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ABSTRACT 

 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. 
Det finns dock människor där det inte är självklart vilken kommun som har det yttersta 
ansvaret. Syftet med studien var att undersöka hur socialtjänstlagen, som reglerar kommunens 
yttersta ansvar tillämpas, vilka faktorer som vägs in i besluten samt om det finns 
motsättningar mellan rollen som rättstillämpare och rollen som socialarbetare hos de 
socialsekreterare som utreder kommuntillhörighet. För att besvara studiens syfte användes 
kvalitativa forskningsintervjuer med tre socialsekreterare i mottagningsgrupper i olika 
kommuner i Stockholms län. Studien utgick från ett rättssociologiskt perspektiv. Resultatet av 
studien visade att utredandet av tillhörighet när det gäller personer vars kommuntillhörighet 
inte är självklar går ut på att fråga var personen har tillbringat de senaste dagarna och nätterna 
och att socialsekreterarna inte använder sig av traditionella juridiska källor vid 
rättstillämpningen. Studien visade att faktorer som vägs in i beslutsfattandet, förutom 
rättsregeln och sakomständigheterna, är kommunens ekonomi, hur pass påstridig klienten är 
och om det finns barn inblandade. Resultaten visade även att socialsekreterarna i vissa fall 
känner sig otillräckliga i rollen som socialarbetare. 
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Inledning 
En kvinna kommer in på Enheten för hemlösa i Stockholm. Hon bär en välanvänd 
sommarjacka och tunna skor trots att det är i mitten på februari. Kvinnan pratar bara enstaka 
ord svenska trots att hon bott i Sverige i över 15 år. En socialsekreterare som talar hennes 
språk hämtas och kvinnan berättar att hon sedan ett par år tillbaka bott i en av Stockholms 
kranskommuner, hos olika vänner och senaste tiden på en toalett i centrum. Då hon vänt sig 
till socialtjänsten i kommunen, för att söka hjälp, hänvisas hon till Stockholms kommun och 
enheten för hemlösa. Anledningen har inte riktigt framgått för kvinnan då besöket hållits i 
socialtjänstens reception, helt på svenska. Hon uppmanas att hämta ett skriftligt avslag och en 
tid senare kommer hon tillbaka med detta avslag. I avslaget som hon får hämta i 
socialtjänstens reception står att hennes ansökan om ekonomiskt bistånd avslås bland annat 
för att det inte kan anses klargjort att hon bor i kommunen. Avslaget är på svenska och flera 
sidor långt men inte någonstans finns information om att beslutet är överklagningsbart eller 
hur hon ska gå tillväga om hon vill överklaga.  

I januari 2006 kom Socialstyrelsens rapport Hemlöshet i Sverige 2005. I rapporten 
redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens 
omfattning i Sverige. Resultatet av kartläggningen, som senast genomfördes 1999 visar att 
fler personer inrapporteras som hemlösa år 2005 än 1999. Vid den senaste kartläggningen 
rapporterades 17800 hemlösa under den vecka räkningen genomfördes. Detta är ca 2-3000 
fler än vid den förra räkningen 1999. Ökningen inrapporteras främst från socialtjänsten. (s 8).  

 Socialtjänstens arbete regleras framförallt i socialtjänstlagen (SoL). Det är en 
ramlag vilka i stor utsträckning kännetecknas av allmänna målformuleringar i paragraferna. 
Vid tillämpning av ramlagar finns ett stort utrymme för tolkningar genom annan professionell 
kunskap än den juridiska (Hollander, 2000, s 109). Den eller de socialsekreterare som den 
hjälpsökande personen möter ska med andra ord tolka och tillämpa socialtjänstlagen inom det 
tolkningsutrymme som ramlagstiftningen medger. 

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 
det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” (SoL 1 kap 2 §) 

En annan huvudman, som det uttrycks i paragrafens andra mening, kan vara till exempel 
landstinget eller kriminalvården. Denna uppsats fokuserar på situationer då det inte är klart 
vilken kommuntillhörighet en person har, alltså vilken kommun som enligt socialtjänstlagen 
har det yttersta ansvaret. Var kan man anse att en person vistas som flyttar runt hos kompisar? 
Någon som har ett kontrakt på några veckor eller nyss har kommit hem från en lång 
utlandsvistelse, eller någon som nyligen suttit på behandlingshem, eller nyss släppts ut från 
fängelse? Eller någon som sover i källare och trappuppgångar? Vilken socialtjänst ska dessa 
personer vända sig till om de skulle behöva hjälp? Och hur avgör man var en person vistas 
och således vilken socialtjänst de ska söka hjälp hos? 

 Socialsekreteraren förväntas ha dubbla perspektiv. I rollen som behandlare ska 
socialsekreteraren ha en stödjande funktion och för detta krävs kunskap om människors 
livsvillkor. I rollen som rättstillämpare måste socialsekreteraren ta ställning till dels 
rättsfrågan; vilken lagstiftning är användbar i det aktuella fallet och dels sakomständigheterna, 
dvs. vilka fakta som är relevanta (Schlytter, 1999 s 65ff). I denna studie kommer det att 
undersökas närmare hur denna sammanvägning av rättsregler och sakomständigheter går till 
samt hur kunskaperna om människors livsvillkor spelar in i beslutsfattandet. Tidigare 
forskning som behandlar socialsekreterares roll som rättstillämpare visar att när socialarbetare 
tillfrågats om vad som påverkar dem mest i arbetet var svaret att ekonomi, organisatoriska 
förhållanden, moral och värderingar samt stress påverkade dem mest i arbetet. Rättsregler 
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angavs mer sällan (Mathiesen, 2005, s 213ff). I en annan studie frågade man socialsekreterare 
om hur de gick tillväga för att fatta beslut och vilka beslutsunderlag som faktiskt använts. 
Resultatet blev att rättskällor i traditionell juridisk mening såsom propositioner, rättsfall och 
lagtext användes i mindre utsträckning än underlag som producerats av den egna kommunala 
förvaltningen (Åström, 1995, s 207ff). 

 Att kommuner har olika uppfattningar om var den som söker hjälp hör hemma är 
inte ovanligt, utan sker över hela landet, men denna uppsats kommer att koncentrera sig på 
Stockholms län. I Stockholms län finns det 26 kommuner och de som ligger runt Stockholms 
kommun brukar kallas för kranskommuner. Stockholms kommun i sig består av 25 olika 
stadsdelar. Att det kan vara svårt att avgöra till vilket socialkontor en hemlös person hör är 
inte konstigt, särskilt när lagen inte ger klara besked. När kommunerna i Stockholms län har 
olika uppfattningar om var den som söker hjälp tillhör finns det två vägar. Personen som 
ansöker om bistånd kan göra det hos bägge kommunerna och bägge kan ge avslag, därefter 
kan personen överklaga till länsrätten som avgör vilken kommun som är ansvarig. 
Kommunerna kan även vända sig till länsstyrelsen som ska avgöra vilken kommun som har 
ansvaret för individen. Under tiden länsrätten eller länsstyrelsen avgör, kan den hjälpsökande 
stå utan ekonomiskt bistånd. Det kan även uppstå fall där en person blir hänvisad mellan olika 
kommuner utan att få möjlighet att ansöka om bistånd.  Då finns det ingen högre instans att 
överklaga till. Det går inte överklaga en hänvisning till annan kommun utan ett formellt 
avslag.  

Enligt en undersökning i SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen 
strategi för samhället, upplever de bostadslösa som intervjuats i undersökningen att de tillhör 
en kategori människor som ingen vill ta ansvar för, och helst inte ens vill ha inom "sitt 
territorium". De hemlösa ger många exempel på socialbyråer som försökt att "bolla över" dem 
till en annan kommun till exempel genom att erbjuda en enkelbiljett dit (s 53). Detta med att 
erbjuda en enkelbiljett är inte en speciellt kostsam åtgärd och i Stockholms län är 
kommunikationerna både snabba och välutbyggda. Till saken hör också att de flesta härbärgen 
och andra verksamheter för hemlösa finns i Stockholms innerstad. Förutom känslan av att inte 
vara önskvärd i kommunen innebär det här ”bollandet” att klienten inte får det bistånd som 
han eller hon är berättigad till.  

Hur kan det då bli så här när det enligt lagen är kommunens yttersta ansvar att 
hjälpa de som vistas i kommunen? Vem är det som tar eller inte tar det yttersta ansvaret? I 
dessa fall är kommunen representerad av en enskild socialsekreterare som tar beslutet om 
personen ska få hjälp eller inte eller hänvisas vidare. I Socialstyrelsens rapport som tidigare 
nämnts slås det fast att hemlösheten ökat, flera nya grupper kommit till, samt att socialtjänsten 
ofta är dem som inrapporterar dessa personer och därigenom uppenbarligen har kännedom om 
dem. Med utgångspunkt från detta anser jag det vara intressant att närmare studera hur 
socialsekreterare i Stockholms län ser på tillhörighet och de tidigare nämnda problem som 
finns i lagstiftningen idag. Min utgångspunkt är att det är problematiskt för en klient att bli 
hänvisad mellan olika kommuner och att den fördröjning av bistånd som detta innebär kan 
försämra situationen för klienten avsevärt. I värsta fall kanske klienten blir hemlös under tiden 
som denne hamnar mellan två kommuner och står utan bistånd. Om det är en klient med 
behov av längre insatser till exempel missbruksbehandling så är det inte heller möjligt så 
länge dennes kommuntillhörighet inte är utredd och klienten fått en handläggare på 
socialtjänsten. Därefter börjar andra diskussioner om vad klienten är berättigad till och har 
behov av, men dessa kan inte komma till stånd förrän klienten faktiskt tillhör någonstans. 

Vad det gäller kvinnan med den slitna sommarjackan så fick hon hjälp att överklaga 
beslutet, och sedan socialsekreteraren på enheten för hemlösa ringt socialsekreteraren i 
kommunen där kvinnan sökt hjälp och översatt hennes berättelse till svenska så bedömdes 
kvinnan ha rätt till härbärge i väntan på länsrättens dom.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka hur socialtjänstlagen, som reglerar kommunens 
yttersta ansvar, tillämpas och hur socialsekreterare fattar och motiverar sina beslut vid 
tillhörighetsutredningar samt om det eventuellt finns andra faktorer än sakomständigheterna 
och rättsreglerna som vägs in i besluten. Dessutom syftar uppsatsen till att undersöka om det 
finns motsättningar mellan rollen som rättstillämpare och den stödjande/behandlande rollen 
hos de socialsekreterare som utreder kommuntillhörighet. Frågeställningarna blir följande: 
 
Hur går socialsekreterare praktiskt tillväga för att utreda en persons kommuntillhörighet och 
på vilka grunder fattas beslut? 
 
