intervjun. Transkriberingen innefattade inte pauseringar, harklingar, 

hummanden eller skratt och samtalen transkriberades ordagrant. Se dock not i resultatdelen 

s.25. 

 

Om aspekter på validitet och reliabilitet 

Validitet handlar i forskning om trovärdigheten hos undersökningen; Kvale (1998) och 

Robson (2002) tar upp aspekterna hantverksmässighet och skicklighet i kvalitativ metod. 

Genom att forskaren redogör för sin: förförståelse, datainsamling, urval och tolkningsgrunder 

kan processen följas för att avgöra om tillräckliga metodhänsyn har tagits och 

metodskicklighet iakttagits. Enligt Kvale (1997) existerar en idé om idealintervjun; genom att 

arbeta i idealintervjuns anda kan detta informera bedömare om intervjuernas kvalitet. Vikten 

av samspelet och kontakten mellan parterna är genomgående; att tolka och följa upp 

intervjusvar under intervjun samt att verifiera dessa tolkningar framstår som hörnstenar 

liksom resulterande spontana, rika och specifika svar med relevans. Här artikuleras även 

kraven situationen ställer på undersökaren vad gäller sakkunnighet och medvetenhet om 

intervjuns existensberättigande. Sakkunnigheten som pilotarbetet kan ge, gör det även möjligt 

att lära sig tala till de intervjuade på de intervjuades ”språk”, att använda formuleringar och 

begrepp nära verkligheten vilket även det är ett argument för stärkt validitet i själva metoden 

med fokuserade intervjuer. 

 

Undersökaren ansluter sig till uppfattningen om idealintervjun samt att 

intervjuundersökningars resultat ej kan anses vara reproducerbara utom möjligen i 

urvalsaspekter och intervjufrågor och att frågor om reliabilitet inte har samma valör som 

inom kvantitativ metod. Undersökaren är på gott och ont sitt eget, unika verktyg i samspel 

med informanten vilket ger ett unikt resultat då intervjun kan betraktas som en ögonblicksbild 

(Kvale, 1997) vilken rimligen inte går att arrangera fram på nytt i efterhand för ett likadant 

resultat. 
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Exempel på personliga reflektioner som kan argumentera för validiteten i undersökningen är 

förförståelsen olikheter i hur samhället adresserar sociala frågor? På vilka sätt kan 

undersökaren frivilligt och ofrivilligt påverka undersökningen och vice versa? Hör ett kritiskt 

öra andra åsikter än de vilka ansluter sig till förförståelsen eller förändras förståelsen med nya 

insikter undersökningens genomförande bringar? Dessa är några av de viktigaste 

reflektionerna under tiden jag har samlat in, transkriberat ned, läst och tolkat empirin. 

RESULTAT 
Undersökningens fynd kan representeras på olika sätt, min egen förståelse av ämnet fann jag 

behövde utökas stort redan under första intervjun. Allt eftersom fler intervjuer slutfördes och 

ju mer tid jag reflekterade över vad som framkommit kunde jag så börja förstå och tolka 

socialt arbete såsom berättat för mig i intervjuerna. Representationen av undersökningens 

resultat valdes för att jag vill illustrera de mycket varierande sätten att betrakta och använda 

handlingsutrymmet; alltså visa hur individperspektiv kan sätta stark prägel på utförandet av 

socialt arbete. 

 

Huvudsakliga fynd 

Genom att gruppen socialsekreterare var så heterogen och berättelserna så rika spelade alla 

informanters utsagor en viktig roll i att finna ut undersökningens fokus: hemlöshetsarbetet och 

den mångfacetterade termen handlingsutrymme. Processen från ansökan till handläggning och 

beslut, som den representeras i intervjuerna är sällan kort. Resultaten kan slås upp fyndvis 

enligt nedan, men för att representera helheter; socialsekreteraren, sökanden, villkoren för 

båda och perspektiven på förändring kan det vara viktigt att referera mellan avsnitten.  

Handlingsutrymmet behöver speglas i synen på klienten och dess villkor, liksom attityder till 

och önskningar om förändring är präglade av handlingsutrymmets räckvidd idag. Materialet 

faller efter syfte och frågeställning in i fyra kategorier: 

 

Handlingsutrymmet 

Sökandens villkor 

Synen på sökanden 

Hemlöshetsarbete idag och imorgon 
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Handlingsutrymmet 

Hur ser dessa sex makthavare på handlingsutrymmet och på de personer vars tillvaro 

handlingsutrymmet i mångt och mycket reglerar? Handlingsutrymmet är inte möjligt att 

diskutera utan att föra in det sammanhang handlingsutrymmet till sist påverkar: sökandens 

livssituation. Handlingsutrymmet kan representera en makt som i intervjuerna bedöms från 

stor till i stort sett oinskränkt. Särskilt beroende på att sökanden som regel saknar utvägar för 

att tillgodose sina behov på annat sätt än biståndsansökan. Det är en personlig bedömning 

informerad av informanterna som väl medvetna om vidden av handlingsutrymmet och 

sökandens relativa litenhet gentemot socialförvaltningen. 

 

Men en förståelse av handlingsutrymme som en rak synonym för makt eller maktinnehav gör 

inte informanternas redogörelser rättvisa; detta visade sig i materialet. Där fanns andra 

dimensioner att upptäcka och tolka; en makt att fördela, en makt att stödja och en makt att 

fästa tillit. Två informanter berättade så här om sina upplevelser av handlingsutrymmet hos 

frontlinjebyråkraten: 

 

Det jag tänker, att jag ganska ofta har hamnat i med de här våndorna [med den 

individuella bedömningen] är att man väldigt mycket har lyssnat in vad klienten 

har sagt och så försöker man någonstans att tillmötesgå det. Kanske så långt 

man kan, och det blir mycket så att nu är ”bollen hos klienten”. Man gör vad 

man kan och ger så mycket man kan av det som klienten önskar. Och sedan 

lämnar man tillbaka makten, och säger att nu har du detta. … Jag tycker att 

man någonstans delar på makten, förstår du vad jag menar? 

Informant 1 

 

Vi har ju jättemycket makt, skulle jag vilja säga. Den ekonomiska biten är ju 

jättestor. Alla har väl behov av ett boende på ett eller annat sätt. Och det är vi 

som sitter och kan trycka på knappen att bevilja en hyra – eller inte. Alltså vi är 

ju den absolut sista instansen på det sättet. 

Informant 5 

 

Makt och handlingsutrymme är nära besläktade termer visade undersökningen. Det finns makt 

i en traditionell mening, med en grund i ojämlika styrkeförhållanden, om vilket informant 4 

talade klarspråk ur en mångårig erfarenhet: 
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Det finns ju riktlinjer och det finns rutiner och det finns praxis. Men den 

enskilda handläggaren har en stor makt i att välja hur man applicerar det sen 

ju. (…) Man kan ju hårdra det till det oändliga, liksom och man kan avslå - höll 

jag på att säga - det mesta om man vill, alltså så - finner grunder. 