Finns det andra faktorer än rättsreglerna och sakomständigheterna som vägs in vid 
beslutsfattandet? I så fall vilka? 
 
Finns det motsättningar mellan socialsekreterarens roll som rättstillämpare och den 
stödjande/behandlande rollen? 
 
 
Avgränsningar och definitioner 

 
I studien har valts att inte definiera hemlösa eller hemlöshet. Inte heller bostadslös eller 
bostadslöshet. Det finns flera olika definitioner och synpunkter på dessa definitioner. Flera 
forskare påpekar att ett problem med olika definitioner av hemlöshet och bostadslöshet är att 
dessa bygger på vad man inte har. Att människor utan hem eller bostad på det sättet blir en 
antites till det normala (Järvinen 1992,s 11f, Thörn, 2001, 271-72, Swärd, 1998, s 30). Vad 
det gäller begreppen hemlös och bostadslös så används de väldigt olika. Järvinen (1992) har 
gjort en genomgång av nordisk hemlöshetsforskning där hon fokuserat på hur fenomenet 
hemlöshet har definierats, analyserats och förklarats i olika nordiska länder. Hon menar att 
definitionerna för hemlöshet varierar så kraftigt att det är omöjligt att ens jämföra studier från 
de olika länderna i Norden med varandra (Järvinen, 1992, s 9). 

För att kunna bedöma de siffror som presenterades i inledningen hämtade från 
Socialstyrelsens rapport Hemlöshet i Sverige kommer den definition som använts där att 
finnas med som bilaga 1. Detta för att läsaren själv ska kunna bedöma de siffror som 
presenteras som underlag för min studie. Följande studie fokuserar på människor vars 
kommuntillhörighet inte är självklar och hur socialsekreterare avgör dessa personers 
kommuntillhörighet och inte på den eventuella hemlösheten i sig.  

Som nämndes i inledningen kommer denna studie att begränsa sig till Stockholms 
län. Enligt socialstyrelsens rapporten Hemlöshet i Sverige 2005 (2006) återfinns de flesta 
hemlösa i storstäderna, och allra flest i Stockholms län, 5900 personer enligt senaste 
räkningen (s 75). Därför har undersökningen valts att utföras i Stockholms län. 

Enheten för hemlösa är något som återkommer i texten. Detta är en del av 
socialtjänsten i Stockholms kommun för dem som inte tillhör någon stadsdel. De klienter som 
är utan hem och utan kontakt med socialtjänsten kan bli aktuella här.  

Något som också återkommer i resultatet av studien är uttrycket 
”vistelsebegreppet”. Detta syftar till den lagparagraf i socialtjänstlagen (SoL 1 kap 2 §) som 
nämndes i inledningen av rapporten. Det är alltså den paragraf som fastslår att kommunen är 
ytterst ansvarig för dem som vistas i kommunen.  
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Disposition 

I det inledande kapitlet introduceras studiens problemställning samt redogörs för studiens 
syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet presenteras bakgrund till studien samt tidigare 
forskning inom ämnen som berör studien, dessa är hemlöshet, socialtjänstens roll i 
hemlöshetsfrågor, lagstiftningens utformning samt socialsekreterarens roll som 
rättstillämpare. I det tredje kapitlet redovisas valet av rättssociologisk teori och metod, hur 
undersökningen har gått till samt hur analysen genomförts. I det fjärde kapitlet redovisas 
resultat och analys av det insamlade materialet. I det femte kapitlet diskuteras studiens 
resultat, metod samt avslutas med uppslag till vidare forskning. 
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Bakgrund samt Tidigare Forskning 
Då jag inte funnit någon tidigare forskning som särskilt behandlar tillhörighetsutredningar har 
jag valt att i denna del presentera forskning som berör närliggande ämnen. Den första delen av 
detta kapitel fokuserar på olika förklaringsmodeller till hemlöshet och vilka konsekvenser det 
får för synen på vem som är ansvarig för problemet. Därefter kommer ett avsnitt som 
behandlar socialtjänstens roll i hemlöshetsfrågor och vidare ett avsnitt om den lagstiftning 
som reglerar kommuntillhörighet. Det sista avsnittet behandlar socialsekreterares roll som 
rättstillämpare och förklarar begreppet tillhörighetsutredning. 
 
Förklaringsmodeller till hemlöshet 
 
Frågan om vem det är som ska avhjälpa hemlösheten är beroende av om man ser hemlöshet 
som ett individuellt eller ett strukturellt problem. När det gäller att förklara orsaker till 
hemlöshet så har de förändrats över tid precis som med de flesta andra sociala problem. Det 
har också funnits olika förklaringar till varför människor är hemlösa och utifrån dessa 
förklaringar olika lösningar på problemet med hemlöshet. Enligt Swärd (1998) fokuserar de 
flesta författare som skrivit om hemlöshet de senaste 20 åren, på två huvudsakliga 
förklaringsmodeller även om de benämns lite olika. Den ena modellen fokuserar 
individinriktade och den andra på strukturinriktade förklaringar. Den första 
förklaringsmodellen bygger på att det är individuella orsaker hos personerna som gör att de 
inte klarar av att få och behålla en bostad, det kan handla om missbruk, psykisk sjukdom eller 
personliga svagheter hos den enskilde. En del som förespråkar modellen ser de hemlösa som 
offer för en tragisk barndom eller psykisk sjukdom medan andra menar att individerna själva 
valt hemlöshet eller i vart fall den livsstil som orsakat hemlösheten. Förespråkare för den 
andra modellen menar att det är strukturella faktorer som orsakar hemlösheten, samt att det 
finns ett samband mellan hur samhällets resurser fördelas och hemlöshet. Arbetslöshet, 
lågkonjunktur, ökad fattigdom, socialpolitiska åtstramningar, ökad utslagning och 
avinstitutionalisering anges som orsaker till hemlöshet (s 40ff). 

Sahlin (1992) skriver också om två olika förklaringsmodeller där den ena betonar 
individernas asocialitet och den andra betonar avsaknaden av bostad (s 95f). Antaganden om 
orsaker till hemlöshet påverkar vad man undersöker, vad man ställer för frågor och vilka svar 
man får enligt Sahlin. Om man ser hemlösheten som ett resultat av en persons avvikande 
beteende och individuella egenskaper blir lösningen således att förändra den hemlösa 
individen. Om man å andra sidan ser hemlösheten som en effekt av bostadsbrist och en dålig 
bostadspolitik blir istället lösningen att öka tillgången på bostäder (Sahlin, 1992, s 108). I 
denna studie har jag valt att anlägga ett strukturellt perspektiv på hem- och bostadslöshet när 
frågorna har ställts. Detta genom att inte fokusera på gruppen hemlösa specifikt utan istället 
koncentrera undersökningen på människor vars kommuntillhörighet inte är självklar.  
 
Socialtjänstens roll 

 
Löfstrand (2005) skriver i sin avhandling Hemlöshetens politik - Lokal policy och praktik att 
det under 1990-talet i Sverige skett en ansvarsförskjutning vad det gäller vem som äger och 
ansvarar för bostadslösheten som problem. Hon menar att stat och kommun tidigare, genom 
en nationell bostadspolitik, tog ett gemensamt ansvar för bostadslösheten som ett 
bostadsförsörjningsproblem. De allmännyttiga bostadsföretagen var ett viktigt verktyg i detta 
arbete men dessa har successivt befriats från sitt bostadssociala ansvar och istället anpassat sig 
till den alltmer konkurrensinriktade bostadsmarknaden. Problemet med bostadslöshet och 
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hemlöshet har istället mer och mer blivit ett ansvar för socialtjänsten. Samtidigt, menar 
Löfstrand, har socialtjänsten omdefinierat problemet till att avsaknaden av bostad inte är det 
övergripande utan att det är andra bakomliggande orsaker, till exempel missbruk och psykisk 
sjukdom som gör att personen saknar boende. Hon menar att bostadslösheten idag är ett 
problem som ingen tar ansvar för medan socialtjänsten tagit på sig ansvaret för hemlösheten. 
Hemlösa ses som personer som behöver hjälp med annat än bostad (s 310f).  

Kommittén för hemlösa behandlar i sin rapport Att motverka hemlöshet - en 
sammanhållen strategi för samhället från 2001, frågan om hur ansvarsfördelningen ser ut och 
hur olika myndigheter samt hyresvärdar samarbetar. I flera av forskningsrapporterna pekar 
man på förskjutningen i ansvarsfördelningen och hur detta på många sätt påverkar de hemlösa 
negativt. (SOU 2001:95 loc.cit.) I sin avhandling från 2005 gör Börjesson problemet tydligt 
genom att beskriva socialtjänstens yttersta ansvar i relation till andra myndighetsinstanser.  
Kommunen ska bistå de invånare som befinner sig i en socialt utsatt situation och inte kan 
förväntas bemästra situationen på egen hand. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för till 
exempel försörjningsstöd, stöd till missbrukare, stöd till barn som far illa etc. När andra 
socialförsäkringssystem inte är tillräckliga faller det alltså på socialtjänstens ansvar att stödja 
den enskilde medborgaren. Hemlöshet blir därför en fråga för socialtjänsten. Detta trots att 
socialtjänsten i många kommuner har tillgång till ett ytterst begränsat antal lägenheter (s 
182f).  

 
Lagstiftningen 
 
Kort historik 

Fattiga människor har alltid funnits, likaså människor utan bostad. Att människor sökt sig mot 
huvudstaden Stockholm är heller inget nytt. Inte heller att det inte varit lätt för alla att etablera 
sig på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden där och att dessa människor då varit hänvisade 
till alternativa försörjningsformer såsom tiggeri, allmosor eller kriminalitet. År 1642 
utfärdades en allmän tiggareordning där staten påtog sig ansvaret för hospitalvården medan 
övrig fattigvård skulle vara en kommunal angelägenhet. Kommunerna hade vid denna 
tidpunkt ingen skyldighet att hjälpa de fattiga. Under 1700-talets första hälft ökade 
invandringen till Stockholm markant och huvudstaden hade varken bostad eller arbeten till 
alla som sökte sig dit. År 1763 kom en hospitals- och barnhusförordning vilken var ett 
genombrott när det gällde samhällets syn på fattiga människor. Här stadgades det att varje 
socken var skyldig att underhålla sina fattiga. De husvilla och kringvandrande fattiga 
upplevdes som en ekonomisk börda för socknen. Några år senare, 1788, kom en ny förordning 
som innebar att varje socken hade ansvar för sina egna fattiga men fick också rätt att avhysa 
andra. I förordningen slogs fast att den socken som skulle ansvara för vården av den fattiga 
var den socken "där fattighjonet antingen haft eget hemman eller såsom inhyses- eller 
tjänstehjon senast varit i skatt antecknad" (SOU 2000:14 s 30). Denna bestämmelse 
begränsade alltså fattiga människors rätt att flytta från den egna socknen. Detta upphävdes i 
och med 1847 års fattigvårdsförordning, men i praktiken levde dock bestämmelsen kvar.  

Under början av 1900-talet lades grunden till den moderna socialpolitiken och en 
viktig del i detta var tillkomsten av 1918 års fattigvårdslag (1918:422) där den hjälpsökande 
inte enbart betraktades som ett objekt utan en individ med grundläggande mänskliga 
rättigheter (SOU 2000:14 s23ff, Swärd, 1998, s53ff, Runquist, 2001, s 29ff). 
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Socialtjänstlagen idag 

År 1980 trädde socialtjänstlagen i kraft. Denna lag ersatte nykterhetsvårdslagen (1954:579), 
socialhjälpslagen (1956:2) samt barnavårdslagen (1960:97) (Proposition 1979/80:1 s 105). I 
och med detta genomfördes genomgripande förändringar av lagstiftningen. Här kommer dock 
att enbart fokuseras på de lagar som rör kommunens yttersta ansvar då detta är syftet med 
uppsatsen. 

Intressant är att det tidigare i socialhjälpslagen fanns bestämmelser som slog fast att 
en kommun som lämnat socialhjälp till en svensk medborgare som var mantalsskriven 
(folkbokförd, min anmärkning) i en annan kommun i vissa fall hade rätt att få ersättning för 
sina utgifter från denna kommun (Proposition 1979/80:1 s113). Socialutredningen som 
föregick socialtjänstlagen kom fram till att reglerna om kommunernas inbördes 
ersättningsskyldighet kunde utgå ur lagstiftningen.  Vad det gäller bestämmelsen om 
kommunens yttersta ansvar står det i propositionen att; 

 
”Socialutredningen framhåller att den enskilde i ett alltmer komplicerat 
samhälle får allt större svårigheter att finna vägarna till den hjälp och 
service som samhället kan ge. Det är därför enligt utredningen angeläget att 
ett organ i samhället får uppgiften att förmedla hjälpinsatser från andra 
samhällsorgan och tillgodose det behov av bistånd som därutöver kan 
föreligga i det enskilda fallet.” (Proposition 1979/80:1 s142) 

 
Kommunen ansågs ha de bästa förutsättningarna för detta varför paragrafen om kommunens 
yttersta ansvar infördes i lagstiftningen. Kommunens yttersta ansvar för de som vistas i 
kommunen ansågs vara en viktig förutsättning för att den enskildes ekonomiska och 
personliga trygghet kunde garanteras av samhället. Socialutredningen påpekar också att 
kommunens yttersta ansvar innebär uppgiften att vidta tillfälliga åtgärder i väntan på att 
ansvarig huvudman kan ge den enskilda den behövliga vården (Proposition 1979/80:1 s 144). 
Att kommunen i och med det yttersta ansvaret inte ska ta över ansvar från andra huvudmän 
till exempel kriminalvården och sjukvården slås fast ett flertal gånger i propositionen. 
Samtidigt innebär det yttersta ansvaret att kommunen ska bistå människor i väntan på att 
andra samhällsinstanser tar över. Lagen om kommunens yttersta ansvar omarbetades till viss 
del i den socialtjänstlag som trädde i kraft 2001och andra kapitlet lyder numera: 

”2 kap. Kommunens ansvar 

              1 § Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område 

2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver.  
Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän.  
I fråga av dem som omfattas av lagen (1994:137) om mottagandet av 
asylsökande m.fl. finns särskilda bestämmelser i den lagen. 
I 3 § och 16 kap. 2 § finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan 
kommun än den som den enskilda vistas i.” (SoL 2001:4531 kap 2 §) 

 
I ovan nämnda 3 § SoL regleras speciella bestämmelser vad det gäller äldre och 
handikappade, detta faller utanför studiens syfte varför de inte tas med här. Delar av 16:e 
kapitlet SoL är dock intressanta. Särskilt den första paragrafen som påminner en del om det 
som tidigare togs upp i den historiska tillbakablicken angående de lagar som begränsade 
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fattiga människors rätt att flytta från en socken till en annan. Om en person är aktuell hos 
socialtjänsten i en kommun och får andra insatser än enbart försörjningsstöd, och vill flytta till 
en annan kommun måste alltså den nya kommunen godkänna att denne tar över det yttersta 
ansvaret. 

”16 Kap. Övriga bestämmelser 

 Överflyttning av ärende 

 1 § Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en 
enskild person kan flyttas över från en annan socialnämnd om denna nämnd 
samtycker till det.” (SoL 2001:453) 
 

I kapitel 16 regleras också hur ansvarsfördelningen ser ut om en kommun beslutat om 
placering av någon i exempelvis familjehem eller behandlingshem. Här slås också fast när det 
är den kommun där en person är folkbokförd som är ansvarig kommun. Detta gäller om 
personen är: 

”1. under kriminalvård i anstalt 

2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av     
någon annan av en kommun. 

3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 och 2.” (SoL 
2001:4531 kap 16 § 2) 

Det som presenterats i detta kapitel är alltså de lagar som reglerar tillhörigheten och 
kommunens yttersta ansvar. Det borde enligt lagstiftningen inte gå att stå utan bistånd då 
kommunen alltid ska gå in och ta det yttersta ansvaret i väntan på ansvarig huvudman. Det 
problem som denna studie fokuserar på är vad som händer när det inte är klart vilken kommun 
som personen tillhör och således är ansvarig kommun. I allmänna råd (SOSFS 1992:4) som 
visserligen upphörde gälla 1997 men som Norström & Thunved (2005) fortfarande anser vara 
av intresse då det gäller kommunens yttersta ansvar står följande:  

”I vissa fall kan det dock vara osäkert vilken huvudman som har att 
ombesörja vården. Kommunen har då ansvaret för att den enskilde får det 
stöd och den hjälp han behöver i avvaktan på att frågan om vilken 
huvudman som bär ansvaret löses. Om två olika huvudmän inte är överens 
om kostnadsansvaret får detta under inga omständigheter gå ut över den 
enskilde. Kommunen måste då gå in och betala.” (s 37) 

Än en gång aktualiseras frågan. Om det är två kommuner som tvistar om vem som är ansvarig 
kommun, vilken kommun ska då gå in och betala under tiden? I dessa fall är lagen 
representerad av de socialsekreterare som beslutar om avslag och i och med detta lämnar till 
länsrätten (om klienten överklagar beslutet) eller länsstyrelsen (om det är kommunerna som 
inte kommer överens sinsemellan) att avgöra vilken kommun som har det yttersta ansvaret.  

 
Tillhörighetsutredningen 

 
Tillhörighetsutredning är en form av social utredning. Förfarandet regleras i både 
socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Med utredning menas all verksamhet som utförs för 
att kunna fatta ett beslut i saken. Utredningsplikt innebär även dokumentationsplikt enligt 
socialtjänstlagen och förvaltningslagen (SOU 2004:3 forskarbilaga s 130). Vad det gäller 
begreppet tillhörighetsutredningar så avses den utredning som en socialsekreterare utför i 
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syfte att avgöra vilken kommun som är den kommun som den hjälpsökande ska vända sig till. 
Att enbart avgöra vilken kommun som är den aktuella vistelsekommunen räknas inte som en 
tillhörighetsutredning då det är den kommun personen rent fysiskt befinner sig i just då. Med 
tillhörighetsutredningar menas den utredning som ska fastslå vilken kommun som har det 
långsiktiga ansvaret för en individ. Alltså den kommun som avses som ansvarig huvudman i 
socialtjänstlagens 1 kap 2 §. 

 
Länsstyrelsens roll 
 
När det uppstår tvister mellan olika kommuner i Stockholms län är det länsstyrelsen som 
avgör vilken kommun som är ansvarig. Detta regleras i förordning (2000:864) med 
länsstyrelseinstruktion där det står att; 

”Länsstyrelsen skall utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika 
samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde.” (2 §) 

Myndighetens beslut är inte tvingande utan endast en rekommendation. Det saknas vidare 
sanktionsmöjligheter om en kommun inte följer rekommendationen. 
 
Socialsekreterarens roll som rättstillämpare och behandlare 

 
Socialarbetaren har flera funktioner. Socialarbetaren, i det här fallet socialsekreteraren, 
förutsätts både ha ett juridiskt och ett humanistiskt perspektiv. Vad det gäller det juridiska 
perspektivet blir uppgiften att tillämpa lagen. Vad det gäller det humanistiska perspektivet är 
det svårare att benämna vilken roll socialarbetaren har. I denna uppsats har jag valt att kalla 
denna sida av det sociala arbetet för en behandlande eller stödjande roll. Med socialarbetarens 
roll som behandlare menas således den roll där samhällsvetenskaplig och humanistisk 
kunskap, i vilken kunskap om människors livsvillkor inkluderas, kommer till användning. 
Denna uppsats fokuserar på hur socialsekreterarna agerar i rollen som rättstillämpare när de 
utreder en hjälpsökandes tillhörighet men innehåller även delar där rollen som behandlare 
inkluderas och huruvida det finns motsättningar mellan de olika rollerna.  

Hollander (2000) menar att nästan alla socialarbetare på ett eller annat sätt måste 
förhålla sig till lagar, förordningar och bestämmelser av olika slag. I många situationer agerar 
socialsekreterare som rättstillämpare. Det kan gälla hantering av ansökningar av sociala 
förmåner, utredningar av barn som far illa eller personer som missbrukar droger (s 109). 
Enligt Schlytter (1999) krävs det kunskaper i både gällande rätt och om de samhällsstrukturer 
och maktstrukturer som förmedlas genom juridiken för att kunna hjälpa människor med 
sociala problem (s 11).  