 

Undersökaren uppfattade ofta i intervjuerna betingelser för ämbetsutövningen ur kulturellt 

perspektiv, det framgick i samtalen att socialarbetare omgående socialiseras in i 

socialsekreterarrollen och om vad som ”går för sig” för en tjänsteman. En målande reflektion: 

 

Och det är klart att man vill ju alla människor väl och alltså det roligaste hade 

ju varit att alltid ge bifall! Slippa avslagen. Men det funkar ju inte. 

 Informant 5 

 

Om beslutsprocessen framkom att de i yrket äldre informanterna anser att i början är besluten 

enligt ”regelboken” det vill säga högt anpassade till praxis och kultur på arbetsplatsen. Med 

större erfarenhet blir processen mer individuell och tankeflexibel. Informanternas olika 

redogörelser för sin process och var de befinner sig, inbjuder till tolkningen att det för alla 

socialarbetare behövs en lärotid. Dels för att kunna börja göra verkligt egna bedömningar och 

dels för att dessa baseras på erfarenheter från eget klientarbete. En informant med många års 

erfarenhet av klientarbete sammanfattar dess inverkan på lärandeprocessen: 

 

- Jag kan säga så här: de som har lärt mig, att göra riktiga bedömningar, det är 

klienterna. Det är de som har lärt mig allting. 

Informant 3 b 

 

Om själva systemet där besluten fattas sade eller antydde ingen informant att de inte använder 

eller iakttar rättskällorna, men att de används på mer nyanserade sätt med tilltagande 

erfarenhet. Existensen av alla olika rättskällor: lagtext, praxis, riktlinjer och allmänna råd kan 

leda till beslutsångest och ängslighet inför att ta beslut hos framför allt oerfarna 

socialarbetare. En informant gav den här målande beskrivningen och tecknade samtidigt en 

fyrkant krympande från famnsvid till fingerstor och tittade ut genom den på intervjuaren: 
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Vi har ju en ganska tillåtande lagstiftning, en ramlag. Sen så har man ju 

anvisningarna, praxis, policy man har en massa sånt va’. Och ju mer ”sånt” 

man har, ju längre, jag tycker att man stryper ramlagen! Så att ramlagen har vi 

för att man ska kunna agera som professionell i socialt arbete. Men ju mer 

anvisningar man får, ju mer riktlinjer, leder till ett sånt minimum att man blir ju 

mer en administrativ handläggare. Som ska sitta och jämföra ansökan kontra 

anvisningar om folk vad de vill ha: ”det går”, ”det går inte” och slutar göra 

den individuella bedömningen. 

Informant 1 

 

Andra faktorer påverkar även de utfallet av handläggningen. Jag gör här ett urval av vad 

informanterna valde att lyfta fram om sin egen yrkesutövning; förmågan att argumentera 

framgångsrikt och utbudet som eventuell regulator för vad som beviljas. Det rör alltså för 

sökanden osynliga, i meningen odokumenterade beslutsfaktorer som inte är antecknade i 

akten. Fyndet låg utanför undersökningens syfte, men en förståelse växte fram under 

intervjuernas lopp för kopplingen till användandet av handlingsutrymmet och hur ansökningar 

handläggs. 

 

Exempelvis förmågan hos handläggaren att formulera sig klart och övertygande om insatsens 

nödvändighet. Vilken socialsekreterare sökanden tilldelas kan avgöra hur handlingsutrymmet 

omsätts i beslut på ansökningar. En informant, exemplifierade på det här viset om olika 

tjänstemäns beslutskapacitet: 

 

... det är ju någon som måste göra bedömningen om en person skulle ingå i 

Housing First eller inte. Och jag skulle tro att där, precis som här [på 

förvaltningen nu], att det spelar roll vem den personen är. Kommer du till 

person A eller person B, det kan spela roll för om du blir beviljad eller inte. 

Informant 5 

 

Ovanstående får artikulera den pragmatik arbetet och bedömningsgrunderna kan präglas av. 

Alla kommuner är inte lika exempelvis ekonomiskt och alla kommuner har heller inte samma 

ambitionsnivå när det gäller socialtjänstens ekonomiska ramar. Informanterna återkommer till 

externa faktorer som kommunekonomi, delegationsutrymme, förtroende från socialnämnd och 

beslutsfattares intresse som avgörande komponenter för om och hur beslut realiseras. Min 
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uppfattning är inte att det handlar om att informanterna efter utredning saknar föreställningar 

av vad sökanden kan behöva för insats. Men det som erbjuds i kommunen är ”enklare” att 

bevilja; det som inte finns beviljas inte eller köps inte in från andra organisationer 

regelmässigt. Bedömningen riskerar så att omformas så att sökandens behov kan täckas i 

existerande åtgärdsbatteri. Alltså inte alltid bedömningar anpassade till sökandens behov, men 

väl inom kommunens förmåga att tillgodose: 

 

- Ja, och sen är det väl hur jag, både att jag uppfattar det och sen hur jag tolkar 

det i förhållande till, till socialtjänsten och dess utbud som finns där. Så det är 

ju flera steg. 

Informant 5 

 

Två intressanta reflektioner handlade om socialtjänstens ansvar, om uppsökande verksamhet, 

uppsökandet av individer eller grupper vilka bedöms behöva stöd utan att vara aktuella. För 

att dialogerna förståeligt ska kunna belysa det som uppfattades som viktigt här behöver de 

återges i viss längd. Där kan finnas levnadsvillkor, som när de uppdagas för socialtjänsten 

etiskt begär åtgärder: 

 

Vid ett tillfälle placerade vi faktiskt en man där [på ett akutboende], vi gjorde 

ett hembesök (...) levt utan el och vatten i 1½ år. Det var fullständig misär; 

utifrån mitt perspektiv. Det är inte säkert han håller med om det. Det var nästan 

så att: Nu får du komma med och så får du ansöka, det här kan vi erbjuda dig. 

Det var litet uppsökande verksamhet. Också. 

Informant 2 

 

I en annan intervju resonerade informant och intervjuare kring socialtjänstens tjänsteansvar att 

söka upp: 

 

- Finns det något sätt, finns det nån aspekt av dagens jobb som anknyter till 

outreach i någon mening? 

Informant 4: Nej. 

- Vad skulle det bero på? Praktiska möjligheter, praxis? 

Informant 4: Det är liksom inte inbyggt i vårt system, det som är ständigt 

återkommande enbart för att någon inte kommer på ett besök, det är ju det här 
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att socialförvaltningen bedriver inte uppsökande verksamhet. Det är en sådan 

standardfras, ju. Och den... 

- Var läser man den, var hittar man den någonstans? 

Informant 4: Den hittar man inte någonstans. Men det är ett sånt myntat 

begrepp, kommer inte någon så får de höra av sig igen, vi har liksom ingen 

uppsökande skyldighet. Och det slår nog även på det området, alltså vad gäller 

hemlösa och så. Tänker jag, det är nånstans … sipprar ut där med. 

- När hörde du det första gången? 

(Flera sekunders paus) 

- … din första tjänstemånad? *) 

Informant 4: Jaa, nej, jaa... Precis. Jaa, men det har varit hela tiden. Det skulle 

jag nog vilja säga.  

- Det sitter i väggarna? 

Informant 4: Ja, det gör det. 