Rättstillämpning innebär att socialsekreteraren tolkar lagen. Utrymmet för tolkning 
varierar beroende på lagtextens klarhet och faktaunderlaget (Schlytter, 1999 s 48). 
Socialsekreteraren förutsätts i utredningsarbetet ha dubbla perspektiv. Det krävs både juridisk 
kompetens och kompetens i att förstå de livsvillkor under vilka människor lever (a.a. s 65). 
Schlytter menar vidare att det är av stor betydelse vem rättstillämparen är och vad denne har 
för kunskapsbas och erfarenheter. Detta gör det viktigt att denne är klar över vilka egna 
ståndpunkter och intressen han eller hon har i det enskilda fallet (a.a. s 53). Socialtjänstlagen 
är, som nämndes i inledningen, en ramlag vilket leder till att det finns ett stort utrymme för 
tolkningar av den enskilde socialsekreteraren vid tillämpning av lagen (Hollander, 2000, s 
109). Mot bakgrund av detta är överklagningsrätten viktig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
Denna regleras i RF 1 kap 8 § och innebär att den enskilde medborgaren har rätt att få sin sak 
prövad i domstol (SOU 2004:3 s 45). För att kunna överklaga behövs som nämndes i 
inledningen ett formellt beslut. En del av den problematik som denna uppsats fokuserar på är 
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när en person hänvisas till en annan kommun utan att det tas ett formellt beslut.  
Mathiesen (2005) skriver om rättssociologiska debatter, en av dessa handlar om 

alternativa rättskulturer. Han menar att i motsats till vad många jurister förutsätter, är de flesta 
rättstillämpare icke-jurister, till exempel socialsekreterare. Vid en intervjuundersökning som 
genomfördes av Andenaes 1990 på en rad socialkontor i Norge framkom att det föreföll ha 
växt fram ”rättsliga kulturer” på socialkontoren. Dessa skilde sig väsentligt från den strikt 
judiciella rättsanvändningen. Vid frågan om vad som påverkade socialarbetarna i arbetet 
framkom att ekonomi, organisatoriska förhållanden, moral och värderingar samt stress 
påverkade dem mest i arbetet. Rättsregler angavs mer sällan. Detta trots att rättstillämpning 
pågick en stor del av tiden. Dessa frågeställningar behandlas enligt Mathiesen ofta under 
begreppet rättspluralism i den internationella rättssociologiska diskussionen. Med det menas 
att rätten inte är en utan flera (s 213ff). Denna splittring inom rättssystemet kan leda till att 
rättigheter för utsatta grupper får en alltmer oförutsägbar behandling. Under ökad press kan 
hjälpapparaten komma att verka restriktivare och ta mindre hänsyn till klienternas rättigheter 
vilket kan innebära en fara för rättssäkerheten (Mathiesen, 2005, s 220).  

Enligt Åström (1995) finns det mycket lite forskning som behandlar kunskapsnivån 
vad det gäller aktuella regler inom socialtjänsten. Han menar att det finns några enstaka 
studier som belyser närliggande frågeställningar. Däremot kan man hitta enstaka exempel på 
rättspraxis eller JO-utlåtanden på felaktig tillämpning av regler. Detta säger dock inte så 
mycket om kunskapsnivån enligt Åström då det även kan röra sig av felaktig tillämpning på 
grund av ett medvetet åsidosättande av regler. I en studie av socialtjänstens tillämpning i fem 
av landets kommuner uppgav en fjärdedel av socialsekreterarna att allmän kunskap om 
samhället har stor betydelse för beslutsfattandet i allmänhet.  Hälften ansåg att kunskaper om 
orsakerna till sociala problem har stor betydelse. Mindre än en fjärdedel ansåg att kunskap om 
det formella regelsystemet hade stor betydelse för beslutsfattandet. I denna studie frågade man 
socialsekreterare om hur de gick tillväga för att fatta beslut och vilka beslutsunderlag som 
faktiskt använts. Resultatet blev att rättskällor i traditionell juridisk mening såsom 
propositioner, rättsfall och lagtext användes i mindre utsträckning än underlag som 
producerats av den egna kommunala förvaltningen. Åström påpekar att detta inte behöver 
betyda att konsekvenserna av besluten inte stämmer med aktuell lagstiftning. Han påpekar 
dock att det är anmärkningsvärt att vid studium av handläggningen i olika ärenden så syns det 
tydligt att olika aktörer med skilda bakgrunder och utbildning förhåller sig olika till samma 
regel (207ff). Detta stämmer överens med Schlytters (1999) resonemang, som tidigare 
nämndes, om den enskilde socialsekreterarens utbildning och erfarenheters betydelse för 
tolkningen av en rättsregel (s 53). 

En annan intressant aspekt som Åström (1995) lyfter fram är komplexiteten i 
utredningsarbetet och att socialtjänstlagen slår fast att handläggaren bör agera utifrån ett 
helhetsperspektiv. Detta samtidigt som den traditionella juridiska metoden går ut på att 
reducera problemens komplexitet och bryta ner helheten i delar. Detta bekräftas genom en 
studie som genomfördes av Forskning och Utvecklingsenheten, FoU, i Stockholms stad där 
tjänstemän på olika socialförvaltningar fick ta ställning till ett hypotetiskt fall avseende en 
nyansökning om ekonomiskt bistånd. Resultatet visade stora skillnader i beslut inte bara 
mellan olika kommuner utan mellan olika förvaltningar inom samma kommun. Detta anser 
Åström är ett oroande resultat ur juridisk synvinkel då kriteriet för god rättstillämpning är att 
lika fall behandlas lika. Han menar dock att det är svårt att säga vad de olika besluten berodde 
på, ifall det var bristande regelkunskap eller olika förhållningssätt bland handläggarna. Det 
går heller inte att avgöra om detta beror på själva lagstiftningen eller den lokala tillämpningen 
(s 209f). Det är mot bakgrund av den forskning som presenterats i detta kapitel som 
föreliggande studie kommer att genomföras. 
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Metod och teoretiskt perspektiv 
I följande kapitel redovisas valet av rättssociologisk teori och metod. Här presenteras även hur 
datainsamlingen har gått till och hur dessa data bearbetats. Dessutom redovisas de teoretiska 
utgångspunkter som använts vid analysen av det insamlade materialet. Ett avsnitt redogör för 
de etiska överväganden jag har gjort under studiens gång. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 
som behandlar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
Rättssociologisk teori 
 
För att studera rätten kan man använda sig av två olika perspektiv. Det rättsdogmatiska 
perspektivet bygger på härledning från principer och regler till handling eller beteende. Det 
rättssociologiska perspektivet består av sammansmältningen av dels rättsliga företeelser och 
dels samhälleliga orsaker och konsekvenser. (Hydén, 2000, s15f) Denna studie utgår i 
huvudsak från ett rättssociologiskt perspektiv. Samtidigt förutsätter vanligen en 
rättssociologisk studie också kunskap om rätten varför det rättsdogmatiska perspektivet till 
viss dels använts. Rättssociologin är ett akademiskt ämne som existerat sedan början på 1900-
talet då skillnaden mellan ”law in the books and law in action” uppmärksammades av Pound 
(SOU 2004:3 forskarbilaga s 127). Rättssociologin omfattar metoder för att beskriva och 
teorier för att analysera den sociala verklighet vi lever i (Mathiesen, 2005, s 14). Enligt Hydén 
(1998) tar rättssociologin sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och 
beteendevetenskapliga teorier. När det gäller tillämpning av lagar utgår det rättssociologiska 
perspektivet från att rätten är en av flera faktorer som påverkar beslutsfattares sätt att uppfatta 
samt lösa praktiska problem (s 40). Mathiesen (2005) menar att mycket kortfattat kan man 
säga att rättssociologin beskriver och analyserar rätten i samhället, tyngdpunkten ligger på 
rättens delaktighet och rättsreglernas samhälleliga och sociala konsekvenser (s 16). Som 
tidigare beskrivits i bakgrundskapitlet har den svenska rättssociologiska idétraditionen sökt att 
förklara skillnaden mellan lagen i teorin och praktik och den diskrepans som råder dessa 
emellan (SOU 2004:3 forskarbilaga s 128). Rättssociologin är således ett sätt att undersöka 
rättsliga företeelser med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Rättssociologin 
ställer andra frågor till rättsordningen än rättsdogmatiken och de kompletterar på så sätt 
varandra. Men de konkurrerar även med varandra. Rättsdogmatiken är begränsad då den utgår 
från att det är rätten som bestämmer tillämpningen. Rättssociologin hävdar dock att det kan 
vara andra, utomrättsliga faktorer som bestämmer tillämpningen. Ett rättssociologiskt 
perspektiv kan innebära att ställa sig frågan om det förekommer att rätten trängs undan av 
andra förhållanden såsom ekonomiska eller politiska? Påverkas rättens tillämpning av 
maktförhållanden i samhället eller tillfälliga opinioner? (Hydén, 2002, s 15ff) Detta stämmer 
väl överens med den ansats som föreliggande studie har varför det rättssociologiska 
perspektivet valts som teoretisk utgångspunkt. 
 
Rättssociologisk metod 
 
Hydén (2002) menar att rättssociologisk metod innebär att rätten granskas från ett externt 
perspektiv till skillnaden från rättsdogmatisk metod där rätten granskas utifrån ett internt 
perspektiv. Gemensamt för båda dessa metoder är att de intresserar sig för rättsordningen. Det 
som skiljer dem åt är tillvägagångssättet. Den rättsdogmatiska metoden innebär studier av 
traditionella rättskällor såsom författningstexter, förarbeten, uttalanden från Justitie-
ombudsmannen (JO) och rättsfall. Rättssociologin är ett sätt att undersöka rättsliga företeelser 
med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Som tidigare nämnts både i kapitlet 
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om tidigare forskning och i avsnittet om teoretiska utgångspunkter används rättssociologisk 
metod för att ställa frågor om vad som påverkar tillämpningen av lagen. (s 15ff) Med 
utgångspunkt i denna studies syfte och frågeställningar anser jag det vara mest fruktbart att i 
huvudsak använda mig av rättssociologisk metod. Den rättsdogmatisk metoden har dock 
använts i viss utsträckning då traditionella juridiska rättskällor granskats. 
 
Metod för datainsamling 
 
För att undersöka de frågeställningar som presenterades i inledningen av rapporten valdes att 
genomföra kvalitativa intervjuer. Denna form av metod är lämplig då syftet med intervjuerna 
är att få otolkade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld, upplevelser och handlingar 
(Kvale, 1997, s 36). Då studien syftar till att undersöka hur enskilda socialsekreterare agerar i 
och ser på sin roll som rättstillämpare anser jag det vara mest relevant med enskilda intervjuer 
och inte kvalitativa intervjuer i grupp, s.k. fokusgrupper. Kvale (1997) menar att enskilda 
intervjuer skiljer sig i innehållet jämfört med gruppintervjuer. Intervjuer i grupp minskar 
intervjuarens kontroll över intervjusituationen och kan leda till svårigheter att systematisera 
materialet (s 97). Enskilda intervjuer anser jag passa både syftet för studien samt mig som 
intervjuare bättre varför jag valt denna metod. 
 
Urval och bortfall 

Via min tidigare praktikplats, Enheten för hemlösa, har jag tillgång till statistik från det 
interna datasystemet där det är möjligt att se hur många hänvisningar som gjordes till andra 
kommuner i Stockholms län under 2005. Siffrorna säger inget om kommunerna tagit emot 
klienterna eller inte utan enbart hur många som ansågs tillhöra en annan kommun än 
Stockholms efter att en tillhörighetsutredning gjorts av mottagningsgruppen på Enheten för 
hemlösa. Jag har valt att plocka ut de fem kommuner som flest personer hänvisades att söka 
hjälp hos efter avslutad tillhörighetsutredning på Enheten för hemlösa. Det här urvalet anser 
jag vara lämpligt då dessa kommuner bör ha stött på problemet med att avgöra vilken 
kommun en person tillhör. Att välja ut just fem kommuner anser jag vara lagom för studiens 
omfattning och för att få svar på frågeställningarna. Genom att använda ett strategiskt urval på 
detta sätt ökar chansen att det insamlade materialet kommer att innehålla adekvata data, med 
potential att ge svar på frågeställningen (Malterud, 1998, s 56). Urvalet efter att ha använt 
denna metod består i studien av Huddinge, Nacka, Botkyrka, Södertälje samt Solna kommun.  

Ett annat sätt att göra urvalet hade varit att använda mig av Socialstyrelsens rapport 
Hemlöshet i Sverige 2005 och plocka ut de fem kommuner i Stockholms län med flest 
hemlösa. Anledningen till att jag valde att utgå från Enheten för hemlösas statistik är dels att 
dessa fem kommuner skiljer sig ganska markant från de övriga i antalet hänvisningar. Dessa 
fem kommuner står för över hälften av antalet hänvisningar år 2005, trots att det finns 26 
kommuner i Stockholms län. Vid Socialstyrelsens räkning är det flera kommuner som ligger 
ungefär på samma antal hemlösa och här finns också ett bortfall eftersom alla kommuner inte 
besvarat enkäten.  

Nästa steg i urvalsprocessen var att fundera över vilka personer som var lämpliga att 
intervjua. Jag valde att skicka ut ett brev till enhetscheferna för mottagningsgrupperna/ 
bedömningsgrupperna i respektive kommun. I brevet presenterade jag mig själv och 
förklarade kort vilka teman intervjun gällde; tillhörighetsutredningar och socialsekreterarens 
roll som rättstillämpare. Här valdes att inte gå in för detaljerat på vilka frågor som skulle 
ställas men ändå gavs tillräcklig information för att intervjupersonerna inte skulle behöva 
ägna tid under intervjun åt att undra över vad jag var ute efter. Jag meddelade enhetscheferna 
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att jag gärna intervjuade dem men att någon annan i deras arbetsgrupp som arbetar med 
tillhörighetsutredningar också var relevanta (Se bilaga 2). Alla kommuner har inte speciella 
mottagningsgrupper utan ibland görs tillhörighetsutredningar inom den grupp som handlägger 
ekonomiskt bistånd. När jag senare hade kontakt med intervjupersonerna via mejl och telefon 
för tidsbokning var jag noga med att försäkra mig om att dessa personer arbetar med att utreda 
kommuntillhörighet.  

 En kommun valde att inte delta i undersökningen med motiveringen att de inte 
ansåg sig ha något att tillföra vad det gäller diskussionen om tillhörighetsutredningar och 
vistelsebegreppet. En annan kommun valde att meddela att de skulle ställa upp på intervju 
men när jag kom till socialkontoret på den överenskomna tidpunkten meddelades det via 
receptionen att intervjupersonen hade fått ett akut möte och inte kunde träffa mig, ingen annan 
socialsekreterare var heller tillgänglig. Ingen kontaktade mig efter detta och när jag 
kontaktade intervjupersonen skulle hon höra av sig när hon tittat i sin kalender. Detta skedde 
inte och efter ännu en påminnelse i form av telefonsamtal så var jag tvungen att ge upp 
försöket att få till stånd denna intervju. 

 
Intervjubeskrivning 

Totalt genomfördes tre intervjuer. Två med socialsekreterare som arbetar i mottagnings-
grupperna på kontoren och en med en enhetschef för mottagningsgruppen. Alla intervjuerna 
genomfördes på dessa personers tjänsterum och spelades in på band. Innan intervjun 
informerades intervjupersonen om syftet med forskningen samt konfidentialitetsfrågor, detta 
för att intervjupersonerna skulle kunna berätta så öppet som möjligt om de teman som togs 
upp. Intervjuguiden konstruerades efter Kvales (1997) resonemang om att försöka nå det 
deskriptiva och det specifika (s 36f). Utifrån den tidigare forskningen som Åström (1995 s 
207ff) beskrivit ombads intervjupersonerna att berätta om tillfällen det varit svårt att avgöra 
en klients kommuntillhörighet och hur de gick tillväga då, var kunde de hitta svaren på frågan 
var denne person tillhörde och vad de kom fram till för beslut. Därefter följdes dessa 
berättelser upp för att hitta svar gällande till exempel vilka böcker personerna använde sig av, 
eller vem de kunde fråga när tillhörigheten var oklar, och hur de gick tillväga om personen 
skulle hänvisas vidare. Intervjuguiden som användes finns med som bilaga 3. Det hade också 
varit möjligt att utifrån den tidigare forskningen konstruera ett hypotetiskt fall för att låta 
intervjupersonerna bedöma detta och se om bedömningarna var likartade eller inte. En sådan 
metod skulle, enligt mig, kräva en mer omfattande studie än denna för att samla in tillräckligt 
med empiri vilket gjorde att jag valde att inte använda denna metod. 

 
Utskrift och textbearbetning 

Bandinspelningarna skrevs ut i sin helhet till skriftlig text. Kvale behandlar de metodiska och 
teoretiska problem detta kan medföra (s 147ff). I denna studie har jag valt att skriva ut 
intervjuerna så ordagrant som möjligt för att senare, i de citat som används i uppsatsen ändra 
talspråk till skriftspråk. Detta gjordes eftersom det är lättare att läsa skriftspråk och det ger 
därmed en mer rättvis bild av vad intervjupersonerna ville förmedla. Detta förfarande medför 
möjligheten att jag som både intervjuare och transkriberare kan ha missat saker då jag inte 
låtit någon annan lyssna på banden eller kontrollera utskrifterna. Fördelarna med att själv 
transkribera ansåg jag dock överväga då det enligt Kvale (s147) är en tolkande process i sig 
att skriva ut intervjuer. De tre intervjuerna resulterade i ca 35 sidor text.  För att kunna arbeta 
med det insamlade materialet användes analysmetoderna meningskoncentrering samt 
meningstolkning. Detta för att finna svaren på de forskningsfrågor studiens syfte var att 
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undersöka. Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonen uttryckt, 
vilka ofta är långa och osammanhängande i tal, formuleras mer koncist. Långa meningar 
pressas samman till korta uttalanden för att finna kärnan i det som sagts. Meningstolkning är 
ett sätt att sätta in uttalandena i bredare sammanhang. Medan meningskoncentreringen 
reducerar textens omfång så kan meningstolkningen öka detta. (Kvale s 173-178) Därför 
valdes att först koncentrera meningarna för att som tidigare nämnts hitta det centrala i det som 
sagts och sedan meningstolkning för att sätta in det i ett större sammanhang. 

 
Metod för analys av data 

 
Det perspektiv som valts för att analysera materialet i denna studie bygger på rättssociologisk 
teori. Hydén (2002) menar att de rättssociologiska undersökningarna framförallt syftat till att 
visa på hur andra faktorer än rätten påverkar praktiken. Han menar att det behövs mer 
forskning om hur samspelet mellan rätten, teori och praktiken fungerar (s 84). De traditionella 
rättskällorna som tidigare nämnts utgör rättens teori.  

Utifrån detta, det insamlade materialet samt tidigare forskning, bland annat Åströms 
ståndpunkt att det finns motsättningar mellan socialtjänstlagens helhetsperspektiv och den 
traditionella juridiska metoden, som går ut på att reducera problemens komplexitet och bryta 
ner helheten i delar (Åström, 1995, s 209), har just helhetsprincipen valts för analysen av 
materialet. Principen om helhetssyn är en av de grundläggande principerna i socialtjänstlagen. 
Att använda en av de traditionella rättskällorna som främst används inom rättsdogmatisk 
metod för analysen i en rättssociologisk studie kan tyckas inkonsekvent. Orsaken till detta val 
är dels Hydéns ovanstående uppmaning till rättssociologisk forskning om samspelet mellan 
rätten, teori och praktik, samt att det är i förarbeten och propositioner som bakgrunden till 
lagstiftningen anges och diskuteras. Här återkommer de dubbla roller som socialsekreterarna 
har. Helhetssyn kräver de kunskaper om och förståelse för mänskliga livsvillkor som 
socialarbetaren förväntas ha i sin stödjande/behandlande roll. I rollen som rättstillämpare 
krävs juridisk kunskap. 
 
Socialtjänstens grundläggande principer 

 
De grundläggande principerna i socialtjänstlagen är; helhetssyn, frivillighet och 
självbestämmande samt normalisering. I denna studie har jag valt att använda principen om 
helhetssyn i analysen av det insamlade materialet.  
 
Principen om helhetssyn 
 
Redan på första sidan i propositionen 1979/80:1 som föregick socialtjänstlagen, slås fast att 
helhetssynen ska vara utmärkande för socialtjänsten (s 1). Vidare står det att det varit 
vägledande i arbetet med socialtjänstreformen att skapa en verksamhet som präglas av 
helhetssyn istället för att koncentrera sig på symptom vilket anses karaktärisera den 
traditionella socialvården.  

”Helhetssynen innebär att en enskilds eller en grupps sociala situation och 
de problem han eller gruppen upplever skall ses i förhållande till hela den 
sociala miljön. Inte bara familjen och `närmiljön` i övrigt utan också den 
enskildes förhållanden i vidare mening hör hit. Det rör frågor om 
möjligheter att få arbete, bostad, positiva fritidsförhållanden, att kunna 
undvika segregation och fattigdom i både materiell och mer vidsträckt 
mening, dvs. att kunna nå värden som brukar sammanfattas som livskvalitet. 
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Utifrån detta betraktelsesätt får helhetssynen vittgående konsekvenser för 
socialtjänstens framtida arbete med enskilda, organisationens utformning, 
samverkansbehov m.m.” (Proposition 1979/80:1 s 207) 

I propositionen påpekas att socialtjänsten därmed ska sträva efter att finna samlade lösningar 
för den enskilde eller gruppens situation och att detta ställer krav på att samhällets resurser 
samordnas bättre än tidigare (Proposition1979/80:1 s 207f). Fördelarna med helhetssyn anses 
av författarna till propositionen vara uppenbara. Vad det gäller lagstiftningen så står det att 
lagen bör ha karaktär av ramlag för att ge socialtjänsten tillräckligt utrymme för insatser 
utifrån en helhetssyn (Proposition 1979/80:1 s 125f) 
 
Etiska överväganden 

 
Denna studie har utgått från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
forskningsetiska principer. Här finns fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (s 5-6). 