 

Sökandens villkor 

Det är en komplex bild av sökandens villkor och inverkan på beslutsprocessen och faktiskt på 

socialsekreterarna själva som tonade fram i undersökningens empiri. Samma person kunde 

anse att klienterna i alla lägen inte har full insikt om sitt eget bästa men kunde också diskutera 

socialtjänstens roll i cementerandet av utanförskapet hos vissa individer. På ett sätt kan det 

tyckas motsägelsefullt att ha personliga åsikter om hur socialtjänsten bör sköta sina 

åtaganden, men ha riktlinjer och lagar för att vidmakthålla detta förhållande. Men vad vore en 

socialarbetare utan personliga åsikter om vilka insatser sökanden skulle stödjas bäst av? 

 

Citaten ovan om uppsökande verksamhet är talande för spännvidden på tankarna om vad 

socialtjänsten kan, borde och ska göra som kom upp i samtalen. Jag kan inte tolka in 

möjligheter till sämre bemötande eller ointresse för sökandens behov eller att det skulle leda 

till bristande individuell bedömning i denna spännvidd. Mångfalden bedömningar framstår 

snarare som ett uttryck för engagemanget och de varierande personligheterna hos de här 

personerna som valt att utföra socialt arbete professionellt. 

 

*): I citatet frågade jag  med årtal och månadsnamn för att det kom upp i inledningen. För att minska risken för 

identifiering valdes här istället uttrycket ”Din första tjänstemånad?”, vilket tar den humoristiska udden av 

situationen som faktiskt uppstod. Att notera pausen mellan de två frågorna är ett narrativt avsteg från att 

transkribera ordagrant som gjorts. 
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Serviceuppdraget uppehåller sig Lipsky vid i sin teori; det är en uppgift vars möjligheter till 

att fullt ut levereras är begränsat på olika sätt. Arbetsbördan och mängden klienter begränsar 

reellt möjligheterna för frontlinjebyråkraten att ge god, personlig service till alla enligt teorin. 

Lipskys förutspår dystert antingen karriärbyte eller utbrändhet som öde för de 

frontlinjebyråkrater som strävar att ge alla sökanden den service de har rätt till. Resonemanget 

mynnar ut i en tanke om att den servicenivå en socialarbetare kan hoppas på är en 

”balanserad portion” service till de som bedöms behöva den mest. Både empiri och 

förförståelse anknyter till Lipskys representation av kommunala socialarbetares arbetsbörda: 

att den som regel långt överskrider den mängd en heltidstjänst ska utgöra. 

 

Men redogörelser för hur överbelastning påverkar sökandens situation avvek från teorin, i det 

att ”mycket att göra” enbart är synonymt med att fler får mindre service. I gruppintervjun 

försökte undersökaren förstå hur boendestöd realiseras i organisationer som inte har möjlighet 

att tillgodose detta genom separata tjänster: 

 

Intervjuare: Som ni själva anknyter till här tidigare, det behövs ju väldigt 

mycket arbete i boendestödet. Och att man inte alltid har de resurserna när det 

gäller er klientgrupp där missbruket är den huvudsakliga problematiken. Ni 

utökar er själva, där det behövs helt enkelt? Det är kanske en sak många 

socialsekreterare i många kommuner kan skriva under på? 

 

3a: De flesta, skulle jag vilja säga.  

 

3b: Där handlar det också om att det finns socialsekreterare och 

socialsekreterare. Det finns också de som brinner litet mer i frågorna och då vill 

man göra litet mer, eller förbättra verksamheten på en plattform till exempel.  

Så en hel del av de här initiativen tycker jag handlar om engagemang på 

individen. Vi är ganska sugna på att göra saker bättre – och då händer det 

saker. 

 

Synen på sökanden 

Informanterna kom alltid tillbaka till den individuella bedömningen av klienten, angående 

beslutsgrunder för boendebistånd. Det är en på flera vis svag grupp vilken kommer ifråga för 

boendebistånd, detta framkommer på olika sätt beroende på kontaktyta med gruppen; 
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exempelvis missbrukarvård eller försörjningsstöd. För att kunna ta emot en ansökan krävs det 

att klientens röst hörs och att egen erfarenhet vägs in. 

 

Jaa, vad är det för typ av boende man kan tänkas passa, och asså där man har 

en dialog [om ansökans formulering] under tiden. ... Den dialogen brukar jag 

ha med klienterna så att man liksom inte fäller dom på det rent formella. För det 

är inte meningen. 

Informant 1 

 

Genomgående handlar handläggningsprocessen om vem som lyssnar, det finns olika sätt att 

göra en ansökan om boende. Flera informanter redogör för ansökningar med karaktären av 

lägesrapport: ”Jag har ingenstans att ta vägen.” 

 

Det framhölls i intervjuerna genomgående om vikten att hålla öppet för dialog. Vilket förutom 

att det administrativt gynnar handläggningsprocessen, också ger sökanden en chans att 

framföra synpunkter och önskemål enligt Socialtjänstlagens intentioner. En intressant aspekt 

kom fram angående professionalitet att handläggaren ”kan ha fel” om sökandens problematik 

och att sökanden ”kan ha rätt”. En reflektion kring detta: 

 

Och då har man blivit förvånad över hur säker man själv varit att ”det här är 

det primära problemet” men när man verkligen lyssnat på klienten så har dess 

känsla stämt [om det verkliga primära problemet]. 

Informant 2 

 

På olika sätt kom föreställningen till ytan i intervjuerna, att sökanden inte i alla lägen är 

medvetna om sitt eget bästa eller ens vad som vore i deras bästa intresse att ansöka om. Det är 

en svår balansgång mellan att motivera och att utöva makt över klienten vittnar flera 

redogörelser om, men varsamheten är påtaglig. Jag tolkade erfarenheterna hos informanterna 

till att klientarbete och klientkontakt kan lära en socialarbetare: när avsteg från praxis är 

påkallade, att ta striden för sin bedömning, att känna in sökandens utveckling samt att lyssna.  

 

Med en nyanserad syn på klienternas olika situationer kan handlingsutrymme vara att inte 

handla; att inte avbryta, att inte avsluta och att inte ge avslag. Genomgående berättade 
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informanterna om ett odokumenterat, icke-officiellt ”tålamod” med att vissa processer tar och 

får ta tid. 

 

Hemlöshetsarbete idag och imorgon 

Den genomgående positiva synen hos informanterna på en framtid med Bostad först ligger 

främst i att framtiden skulle vara något annat än sociala kontrakt och etablerad praktik kring 

detta. Framtiden är en socialtjänstpraktik baserad på att bevilja och bedöma efter behov och 

inte uteslutande på att först utröna om sökanden gjort sig förtjänt genom att bedömas 

berättigad. Det visade sig vara ett stort problem med sociala kontrakt, att det riskerar att 

utesluta genom att individen tvingas till saker den inte kan eller vill ta till sig i den takt 

socialtjänsten förväntar sig. Informant 3a reflekterade kring berättigandet: 

 

Det är väl det negativa med socialtjänsten att det finns lite ”moraltänk” ibland. 

Det dominerar inte men det kan finnas. Svårt att sätta fingret på. ”Du ska inte 

ha någonting du super ändå.” 

 

Andra omdömen om möjligheterna för själva praktiken handlar om att det är viktigt att finna 

och pröva nya vägar för klienternas skull. Flera olika tankar om faran i att stagnera från 

reflexiv praktik och att fastna i en mall eller en stelbent yrkesroll kom upp under 

undersökningen. Att ständigt tänka i samma banor är inte en spikrak väg till förändring, som 

socialsekreterare utsätts den reflexiva praktiken för olika prövningar: 

 

... det är så himla lätt, särskilt nu när det är så mycket administrativt att man 

bara kör på samma hjul hela tiden. Och är det ingen som kommer in och 

ifrågasätter eller presenterar nytt tankesätt så tror jag att det är lätt att tappa 

det [med reflexiv praktik]. 

Informant 5 

 

Såväl organisatoriskt som personligt finns ansvar, informant 1 lyfte aspekten om en 

förtroendefull organisation och eget ansvar för reflektion: 

 

Ja, jag tror att man kan kväva, en taskig organisation kan kväva nästan vilken 

eldsjäl som helst. Släcker den eller så drar den. Det är det som händer. Men 

finns det en öppenhet i organisationen, så finns det ett väldigt utrymme.  



 

29 
 

… 

Och det kan skilja från arbetsgrupp till arbetsgrupp inom samma förvaltning. 

Och det handlar också om hur man ser på sig själv. Som socialarbetare, sin 

egen roll. 

 
Faktum är att nyare i yrket mer talade om förändring som en rimlig och väntad del i 

utvecklingen av det sociala arbetet, medan de med fler år i yrket reflekterade med 

erfarenheten som bakgrund att där gamla, beprövade metoder inte längre fungerar krävs helt 

enkelt nya. 
 

För att avsluta resultatdelen i en positiv ton som faktiskt matchar den känsla av hoppfullhet i 

vad själva Bostad först-konceptet kan göra för skillnad: 
 

”Det är litet som att få en julklapp, tror jag (...)” 

 

Så löd informant 3b: s kärnfulla slutanalys av resursläget för framtida arbete informerat av 

Bostad först-tänket. Främst för grupper där boendetrappan idag är av begränsad användbarhet, 

men också för resurssvaga praktiker, då BF som metod behöver ta i anspråk en mängd 

resurser konfigurerade som i exempelvis ACT-modellen. (Palmstierna, 2004, Matejkowski & 

Draine, 2009) ACT står för assertive community treatment och har liksom Housing First 

rötterna i mentalvård. Framträdande drag i modellen är stöd tillgängligt dygnet runt, både vad 

gäller vård, stöd och rehabilitering samt att varje handläggare har ett begränsat antal klienter, 

typiskt sett färre än tio. (Palmstierna, 2004) 

 

För att sammanfatta: Bostad först får inte chansen att prövas brett om inte fastighetsägare och 

etablerade samhällsmedlemmar på ett kollektivt plan förmår omvärdera vem som är värd att 

satsas på och att få bo granne. En informant talar även om vikten av ett lyckat första försök 

för att återuppväcka förtroendet för socialt arbete, socialarbetares kunskap och det allmännas 

intresse för att finansiera verksamheten. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Här diskuterar och reflekterar jag över metoden med avseende på vidtagna åtgärder och vad 
de kan ha lett till i arbetet. 
 
Etik 

Då informanterna som anonyma yrkespersoner bidrar med sin kunskap utan mer än allmän 

vetskap om informantgruppen i stort kan risken ytterligare minskas för identifiering genom 

noggranna val av citat. Att låta informanter som så önskade ta del av eventuella citat innan 

färdigställande av rapporten får anses som en viss gardering för att utsagor ej representeras i 

ett felaktigt sammanhang eller på annat sätt olämpligt i arbetet. 

 

Undersökaren frågade efter avslutade intervjuer om informanternas upplevelse av intervjun 

och om de känt att de reagerat på något ordval eller någon meningsutväxling för att försäkra 

sig om att samtalen inte begärt mer än professionell reflektion eller ställt åsikterna som 

framkommit till sin spets. Etiska hänsyn jag vidtagit och representerat innan intervjuerna 

verkar ansetts vara fullgoda ur informanternas synvinkel då inga etiska synpunkter framkom 

från informanterna. Alla medverkande tillfrågades om och begärde en kopia av godkänt 

arbete. 

 

En möjlig brist i konfidentialiteten är att då informationsbrev skickades ut till förvaltningar 

finns risken att andra än informanten vet om dess medverkan i studien. Är total anonymitet 

viktig behöver andra sätt att rekrytera informanter användas exempelvis anonyma 

webbformulär, privata mejladresser eller papperspost. 

 

Vad gäller undersökningens existensberättigande har jag stärkts under arbetets lopp i min 

övertygelse om att de mindre transparenta aspekterna av socialt arbete behöver belysas och 

problematiseras genom exempelvis undersökningar som denna. 

 
Metod 

Det faktum att intervjuerna var fokuserade visade sig ge informanterna behövlig tid att 

reflektera och utveckla resonemangen utan ledning från intervjuaren. Vidare uppgav flera 

informanter efter att inspelningen stoppats, vilket således ligger utanför studiens 
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datainsamling, att intervjuns upplägg och de reflektioner och tankar denna åter satte i rörelse 

uppskattades. 

 

Tidigt i undersökningen framkom att min förförståelse om hemlöshetsarbete bara var en 

grund för att påbörja arbetet och formulera utgångspunkter för intervjuerna. Redan under 

första intervjuns första minuter insåg jag att här finns en mängd information jag inte vetat om 

eller tänkt på, tack vare att socialt arbete kan vara så olika betingat från plats till plats. Min 

VFU som ligger bakom den större delen av förförståelsen hade gett mig flera, men inte alla 

frågor jag behövde få besvarade för att uppfylla syftet med arbetet. 

 

Med en helt strukturerad intervju med hög grad av standardisering, hade jag gång på gång 

under arbetets lopp fått se en mängd tillfällen till att utöka min egen förståelse av 

hemlöshetsarbetet och socialsekreterares roll – gå mig förbi. Tryggheten för undersökaren 

med högt standardiserade intervjuer med hög struktur hade helt enkelt inte passat den 

erfarenhetsmässigt, åldersmässigt och karriärmässigt mycket varierade informantgruppen. 

Med ett annat metodval än det aktuella kunde det ha blivit tvunget att designa om studien och 

börja om på nytt. Pilotintervjuer hade kunnat hjälpa i att finna fler uppslag till en utökad 

intervjuguide enligt ovan, men hade även begränsats till att undersöka pilotdeltagarnas tankar 

om socialt arbete och inte vad som kan komma upp hos informanter i urvalet. 

 

Genom intervjuarens tidigare erfarenheter av interpersonella situationer kunde verkligen 

intervjutillfällena låta sig präglas av en informantanda, vilket i sin tur medförde att kursen på 

samtalet blev mindre styrt. Informanterna visade intresse för området genom att ta upp 

sidospår de kände anknöt till ämnet under intervjuerna. En svaghet i metoden är att många 

intressanta sidospår kan göra att samtalet riskerar att dra över den inbokade tiden. Detta kan 

samtidigt vara en styrka i det att samtalet blir mer öppenhjärtigt och att informanten kan 

komma på egna sidospår och kopplingar till undersökningen intervjuaren själv inte 

uppmärksammat. Men med strikta tidsgränser kan det leda till att intervjun inte slutförs. 