Informationskravet har tillgodosetts genom att det som tidigare nämndes informera 
intervjupersonerna både skriftligt och muntligt om att deltagandet var frivilligt samt hur och 
när forskningsresultaten kommer att offentliggöras.  

Samtyckeskravet har beaktats genom att informera om tidigare nämnda delar samt 
informera om att intervjun kunnat avbrytas när som helst.  

Vad det gäller konfidentialitetskravet har valts att i denna studie inte uppge vilken 
intervjuperson som gett vilket svar. I och med detta har vissa delar av intervjumaterialet varit 
tvunget att ändras så att svaren anonymiserats, ortsnamn och andra uppgifter som skulle 
kunna avslöja vilken kommun det rör sig om har ändrats.  

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att vara tydlig med vad materialet ska 
användas till samt informera om att det enbart är jag samt eventuellt examinatorn som 
kommer att läsa hela intervjuutskrifterna samt att banden med de inspelade intervjuerna 
kommer att förstöras så fort studien är slutförd. Dessutom har intervjupersonerna informerats 
om att detta är en c-uppsats som kommer att publiceras på Internet, vilket innebär att vem som 
helst kommer att ha tillgång till den. 

Förutom dessa etiska överväganden har andra centrala frågor tagits i beaktande. Då 
jag som tidigare nämnts gjorde min praktik på Enheten för hemlösa i Stockholms kommun 
har jag information om hur en del av undersökningskommunerna behandlat ärenden, hur 
hänvisningar har gått till, och i vissa fall om pågående tvister. Denna kunskap valdes att inte 
använda under intervjuerna. Här har forskningskravet och individskyddskravet vägts mot 
varandra och slutsatsen har varit att det förväntade kunskapstillskottet inte kunnat gå före 
riskerna för negativa konsekvenser för uppgiftslämnarna samt eventuellt tredje person (a.a. s 
5). Dessutom har sekretesslagstiftningen tagits i beaktande vilket gjort att jag valt att inte ta 
med eventuella fallbeskrivningar från min tidigare praktikplats. Genom att välja att låta 
intervjupersonerna själva berätta om fall har jag ändå fått den information som söktes. 
 
Reliabilitet & Validitet  

 
Det förekommer en del kritik mot kvalitativa forskningsintervjuer. Kritiken går ut på att 
resultaten inte är tillförlitliga eftersom de skapats genom ledande frågor och att resultaten är 
ogiltiga, eftersom de bygger på subjektiva tolkningar samt att resultaten inte kan 
generaliseras eftersom det är för få intervjupersoner. (Kvale, 1997 s 208) Denna kritik har i 
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tagits i beaktande vid konstruerandet av frågeguiden och vid analysen av resultaten för att öka 
reliabiliteten (tillförlitligheten) och validiteten (giltigheten) i undersökningen.  
Malterud (1998) menar att reliabiliteten i kvalitativ forskning inte går att mäta med enkla 
procedurer eller beräkningar utan att det snarare handlar om en attityd till systematisk och 
hederlig hantering av kunskapen. Därför menar hon att forskarens viktigaste medel för att 
höja tillförlitligheten är att informera läsaren väl om vilka förutsättningar resultaten har 
utvecklats (s 27). Detta har varit utgångspunkten i denna studie varför metoden för 
datainsamlingen beskrivits noggrant, det brev som skickades ut inför studien samt 
frågeguiden som använts vid intervjuerna har bifogats som bilagor för att läsaren själv ska 
kunna bedöma tillförlitligheten. Vidare har arbete lagts ner på att presentera resultatet på ett 
sätt som ska företräda intervjupersonernas svar så riktigt som möjligt. I resultatpresentationen 
finns rikligt med citat. Intervjupersonernas berättelser är de data som resultat och analysdelen 
bygger på. I linje med Malteruds utgångspunkter anser jag att det är viktigt att läsaren får del 
av vad intervjupersonerna verkligen sagt, och att detta ökar reliabiliteten i undersökningen. 

När det gäller validitet menar Kvale att det handlar om i vilken utsträckning en 
studie undersöker vad den är avsedd att undersöka. Validitetsgranskning är något som ska 
genomsyra hela rapporten (Kvale, 1997, s 213ff). För att hålla fokus på syftet i 
undersökningen användes mycket tid åt att formulera syfte och forskningsfrågor. Under 
studiens gång har jag återvänt till dessa forskningsfrågor gång på gång för att inte tappa fokus 
på syftet med studien. Ruth menar att validiteten i kvalitativ forskning hänger ihop med 
relevansen av våra data samt intentionen med studien. För vem och i vilket syfte insamlas 
forskningsdata? (Ruth, 1991, s 286) Intentionen i denna studie har varit att ta reda på hur 
tillhörighetsutredningar görs rent praktiskt och vad detta förfarande får för konsekvenser. 
Frågeguiden har varit ett viktigt redskap i detta samt strategin att låta intervjupersonerna 
själva berätta om fall då det varit problematiskt att utreda en hjälpsökandes 
kommuntillhörighet. Intervjuguiden bygger även på det som tidigare forskning visat vilket är 
ett sätt att öka validiteten eftersom man då arbetar kumulativt och fortsätter att arbeta utifrån 
den kunskap som redan finns (Essaiason, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L., 2004, 
s 64).  
 
Generaliserbarhet 
 
I kvalitativ forskning kan man inte generalisera till individer i statistisk mening (Kvale, 1997, 
s 210, Essaiason, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L., 2004, s 185). Denna studie 
består av tre intervjuer. Studiens resultat är därför begränsade vad det gäller 
generaliserbarheten. Olika kommuner organiserar sitt arbete på olika sätt. Alla kommuner 
styrs dock av samma lagar men vad det gäller socialtjänstlagen så är denna, vilket tidigare 
påpekats, en ramlagstiftning.   

Ruth menar att det gäller att hitta balansen mellan den forskning och annat material 
som finns tidigare om ämnet och de data man själv samlat in. På så sätt kan man enligt honom 
dra allmänna slutsatser och öka generaliserbarheten (Ruth, 1991, s.287). I analysen har därför 
valts att jämföra resultaten från denna studie med resultat från tidigare forskning som berör 
studiens frågeställningar.  
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Resultat och analys 
Resultatet av undersökningen redovisas i tre olika avsnitt. Dessa är rubricerade utefter de 
frågeställningar som presenterades i inledningen av rapporten. Analysen har valts att 
presenteras i samband med redovisningen av resultaten. Efter resultatet på de olika 
frågeställningarna presenterats följer således ett avsnitt där resultatet analyserats utifrån den 
tidigare redovisade forskningen på området och helhetsprincipen i socialtjänstlagen som 
tidigare presenterats.  

Innan jag redovisar resultatet vill jag presentera intervjupersonerna lite närmare. Det 
är två handläggare och en enhetschef på mottagningsgrupper i tre av Stockholms 
kranskommuner som intervjuats för att besvara studiens frågeställningar. De två handläggarna 
har båda arbetat ca tre år på sin nuvarande arbetsplats. Enhetschefen har arbetat på 
mottagningsgruppen sedan hösten förra året och har tidigare varit chef för en annan sektion i 
kommunen. 

Jag vill även påpeka att intervjupersonerna ombads att berätta om fall där det varit 
svårt att reda ut tillhörigheten. Både utredningsförfarandet och rättstillämpningen handlar 
alltså om fall där de hjälpsökande inte självklart kunnat knytas till en kommun till exempel 
genom kontrakt på en bostad eller en pågående kontakt med socialtjänsten. Dessutom vill jag 
understryka att alla tre intervjupersonerna flera gånger under intervjun uttryckte att de strävar 
efter att det ska bli så bra som möjligt för klienten, och att denne inte ska hamna i situationen 
att han eller hon inte tillhör någon kommun. Ändå sker detta. 

 
1. Hur går socialsekreterare praktiskt tillväga för att utreda en 
persons kommuntillhörighet och på vilka grunder fattas beslut? 

 
Alla intervjupersonerna berättar att de gör utredningar både på telefon och på plats på 
socialkontoret. Två av kommunerna har en speciell telefontid för nybesök dit hjälpsökande 
kan ringa. Utredandet vad det gäller tillhörighet går i stort sett ut på att fråga var han eller hon 
har tillbringat de senaste dagarna.  

”Vi har telefontid varje dag i fyra timmar på mottagningsgruppen och om 
någon ringer går man grundligt igenom om de uppfyller förutsättningarna 
för försörjningsstöd, då kollar man var de är skrivna och var de vistas” 

”Är det bostadslösa som ringer, som sover utomhus, då frågar vi alltid; Vart 
sov du inatt? Och vi bryr oss inte så mycket var de är skrivna egentligen. 
Och säger de att de sov i en portuppgång här i kommunen så okej, då är det 
du vår. Men säger de att; ja jag sov inne i Vasastan eller Norrmalm, då 
hänvisar jag dem dit.” 

”…nya ärenden, alltså personer som vill söka ekonomiskt bistånd och som 
bor i kommunen, eller vistas här, de ringer våran nybesökstelefon och då tar 
vi emot dem i vår lilla grupp och utreder om de har rätt till ekonomiskt 
bistånd…det kan ju vara sådana som inte har något fast boende, som oftast 
vistas vid Stockholms Central, som hänger där, som kanske har bott i två 
dagar hos en polare och då är frågan då…men det jag brukar gå på stenhårt, 
det är om de säger att de har bott hos en person och det verkar rimligt och de 
tidigare har en anknytning till kommunen, då tar jag emot dem, men det är 
om de vistas här. Är det så att de står på Stockholms Central och ringer hit, 
då tar jag det inte” 
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Alla tre intervjupersonerna kan med lätthet komma på flera exempel då det varit svårt att reda 
ut en persons kommuntillhörighet, det finns flera olika grupper där det är svårt att avgöra 
vilken kommun de tillhör. En grupp som alla tre nämner är de som kommer direkt från 
utlandet och söker hjälp i princip samma dag som de kommer till Sverige och den aktuella 
kommunen. Andra grupper som nämns är ungdomar som går på gymnasiet och bor i en annan 
kommun än sina föräldrar. Frågan som tas upp då är ifall dessa ungdomar ska söka bistånd i 
den kommun där de bor eller den där föräldrarna bor? Detta då föräldrarna, enligt 
intervjupersonen, är försörjningspliktiga till dess att barnen är 21 år, om de fortfarande går på 
gymnasiet.  