 

Robson (2002) och Kvale (1997) representerar att informantintervjuer kan ta lång tid och 

kräver stor koncentration från intervjuarens sida att kunna följa med samtalet och hela tiden 

försöka anknyta det till undersökningens syfte. Den uppgiften var lättare i gruppen än i de 

enskilda intervjuerna, men det kan ha berott på att de deltagarna kan ha varit särskilt 

engagerade i frågorna och på gruppdynamiken. 
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Undersökaren anser att metodvalet varit ändamålsenligt för att besvara frågeställningarna 

samt att fenomenologisk tolkning i den här användningen passat såväl informanternas utsagor 

som metoden fokuserade intervjuer i stort. 

 

Eventualiteter 

Utan att ha planerat för den händelsen blev en av de enskilda intervjuerna ad hoc till en 

gruppintervju om två personer: informanterna 3a och 3b. Detta faktum blev undersökaren 

varse om en kort stund innan intervju. Den först tillfrågade informanten visade det sig, hade 

inte tänkt låta sig intervjuas enskilt. När undersökaren valde att trots detta genomföra 

intervjun blev den nya situationen en balansgång för undersökaren. Detta med avseende på 

informanterna, deras olika personligheter och erfarenheter respektive benägenhet att delta i 

samtalet i jämlikt mått på ömse sidor. Beslutet att delta i grupp, tycktes inte influerat av 

förvaltningen, utan handlade om att de både informanterna gärna ville delta och att de alltid 

arbetade nära samman. Båda deltagarna undertecknade också konfidentialitetsavtalet. 

 

Tankar och reflektioner i det samtalet framstod som verkligt individuella och personliga och 

där var ingen särskild skevhet i proportionerna av deltagandet. Om gruppintervjuer nämner 

litteraturen olika aspekter; Robinson i Robson (2002) tar upp olika potentiella fördelar och 

nackdelar. För metoden med gruppintervjuer talar att grupprocessen tenderar att hålla fokus 

på viktiga frågor och är ofta en trevlig erfarenhet för de inblandade, samt är tidseffektiv 

genom att få mer information för samma mängd nedlagd tid för forskaren. Tänkbara 

fallgropar i situationen är bland annat bristen på ömsesidig konfidentialitet mellan deltagarna 

och kravet på expertis själva situationen ställer på samtalsledaren vad gäller individuellt 

deltagande och begränsningen hur mycket om ämnet som kan hinna avhandlas. Robinson 

anger typiskt antal till tio eller färre större frågor under en timmes intervjuande.  

 

Avslutningsvis kan nämnas att ingen informant efterfrågade frågorna i förväg, författaren 

reflekterade inför informationsutskick över om ett sådant önskemål skulle tillgodoses. 

Svagheter med förhandsfrågor kan till exempel vara möjligheten till att informanter 

diskuterar fram ”korrekta” svar präglade av konsensus på byrån. Intervjuerna visar att det är 

sparsamt med möten, reflektioner och samtal på arbetstid om själva praktiken och indikerar så 

att reflektioner och tankar verkligen är personliga. 
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Urvalets inverkan 

Beträffande kommuner utan sociala kontrakt gjordes bedömningen att de skulle uteslutas då 

reflektionerna riskerade att bli helt hypotetiska och helt beroende av att informanter 

händelsevis hade egna tidigare yrkeserfarenhet vilket gjort urvalsprocessen alltför omfattande. 

Väl på plats, innan intervjuerna startade har intervjuaren på nytt kontrollerat att nödvändiga 

yrkesmässiga perspektiv finns och att informanten verkligen enligt intervjuaren borde anses 

ingå i urvalet. Denna kontroll har inte lett till att någon utsållning på plats. 

 

Genom att välja socialsekreterare antingen direkt involverade i insatser eller genom annan 

biståndsansökningshandläggning drog jag från en rikhaltig källa av erfarenheter med en 

blandning av både nya och mer yrkesvana. Detta gav en fullödigare bild av hur socialarbetare 

förhåller sig till och reflekterar kring hemlöshetsarbetet. Inga boendebiståndshandläggare eller 

boendesekreterare hade möjlighet att medverka i studien, trots att de tillfrågades på samma 

villkor och tiden för undersökningen förlängdes till 15 veckor. Intervjuerna visar att dessa i 

allmänhet träffar boende mera sällan på grund av stor arbetsbelastning och därmed är det 

osäkert om avsaknaden av denna grupp skulle tillföra bias avseende resultatet av 

undersökningen. Dessutom kan detta utöver hög arbetsbelastning indikera höga sjuktal för 

gruppen i tillfrågade kommuner. 

 

En styrka i urvalet var att olika erfarenheter nåddes genom medveten geografisk spridning på 

förfrågningarna vilken i sin tur medförde möjligheten till flera olika perspektiv beroende på 

lokala bostadsmarknadsförhållanden, primära som sekundära. I medverkande kommuner 

ingår dock ingen socialarbetare nu anställd i någon av Skånes större städer: Malmö, Lund och 

Helsingborg. Den bristen kan ha påverkat resultatet, vilket vidare forskning kan visa. Dock, 

genom att socialarbetare ofta byter tjänster under karriären och ofta har nätverk av praktiker 

runt om sig delgavs flera storstadsreflektioner och berättelser under intervjuerna. Som 

information till informanterna gjordes valet att utifrån litteraturen (se bilaga 2) ange olika 

vanliga antaganden kring bostad först för att inte försätta informanter i en situation där 

avsaknad av teoretisk förförståelse riskerade att leda till att frågor om och reflektioner kring 

aktuellt arbete ej var möjliga att besvara inom ramen för syftet med undersökningen. Med 

hänsyn till pressade scheman hos informantgruppen i allmänhet gjordes bedömningen att en 

kort information med referenser och möjligheten att själv hitta mer litteratur var en god 

avvägning. 
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Praktiska överväganden 

För att inte behöva memorera frågorna och därmed riskera att glömma något, medtogs 

intervjuguiden vid varje intervju. Informanterna fick tillgång till förhandsinformationen under 

själva intervjun (bilaga 2).  Inte enbart på grund begränsad tid och resurser behövs metoder 

vilka tar till vara alla möjligheter att göra mycket förarbete och kunna planera, utan också för 

att den valda informantgruppen socialsekreterare alltid är långt mer upptecknade både i tid 

och rum än vad som nästan kan vara möjligt. Att verkligen hålla uppgiven tid kräver viss 

kontroll från intervjuarens sida och är inte bara att hushålla med de egna mycket begränsade 

resurserna utan visar även respekt mot informanterna när de trots allt har gjort tid åt att 

medverka. Det var inte möjligt för alla informanter att göra sig helt oanträffbara under tiden 

intervjun varade på grund av exempelvis jouråtaganden och då pausades intervjun kort. 

 

Validitet och reliabilitet 

Genom att så nära som möjligt försöka anknyta till verkligt socialt arbetes termer vad gäller 

formuleringar och begrepp nära verkligheten på socialtjänsten visade det sig att frågorna 

uppfattades som avsett. Att använda handläggningstermer och begrepp var ett bra sätt att 

närma sig frågorna och syftet för undersökningen på ett otvetydigt sätt och kan ha gjort det 

enklare för informanterna att välja perspektiv på hur de tycker frågan ska besvaras. 

 

Idealintervjuns idéer har stöttat mig att våga fråga när jag kände att jag inte fått hela bilden 

klar för mig och att följa upp resonemang för tydlighetens skull. Undersökningen har blivit 

både djupare och väsentligt rikare på information om informanternas tillvaro som 

frontlinjebyråkrater tack vare att jag hållit i minnet att försöka se på socialt arbete och sociala 

kontrakt utan bias och förförståelse. I intervjuerna har jag försökt förmedla en uppriktig 

känsla av att min förförståelse är lagd åt sidan och att det bara är informanternas verklighet 

jag är ute efter att undersöka. 

 

Sammantaget anser jag att undersökningen har en fullgod validitet med avseende på 

åtaganden vad gäller hantverksskicklighet, val av metod och utförande. 
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Resultatdiskussion 

I intervjuerna finns en underton i intervjuerna om härskare och undersåte. Den här 

undersökningen visar på omfattningen av den makt som har hänvisats till professionen 

socialsekreterare och indikerar begränsade utsikter att skapa en rättssäker nationellt lika 

handläggning, låt vara ens på enhetsnivå. I en vinjettundersökning av Hydén (1996) med sex 

typfall anses kulturella föreställningar spela in i besluten. Detta anknyter till det faktum att 

alla informanter angav att handläggning av ärenden i stort varierar från person till person 

beroende på vem som verkligen utförde denna. Så även med möjligheten till att olika beslut 

riskerar att fattas – under samma tak – beroende på vem som handlagt respektive ansökt. 

Ingen särskild skillnad alltså, 15 år senare i tid, på resultatet för denna undersökning med 

informanter i samma yrkesgrupp. Båda resultaten ska dock tolkas försiktigt på grund av 

metodvalet men kan tjäna som grund för hypoteser för mer forskning på området. Det finns 

heller inget givet rätt eller fel i val av insatser, olika bedömningar kan grunda sig på annat än 

kultur, till exempel yrkeserfarenhet av insatsers verkan. 

 

Handlingsutrymmet på tjänsterummet 

Att se socionomer enbart som en grupp som stödjer och osjälviskt hjälper socialt utsatta 

riskerar att bli enögt. Denna ståndpunkt stödjer sig dels på läsning om skärpningar i 

Sociallagstiftningen angående försörjningsstöd (Johansson, 2001, Giertz, 2004), praxis 

utveckling och studium av olika kommuners publicerade riktlinjer för ansökan om 

försörjningsstöd. Informanternas utsagor om oskrivna regler och otydliga gränser för att 

ansöka och beviljas vittnar även de om en tyst kunskap och gestik som inverkar på 

socialtjänstens myndighetsutövning. 

 

Flera informanter talar också om risken för att – och därmed en möjlighet till att – låta en 

egen agenda och egna värderingar styra insatser och bedömningar för klienters räkning. 

Lipsky (1980) kan kritiseras bland annat för att argumenten om makt varierar samt att 

resonemanget inte vilar på empirisk grund samt den ganska onyanserade föreställningen om 

frontlinjebyråkraten som opassionerad, opartisk, och resursansträngd. Den intressantaste 

aspekten på undersökningens resultat är de rättframma perspektiven på handlingsutrymmet 

som informanterna delar med sig. Användningen av det som alibi för att sätta gränser för vad 

för slags ansökningar och av vilka som beviljas, när bedömningar inte är baserad på 

individuell bedömning utan personligt tyckande. Myntets andra sida om man så vill. En 

dunklare sida det är möjligt att börja förstå genom att å ena sidan studera olika perspektiv om 
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makt (Lipsky, 1980, Jacobson, 1998) och reflektera över det självständiga 

tjänstemannauppdragets villkor. Ergo: handlingsutrymme vidsträckt nog att ha reell 

användning är också ett som går att brukas i andra intressen än sökandens - ett viktigt fynd i 

den här undersökningen. 

 

Makten över handlingsutrymmet 

Det kan vara en skillnad i den professionella känslan i att föredra ärenden om boendebistånd, 

uppger några informanter, att ha socialnämndens öra och kunna argumentera för sina förslag 

på lösningar inför politiker som vill lyssna. Detta i kontrast till informanter som upplever att 

agenda helt saknas i ärendet. Men i realiteten begränsar ekonomin dem alla. För att bestämma 

om socialförvaltningens budget eller inneha en plats i socialnämnden finns inga krav på 

erfarenheter av socialt arbete. Socialarbetare, de som vet mest om socialt arbete och 

omfattningen av samhällets resursbehov bjuds sällan in. 

 

Även här finns paralleller att dra till Lipsky, tjänstemannagärningen har två vägar att ta; en 

pragmatisk anpassning av serviceutförandet eller utbrändhet. Vad Lipsky inte tar upp och vad 

den här undersökningen visar, är att det är möjligt att vara både långvarig såväl som 

engagerad socialarbetare utan att särskilt framstå som undantag till Lipskys formulerade regel 

vad gäller ekonomiska och personalmässiga resurser. Skillnaden kan bero på olika 

välfärdssystem enligt ovan, men nyckelorden som jag förstår informanterna, är förtroende, 

sammanhang och öppenhet. Detta inom arbetsgruppen, mellan förvaltningar och mot andra 

samhällsinstitutioner som polis, kyrka och psykvård. Att ingå i ett system där man som 

individ känner att man utgör en skillnad, där man kan göra sig gällande – kan leda till 

tillfredsställelse på personliga såväl som yrkesmässiga plan. Ett starkt sammanhang kan 

generera modiga, kunniga och starka socialarbetare; vad det omvända förhållandet kan leda 

till riskerar att på sikt utmana idén om det svenska sociala kontraktet.  

 

Den långa vägen till beslut 

När informanterna berättar om handlingsutrymmet, hur de använder det blir det uppenbart om 

vilken balansgång det är mellan personliga värderingar och värderingar förvaltningen står för 

och var klienten finns i allt detta. Genom att de understryker vikten av att vänta in klienten, 

förstå klientens verklighet, arbeta uppåt från den plattformen anknyter alla till möjligheten att 

detta också inte inträffar i alla lägen. Detta maktförhållande är möjligt att jämföras med andra 

professioner än den aktuella. Marja Schuster, forskare inom omvårdnadspedagogik diskuterar 
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omsorg (2006) i sitt verk Profession och existens och anför att omsorg inte enbart kan 

hänföras som begrepp till omvårdnadsprofessionen (ibid.;s.21). Men inom vården finns en 

etablerad kunskap om dessa s.k. ’assymetriska relationer’ där den professionella parten, 

sjuksköterskan, avgör omfattningen av den omvårdnad vederbörande anser sig behöva 

utsträcka och vilka tankar som motiverar handlingarna eller bristen på handling. (Schuster, 

2006) Undersökningen visar också här att det professionella överläget kan vara ett stort hinder 

för att möta den individ Schuster kallar den ”den andre” och som jag benämner sökanden. Ett 

oreflekterat distanserande från sökandens erfarenheter utesluter principiellt möjligheten till ett 

verkligt möte mellan personer och mötet stannar på klient-handläggarnivå, med berättigande 

som enda kompass. 