En annan av intervjupersonerna tar upp problemet med flyktingar som väntar på 
uppehållstillstånd där de enligt socialtjänstlagen inte kan bevilja ekonomiskt bistånd. Detta 
gäller inte de flyktingar som sökt asyl för då ansvarar migrationsverket för försörjningen utan 
det gäller de som söker uppehållstillstånd som anhörig. Dessa personer ska stå för sin egen 
försörjning under väntan på beslut om uppehållstillstånd.  

 
Var letar man efter svaren? 

Gemensamt för de två handläggarna är att de först frågar sina kolleger i mottagningsgruppen, 
eller sin chef. Den av intervjupersonerna som är chef för mottagningsgruppen i sin kommun 
säger att hon brukar fråga de andra sektionscheferna om de varit med om något liknande fall. 
En av handläggarna berättar om ett ärende då en kollega till henne kontaktade socialstyrelsen 
för råd.  

”Nu är ju oftast svaret från socialstyrelsen att det är en individuell prövning 
så det brukar inte hjälpa så jättemycket…” 

En annan instans som nämns av två av intervjupersonerna är länsstyrelsen, de berättar om 
gånger då de vänt sig dit för att få råd om hur de ska bedöma ärenden. 

”Det jag har gjort, det är ju att ringa till länsstyrelsen och få direktiv, för att 
få veta vad de anser, och jag har valt att följa det, för att ha någon slags 
riktlinje, men sen kan det vara andra kommuner som inte följer det och inte 
tycker att det är korrekt, då kan det ju bli problem.” 

”De (länsstyrelsen) kan avgöra, alltså vi går oftast på deras 
rekommendation, om vi inte känner att nu är de ute och cyklar, ja då går vi 
ju på det de säger” 

Vad det gäller rättskällor så använder sig alla av olika handböcker i socialbidragshantering. 
Två av intervjupersonerna använder sig främst av socialstyrelsens bok Ekonomiskt bistånd 
från 2004. En av intervjupersonerna använder Social handbok 2006 för att hitta svar på hur 
olika ärenden ska bedömas. Lagboken nämns inte som rättskälla av någon av någon av 
intervjupersonerna. Den av intervjupersonerna som är chef säger att hon ibland läser 
propositioner som rör hennes område. Hon menar att man där kan hitta vissa svar angående 
hur vistelsebegreppet ska tolkas. 

 
Att tillämpa vistelsebegreppet 
 
Alla tre intervjupersonerna uppger att det finns problem med vistelsebegreppet och att det är 
svårt att utifrån lagstiftningen veta hur det ska tolkas. Alla beskriver att det i diskussioner med 
andra kommuner ofta handlar om att man ser på ärendet olika. Både handläggarna och 
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enhetschefen som intervjuats beskriver samtalen som så att var och en presenterar sin syn på 
ärendet och sedan läser man ibland tillsammans i handböckerna över telefon och 
argumenterar. Alla tre uttalar att det finns en viss slumpmässighet i vem som till slut tar 
ärendet och att det ibland handlar om att den ”snällaste” kommunen ger sig. 

”…men tyvärr är det ju så att vissa kommuner är snällare att ta emot, och 
vissa är hårdare, och då blir det ju ofta så att de som är snälla kommuner får 
ta emot, de som har en visare bedömning liksom.” 

”Det kan vara så att den ena tycker att nu har han ju vistats hos er i två dagar 
och då säger den andra: ja men tidigare var han ju hos er ett helt år och då 
svarar den första att: ja, men nu de senaste dagarna…och det är svårt att 
veta, vilket är rätt och vilket är fel?” 

”På nåt sätt blir det ju den som inte orkar strida, inte har tid, inte vill, ja jag 
vet inte vad det gäller riktigt…det blir den som tar det” 

 
Hänvisningar 

 
Intervjupersonerna fick frågan om hur de går tillväga i de fall när någon ska hänvisas till en 
annan kommun. De två intervjupersoner som arbetar som handläggare berättar att de börjar 
med att berätta för klienten att de bedömer att han eller hon tillhör en annan kommun. I de fall 
som de anser är krångliga, där det varit svårt att utreda tillhörigheten brukar de ringa den 
kommun där de anser att klienten tillhör för att informera om att de tänker hänvisa klienten dit 
och varför. De berättar att det ofta blir en diskussion med handläggaren på den andra 
kommunen.  

”Oftast går det ju faktiskt att diskutera med en kommun som man inte är 
överens med men ofta så sitter jag faktiskt och läser innantill tillsammans 
med handläggaren på den andra kommunen, i Sociala handboken 
tillexempel eller riktlinjer för socialbidragshandläggning… Och även om 
det är invecklat som sjutton så kan man ju tillsammans försöka reda ut 
boendekommun, vistelsekommun och allt det här.” 

Om handläggarna inte kommer överens på telefon så lyfts ärendet till chefsnivå och så får 
cheferna diskutera sinsemellan. 

”Då brukar man ju som handläggare säga till varandra, man försöker ju 
undvika att hamna i nåt tjafs som inte leder någonstans utan säga att; ja 
såhär ser vi det, och då säger den andra att; jaha och så här ser vi det… Men 
det finns ju ingen anledning för två handläggare att sitta och bli ovänner så 
annars tar man det till chefsnivå och ser om cheferna kan komma överens. 
Oftast brukar det lösa sig då men är man riktigt dramatisk kan ju båda ge 
avslag och hänvisa till olika saker, vad man tycker, och sen avgöra det i 
domstol då.” 

 
Skriftliga avslag 

Vad det gäller skriftliga avslag så säger alla intervjupersonerna att klienterna får det om de ber 
om det. Samtidigt är de medvetna om att många klienter inte vet att de har rätt att få det och 
att det som en av intervjupersonerna uttrycker det är utanför deras horisont att de skulle kunna 
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överklaga beslutet till länsrätten. En annan av intervjupersonerna menar att det är upp till 
henne som socialsekreterare att upplysa om att de kan få ett skriftligt avslag och att detta går 
att överklaga. Ändå menar hon att detta inte alltid görs.  
 
Analys av fråga 1 
 
Samstämmighet med tidigare forskning 

 
Att socialsekreterarna inte använder sig av traditionella rättskällor i juridisk mening ligger i 
linje med den tidigare rättssociologiska forskning som presenterats (Åström1995, s 207ff, 
Mathiesen, 2005, s 213ff). Av de tre intervjupersonerna så är det bara en som säger att hon 
läser propositioner. Detta anges dock inte som den främsta källan till var man kan hitta 
information om hur ett ärende ska bedömas. Detta behöver inte, som Åström (1995) påpekat 
betyda att konsekvenserna inte stämmer överens med aktuell lagstiftning (s 207) 

Att det finns en slumpmässighet gällande vilken kommun som tar ärendet stämmer 
också överens med tidigare forskning (Åström, 1995 s 207ff, Schlytter, 1999, s 53). Här 
betonas den enskilde socialsekreterarens erfarenheter, utbildning och bakgrund betydelse för 
vilka beslut som tas och att detta är oroande ur juridisk synvinkel då kriteriet för god 
rättstillämpning är att lika fall behandlas lika.  

Socialtjänstlagens utformning som ramlagstiftning ger socialsekreterarna ett stort 
utrymme för tolkning i tillämpningen av lagen. Detta innebär att överklagningsrätten är 
grundläggande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Studien visar att benägenheten att ge skriftliga 
avslag, som är möjliga att överklaga, är låg vilket försvagar rättssäkerheten för klienterna 
ytterligare. 
 
Analys utifrån principen om helhetssyn 
 
I propositionen som föregick socialtjänstlagen poängteras att lagen bör ha karaktär av ramlag 
för att ge socialtjänsten tillräckligt utrymme för insatser med helhetssyn (Proposition 
1979/80:1 s 125f). I denna studie av tillhörighetsutredningar förefaller det som om 
ramlagstiftningen i vissa fall lett till det motsatta. Att det är var en person sovit den sista 
natten eller tillbringat de sista dygnen som avgör vilken kommun som denne person tillhör 
stämmer inte med en verksamhet som präglas av helhetssyn. Inte heller att tillhörigheten 
avgörs på det slumpmässiga sätt som intervjupersonerna anser sker i vissa fall. I de mer 
krångliga fallen förefaller det som om diskuterandet med andra kommuner där handläggarna 
ibland läser tillsammans i riktlinjerna ingår som en del av utredandet, då beslutet ibland inte 
fattas förrän efter dessa diskussioner. Detta kan anses vara att använda helhetssynen utifrån att 
klienten inte ska hamna mellan två kommuner men att det blir den handläggare som inte orkar 
bråka, eller den handläggare som är ”snällast” som tar klienten präglas inte av en helhetssyn i 
hänsyn till den enskildes situation. 
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2. Finns det andra faktorer än rättsreglerna och 
sakomständigheterna som vägs in vid beslutsfattandet? I så fall 
vilka? 

 
Undersökningen visar att det finns andra faktorer än rättsregeln och sakomständigheterna som 
vägs in vid beslutsfattandet. Intervjupersonerna säger alla att de strävar efter att göra 
bedömningar som är lika för liknande fall men alla ger exempel på när de gör undantag, de 
beskriver dessa som fall där det bara inte går att avvisa någon. 
Att kommunens ekonomi spelar in i besluten är tydligt. Alla intervjupersonerna påpekar att 
varje klient är en kostnad och att det är kommuninvånarnas pengar som används till att betala 
dessa kostnader. 

”Tar du tillexempel emot en hemlös person kanske du måste boka härbärgen 
och det kostar ungefär 30000 i månaden plus uppehälle och allting så det 
kostar ju mycket pengar att ta emot en som är hemlös. Så det blir ju en 
ekonomisk fråga, och det kan man ju förstå, men det är olyckligt att det ska 
gå ut över klienten, att folk faktiskt hamnar i kläm och inte får hjälp 
någonstans, det ska inte vara meningen…” 

”Hur man än ser det så är ju alla klienter en kostnad faktiskt” 

”Det viktigaste är ju ändå att folk får någonstans de kan söka (bistånd, min 
anmärkning), oavsett var och jag tycker att då kanske man ska lägga ner den 
där prestigen, men det är klart att det är ju en ekonomisk fråga och cheferna 
kanske är mer intresserade av det än vad man som handläggare är.” 

I vissa fall påverkas beslutet av hur pass påstridig klienten är. En av handläggarna beskriver 
ett fall där en man som hade bott i kommunen tidigare själv tyckte att han hörde hemma där, 
han hade dock sovit sista natten i en annan kommun, då han inte accepterade en hänvisning 
till denna kommun blev bedömningen att han skulle sova följande natt i kommunen där han 
ville ha hjälp och komma tillbaka dagen efter.  