 

Säga vad man vill 

Undersökningen visar på en mängd olika möjligheter till avslut av sociala kontrakt och att 

informanterna genomgående förknippade insatsen socialt kontrakt med framgång. Empirin i 

den här undersökningens indikerar dels att lång tid i socialt kontrakt i realiteten kan 

representera en varaktig livskursförändring mot ett nytt, värdigt liv fastän hyresvärden under 

hela tiden råkar vara kommunen, dels att boendebiståndsåtgärder avslutas på andra sätt än 

genom misskötsamhet som vid beviljad behandling.. 

 

I ljuset av ovanstående blir frågan vad uppgiften från officiellt håll, den att 10 % av sociala 

kontrakt uppges omvandlas till förstahandskontrakt egentligen vill säga. (Boverket 2010) Är 

siffran i sig ens meningsfull, vad tillför den i ett offentligt samtal om sociala kontrakt, deras 

villkor och genomströmning? Sociala kontrakts verkan som samhällsinsats behöver ha en 

adekvat utgångspunkt, oavsett känslorna inför företeelsen sociala kontrakt i stort.  
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Slutsatser 

Socialarbetare kan ofta behöva göra mycket mer än det som ingår i tjänstebeskrivningen då 

situationen för klienterna begär det. Författaren anser att en anledning till att sociala kontrakt 

över huvud taget genererar ett positivt utfall inte beror av kontrollmöjligheterna utan på 

socialarbetares extrautryckningar. Antalet anställda boendestödjare och även andra former av 

socialt stöd runt boendet är inte tillräckliga, visar undersökningen. Att Bostad först kan göra 

sig gällande i nuvarande resursvakuum ter sig tveksamt. 

 

Makten har flera sidor, det är den reflekterande individen vid makten som förstår hur beslutet 

påverkar klienten som tar chansen att bemyndiga klienten och att bjuda in att dela denna 

relativt ensamma syssla. Forskning behövs som tar vara på det enorma kunnande 

socialarbetare har. Olika syn på vad slags stöd och hur detta levereras behöver inte betyda 

annat än flera vägar framåt, så länge klienten är med på sina villkor. Satsningar på att utjämna 

sociala skillnader oavsett motiv att göra så, är en bra affär för samhället och inte minst de 

individer som hjälps – som i metoden Bostad först. 

 

Socialarbetares kunskaper om samhället, som de förmedlas i undersökningen tycks sällan tas i 

anspråk; strängt taget tycks tredje kapitlet SoL utom första stycket enligt resultatet i denna 

undersökning vara nedprioriterat i flera aspekter. Från den uppsökande verksamheten till 

medverkan i samhällsplaneringen samt att i samarbete med andra samhällsorgan; exempelvis 

kommunala bostadsbolag främja goda miljöer i kommunen. Det beror från socialtjänstens sida 

rimligen på resursbrist, men om tilldelade resurser inte räcker till för att uppfylla lagstadgade 

åtaganden behövs detta uppmärksammas mera. 

 

Till slut är det min uppfattning att såväl genomförande som läsning av undersökningar där 

socialsekreterare på den här myndighetsnivån får komma till tals, kan korta vägen till en 

yrkesidentitet. Genom att koncentrera en stor mängd erfarenheter och meningar och att betona 

viktiga karaktärsdrag praktiken behöver ha, kan blivande praktiker medvetandegöras om den 

makt som är möjlig att spela ut. Likaså framstår en VFU utan myndighetsutövning som av 

tveksam betydelse för utvecklingen av en yrkesidentitet som socionom. 

Socionomutbildningen behöver öppet diskutera handlingsutrymmet/maktfrågan på flera plan, 

ty socialt arbete är aldrig ett enkelt eller ansiktslöst pappersvändande; det är krävande och 

ställer alltid en mängd följdfrågor om vad vi gör med klienterna, deras tillvaro och varför. 

Tvivel som aldrig är enkla att förhålla sig till.
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev Socialsekreterare 2010-05-18 
 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Johan Rintamaa och jag studerar vid socionomprogrammet vid Högskolan 
Kristianstad. Jag arbetar just nu med att skriva C-uppsatsen. Temat på uppsatsen är 
hemlöshet, och syftet är att undersöka: 
 
”Hur socialsekreterare som individuella tjänstemän reflekterar kring arbetssättet ”bostad först” 
och nuvarande insatser för personer vilka idag är aktuella för boendebistånd i olika former.”  
 
Det är här du och dina erfarenheter och tankar som socialsekreterare kommer in i 
bilden. De grupper jag inriktar inriktar mig mot att intervjua är främst dels 
boendebiståndshandläggare eller bostadssekreterare samt socialsekreterare som har eller 
har haft klienter med boendebistånd. Inga aspekter läggs på eventuell socionomexamen 
eller antal tjänsteår; för att få så fullödiga redogörelser som möjligt från så många 
informanter som möjligt. 
 
Jag kommer att samla data genom ljudupptagning av individuella intervjuer vilka som 
längst kommer ta en timmes tid i anspråk, och frågorna jag kommer ställa anknyter till 
syftet ur olika perspektiv. 
 
Du försäkras som informant att uppgifterna du lämnar är anonyma och konfidentiella  
och att informationen kommer förvaras säkert och att citat eller utsagor ej kommer att 
kunna förknippas med dig som enskild eller som representant för en särskild kommun. 
   Förutom vid socialkontoret du arbetar vid kommer jag att intervjua personer ur 
målgruppen vid minst ytterligare en kommun för att på flera sätt inte kunna koppla 
forskningsfynden till en enskild förvaltning. 
 
Efter godkänt arbete förstörs allt arbetsmaterial, alla ljudupptagningar raderas. 
 
När arbetet är godkänt kan du som informant rekvirera ett exemplar genom att 
informera om önskemålet vid intervjun. 
 
Bifogat är en introducerande text om ”bostad först”, eller ”Housing First” som det är 
känt som utomlands. 
Mitt hopp är att du vill medverka och dela med dig av dina reflektioner till nytta för kommande 
studenter, beslutsfattare och andra praktiker som kan komma att stå inför nya arbetsmetoder för 
att bekämpa hemlöshet. 
 
Vid eventuella frågor, kontakta Johan på 070- , 044 - 
Mejla till: johan.rintamaa@gmail.com 
 
Tack på förhand! 
Johan 
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Bilaga 2 

Bilaga Informationsbrev Socialsekreterare 2010-05-05 
Vad är Bostad först (BF)? 
 
BF-program kan konstrueras på en mängd olika vis, men de behöver baseras på vissa 
gemensamma antaganden och faktorer: 
 

• Omgående eller i stort sett omgående permanent anvisad bostad för hem- och 
bostadslösa personer. Fastän boende inom ramen för BF vara temporärt inledningsvis 
finns åtagandet att ordna en bostad med besittningsskydd till klienten. 
 

• Socialt stöd i olika former kring boendet och livssituationen bör hållas i beredskap att 
erbjuda, men BF i sig har inte grundkravet på klienten att delta som grund för att få 
kvarstanna i boendet 
 

• Genom riktat motivations- och uppsökningsarbete i syfte att engagera och att erbjuda 
bostad åt hemlösa personer med psykiatriska diagnoser är det möjligt att nå dessa som 
på olika sätt har en historia av att undvika att bruka erbjudna tidigare former av sociala 
tjänster och stöd. Exempelvis beroendesamtal, härbärgesplatser och olika former av 
boendebistånd. 
 

• Med klienten väl placerad i boendet tar en lågkravmodell vid vad beträffar alkohol- 
och drogbruk. Boendet ska inte villkoras vad gäller fullständig nykterhet, bruk och 
enstaka återfall. Likaså kortare perioders frånvaro räknas inte som grund enskilt för 
avslut. 

 
Lågkravsmodellen är tänkt att adressera potentiella skador högriskbeteenden utgör grund för 
utan att tvinga klienterna att upphöra med drogbruket helt och hållet.  
   Exempelvis avhållsamhet är en form av lågt krav för personer motiverade att sluta med 
droger; men oavsett aktuell motivation behöver socialarbetare stödja i olika former. Exempel 
kan vara att klienter får stöd att ta hand om sin hygien och hälsa, sköta sina affärer med att 
betala räkningar och annat först innan medlen kanske tas i anspråk på annat sätt och samtala 
med klienter om drogers skadeverkningar och uppmuntra till att bruka mer sällan om 
fullständig avhållsamhet inte är aktuellt alternativ. 
 
Vår notering: 
Housing first har främst implementerats i andra välfärdssammanhang än det svenska vilket 
belyser och understryker vikten av samtal och reflektioner mellan praktiker och beslutsfattare 
på alla nivåer i det svenska samhället. 
 
 
Introduktionstexten översatt från källorna nedan: 
 
The Applicability of Housing First Models to Homeless Persons with Serious Mental Illness 
U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and 
Research, Pearson, Locke et al 2007 Finns på internet: 
http://www.huduser.org/Publications/pdf/hsgfirst.pdf 
 
Marlatt, G. A. and S. F. Tapert. 1993. Harm Reduction: Reducing the Risks of Addictive 
Behaviors 
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Bilaga 3 
Kristianstad maj, 2010 
 
 

Informerat samtycke 
 
Jag samtycker till ljudupptagning av intervju. Studiens medarbetare spelar in 
intervjuerna för korrekt återgivning av intervjun i analys, kontext och för 
eventuella citat. 
 
Informationen från intervjuerna kommer endast att användas till en C-uppsats, 
med syftet att belysa: Hur socialsekreterare som individuella tjänstemän 
reflekterar kring arbetssättet ”bostad först” och nuvarande insatser för personer 
idag aktuella för boendebistånd i olika former, av studenten Johan Rintamaa på 
socionomprogrammet vid högskolan Kristianstad. 
 
Samtliga bandupptagningar och anteckningar kommer att raderas/förstöras då 
studien är genomförd och godkänd för att skydda informanters konfidentialitet. 
 
I vår sammanställning och rapport använder vi oss av tjänstebenämningar utan 
annan geografisk angivelse än ”kommun inom region Skåne”, namn på enskilda 
personer och förvaltningar ska inte gå att spåra. 
 
Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst under pågående 
undersökning dra tillbaka ditt samtycke. 
 
 
Jag ger mitt samtycke till att medverka i intervju till ovan beskrivna studie: 
 
 
 
 
 
 
Underskrift   Datum & ort 
 
 
 
Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor, -guide 
 

1. Kan du berätta om vad du tidigare har arbetat med och vad du gör nu?  

 
Yrkesroll, dagens titel, tidigare ”titlar”, boendebiståndshandläggare ja/nej 

 
2. Hur arbetar socialtjänsten i kommunen med boendebistånd för hemlösa idag? 

 
Kort redogörelse 
 
Beslutsgrunder 
 

3. Hur tänker du kring klientens möjligheter att påverka de beslut som fattas med 

avseende på boendebistånd? 

 
Reflektioner kring beslutsfattarroll 
 
Tillgodose t.ex klientönskemål. Annat: uppförande; nykterhet etc. Vem får vad? Vem 
får vad den vill och vem får vad den ska ”ha”. 
 
Klientens röst före och efter beslut 
 

4. När insatsen socialt kontrakt avslutas på annat sätt än att övergå i 
förstahandskontrakt, vilka faktorer kan spela in? 

 
Tankar kring att en låg andel sociala kontrakt realiseras till förstahandskontrakt? 
 

5. … och vad kan detta innebära för den klienten? 

 
Om klättrandet i boendetrappan alltså. 
 
Förutsättningarna för tillgodoseende av behov av: vård/stöd/sysselsättning/daglig 
livsföring? Tak över huvudet? 
 

6. Om någon, så vilka klientgrupper tror du kan komma att stärkas genom ”bostad 

först”? Varför/varför inte? 
 
Hållbar bostadskarriär för somliga klientgrupper genom införandet av BF? 
 

7. Finns det särskilda fördelar/betingelser med aktuellt hemlöshetsarbete i 

kommunen idag? 
 
Om du skulle sälja in mig, som en annan handläggare, på boendetrappa-konceptet? 
 
Andra professionella aspekter kring detta? 
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Egna tankar och föreställningar 
 
Är sociala kontrakt människovärdiga? 
 
Hur sköts sociala kontrakt boendestödstödmässigt? 
 

8. Varifrån kommer initiativ om förändring av gamla respektive införandet av nya 

arbetssätt i allmänhet? Hur skulle du vilja att samtalet om socialt arbete såg ut? 

 
Chefen, akademiker inom forskning eller kollega som varit på kurs? 

 
9. Kan din roll som boendebiståndshandläggare/socialsekreterare komma att 

förändras eller utökas vid införandet av i det här fallet bostad först?  

 

10. Tror du att det finns idag finns handläggningsaspekter vilka på något sätt kan 
komma att kontrastera mot perspektiv och antaganden kring bostad först?  

 
Om så, hur och på vilka sätt? Bedömning, klientens historia, berättigande? Hur skulle 
man kunna bli berättigad? 
 

11. Tror du att ärendets gång kan komma att förändras? 

 
Med avseende på aktualisering, att nå ut till klienter på andra sätt? 
 

12. (Så här långt), vilka aspekter anser du finns på klientinflytande, lagstiftning och 
empowerment kring bostad först (kontra sociala kontrakt)? 

 

13. Under utbildningen har vi studenter diskuterat termer som kontroll, makt och 

omsorg inom ramen för det sociala arbetet. Hur är din upplevelse/dina 

reflektioner av ”de” i ditt arbete? 
 
Hur ser utvecklingen ut? Hur gör ni för att begreppen ska förbli levande och reflexiva? 
 

14. Tror du att ”bostad först” kan komma att etablera sig i svensk 

socialtjänst(tradition) vad gäller hemlöshetsarbete? … viktiga faktorer för och 
emot? Slutliga reflektioner? 
 
I så fall: ändrar man allt från grunden, eller anpassar man nya arbetssätt så att de 
passar med sin nuvarande ”karta”? 
 
Hinder 
 
Möjligheter  
 
Potential 

 