En tredje faktor som, utifrån intervjupersonernas berättelser, påverkar besluten är 
om det finns barn inblandade. Den ena intervjupersonen beskriver ett fall med en man som 
hade båda sina barn och mamman till barnen i kommunen, där hon kände att det var orimligt 
att skicka iväg honom till en annan kommun bara för att han hade sovit en natt under en bro 
där. En av de andra intervjupersonerna berättar att vissa fall bedöms som mer akuta än andra. 

”Sen beror det ju på hur det ser ut, är det en mamma som blivit misshandlad 
och sådär, då är det en annan sak, då går man oftast in med någonting i alla 
fall, eller så kommer man överens med den andra kommunen vem som ska 
gå in i ett nödläge.” 

 
Analys av fråga 2 
 
Samstämmighet med tidigare forskning 

Att andra faktorer än rättsregeln och sakomständigheterna vägs in i beslutsfattandet bekräftar 
tidigare rättssociologisk forskning (Hydén, 2002 s 15ff). Ekonomi nämns som en viktig 
påverkansfaktor vilket stämmer överens med Andenaes forskning. (Mathiesen, 2005 s 211ff) 
Faktorer som inte tagits upp i den tidigare forskning som hittats, men som föreföll ha en viss 
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betydelse för avgörandet om kommuntillhörighet var hur pass påstridig klienten är och om det 
finns barn inblandade. 
 
Analys utifrån principen om helhetssyn 
 
Intervjupersonerna tar här upp exempel där principen om helhetssyn efterföljts. Framförallt 
vad det gäller fall där det är barn inblandade. Alla intervjupersonerna tar upp exempel där det 
varit orimligt att hänvisa personen till en annan kommun trots att det varit en möjlig 
bedömning. I detta fall används det tolkningsutrymme som socialtjänstlagen som 
ramlagstiftning ger möjlighet till i samstämmighet med helhetssynen. Den enskildes situation 
bedöms i förhållande till familjen och närmiljön och inte bara utefter de riktlinjer som finns. 
Det förefaller dock dom om det ska vara väldigt speciella sakomständigheter, som tillexempel 
små barn, eller misshandlade kvinnor för att kunna göra avsteg från riktlinjerna.  
 Vad det gäller att kommunens ekonomi spelar in så finns det en viss aspekt av 
helhetssynen som beaktas. De pengar som en klient kostar är kommuninvånarnas pengar och 
de är begränsade. Att ta emot klienter som egentligen tillhör en annan kommun blir en 
kostnad som måste vägas emot att pengarna inte räcker till andra kommuninvånare. Detta 
innebär en helhetssyn ur ett grupperspektiv, men verkar i enskilda situationer kunna krocka 
med principen om helhetssyn gällande den enskilde personen. Att en avvägning måste göras 
är klart. Risken för de ”snälla” kommunerna annars är att de tar emot alla som söker hjälp 
men att det sedan inte finns pengar för de insatser som personerna behöver.  
 När det däremot gäller klientens påstridighet är det tveksamt om detta stämmer 
överens med principen om helhetssyn för den enskilde. Ett exempel när klientens påstridighet 
bidragit till att beslutet överensstämde med helhetssynen är det som en av handläggarna 
beskrev gällande en man som vägrade acceptera en hänvisning då han ansåg sig tillhöra just 
den kommunen. Han fick sova en natt i den aktuella kommunen och komma tillbaka dagen 
efter och bedömdes då tillhöra kommunen. Att han däremot ska tvingas sova ännu en natt ute 
för att kunna få rätt kommuntillhörighet kan tyckas mycket tveksamt ur ett helhetsperspektiv. 
Detta kommenterar även den aktuella handläggaren.  
 
3. Finns det motsättningar mellan socialsekreterarens roll som 
rättstillämpare och den stödjande/behandlande rollen? 

 
Här vill jag först kommentera att socialsekreterare i mottagningsgrupperna arbetar med 
klienterna under en mycket begränsad tid. De arbetar således inte med behandling. Som 
tidigare tagits upp så används denna term i brist på ett bättre ord. Men det som avses med 
denna stödjande/behandlande roll är således den roll som kräver kunskap om och förståelse 
för människor och deras livsvillkor. Det som tas upp i detta avsnitt ska följaktligen inte tolkas 
som kritik mot socialsekreterarna för att de inte arbetar tillräckligt med behandling då detta 
inte är deras uppgift. Deras uppgift är att väga in de ovan nämnda kunskaperna i 
rättstillämpningen. 
 Alla intervjupersonerna lyfter upp situationer när de känner sig otillräckliga. 
Speciellt de två handläggarna har flera exempel på när de fått ta beslut som de anser är de 
korrekta enligt lag men som inte känns bra att berätta för klienten. Alla tre intervjupersonerna 
kan även ge exempel på gånger då de önskar att andra kommuner skulle vara lite mer flexibla 
och se till klientens bästa. Här finns exempel på fall där folkbokföringen varit avgörande för 
personens tillhörighet. Ett exempel är en man som bott hela sitt vuxna liv i en kommun, då 
han hamnar i fängelse kontaktar han socialtjänsten därifrån för att få hjälp vid frigivningen. 
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Det visar sig då att han är skriven hos sin mor i den kommun där en av intervjupersonerna 
arbetar. Enligt 16 kap 2 § SoL är det då folkbokföringskommunen som är ansvarig kommun. 

”XXX kommun hänvisar då helt korrekt till oss, det är ju enligt lagen helt 
korrekt, men då ringde jag upp dom och tyckte att, ska vi inte försöka vara 
lite flexibla, han har ju bott i er kommun i hela sitt vuxna liv, han bor hos 
sin flickvän där. Nu har jag betalat första månaden och nu tillhör han dem 
men jag kan tycka att det är lite onödigt bök för klienten.” 

En typ av fall som alla tar upp är den grupp som nämndes tidigare, människor som har varit 
utomlands en längre tid eller bott i en annan stad en längre tid och kommer till kommunen och 
söker hjälp. Alla tre intervjupersonerna säger att man inte ger någon hjälp den första månaden 
utan att klienterna ska ha planerat sin ekonomi så att de ska klara sig den första månaden. Det 
är något som inte står någonstans i lagstiftningen men som alla tre socialkontoren har som 
regel.  

”Samtidigt som jag håller med om lagstiftningen, alltså det mesta i 
socialtjänstlagen håller jag med om så kan det vara svårt att förmedla detta 
till klienten eller känna att man faktiskt gör någon insats. Och just då gör jag 
ju inte det heller, men jag har inget att erbjuda och jag kan inte heller säga: 
gå dit istället så får ni hjälp utan det är bara att säga, nä jag har ingen aning 
tyvärr, och om inte jag har en aning om var de ska söka hjälp, då har ju 
troligtvis inte de det heller” 

”När man pluggar så är det ju så att man vill ut och hjälpa folk och man 
tänker sig att man ska ut och göra en insats på något sätt, och det gör man 
väl kanske, men det är ju inte så att man blir jättetackad av folk eller så, 
snarare tvärtom, i alla fall i det här jobbet.” 

”Det är klart att det känns fyrkantigt ibland, alltså att, jaha du har sovit i den 
här kommunen i tre månader men inatt sov du i Vasastan, jag kan förstå att 
klienterna drar stora suckar över det här, att få några SL-kuponger och bli 
ivägskickade, samtidigt som jag känner att vi måste ha en gränsdragning, 
gränsen måste gå någonstans…” 

Att socialtjänsten har fått ansvaret för att lösa hemlöshetsfrågan kommenteras av alla tre. 
Rimligheten i att socialtjänsten, som inte har några bostäder, ifrågasätts kraftigt av den av 
intervjupersonerna som är enhetschef.  

”Ja, jag höll ju på att strypa våran kära socialminister när han sa nånting i 
TV om att; ja men gå till din socialsekreterare, hon är ju skyldig att skaffa 
dig en bostad, då kände jag: Men vad är det här? För det kan ju inte ligga på 
socialtjänsten att lösa bostadsproblematiken i Stockholm, utan man måste 
faktiskt göra om reglerna för vad som gäller på kommunala bostadsföretag 
tillexempel” 
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Analys av fråga 3 
 
Samstämmighet med tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som visar på att socialtjänsten fått ta över ansvaret för hem- och 
bostadslösa trots att socialtjänsten inte har tillgång till bostäder (Löfstrand, 2005, s 310f, 
Börjesson, 2005, s 182f) bekräftas av denna studie. Båda handläggarna uttrycker frustration 
över att inte kunna hjälpa människor i en nödsituation, och att de dessutom inte vet någon 
annanstans där de skulle kunna få hjälp. Detta kopplar jag samman med Sahlins påpekande av 
vikten av att vara klar över om man anlägger ett strukturellt eller individuellt perspektiv på 
bostadslöshet och hemlöshet (Sahlin, 1992, s 108).  Intervjupersonerna lyfter tydligt fram 
upplevelsen av att de ska lösa ett strukturellt problem på individuell nivå. Socialtjänsten har 
inte kontroll över bostadsmarknaden och endast tillgång till ett ytterst begränsat antal 
lägenheter men har ändå det yttersta ansvaret för de människor som är i den socialt utsatta 
position som hem och bostadslöshet innebär.  
 
Analys utifrån principen om helhetssyn 
 
Skulle detta dilemma kunna undvikas om principen om helhetssyn beaktades? Socialtjänsten 
skulle fortfarande inte kunna lösa bostadsbristen i Stockholms län men vad det gäller vissa av 
de situationer som intervjupersonerna tar upp så skulle dessa kanske kunna undvikas om de i 
sina bedömningar utgick från principen om helhetssyn. Situationen med personer som 
kommer direkt från utlandet är ett sådant exempel. Det står ingenstans i lagen att dessa 
personer inte har rätt till bistånd första månaden, däremot i de riktlinjer som används av 
socialsekreterarna. Helhetssynen innebär att finna samlade lösningar för den enskilde eller 
gruppens situation och detta innefattar att undvika fattigdom och segregation i både materiell 
och mer vidsträckt mening (Proposition 1979/80:1 s207). Att ha som regel att alla ska klara 
sig själv den första månaden är i sig inte ett orimligt krav, men i en del fall är det troligtvis 
inte överensstämmande med principen om helhetssyn. 
 Alla intervjupersoner uttryckte en önskan om ökad flexibilitet hos andra kommuner 
i de fall där lagstiftningen innebär krångel för klienten. Ett exempel på detta är det fall som 
redovisats ovan där folkbokföringen avgjorde en persons kommuntillhörighet trots att han 
bodde i en annan kommun sedan länge tillbaka. Detta skulle kunna tydas som en önskan om 
att helhetssynen bör ha större betydelse. I sådana fall skulle dessutom det underlätta för 
klienten om bedömningen av kommuntillhörighet utgick från principen om helhetssyn. 
Socialtjänstens utformning som ramlagstiftning innebär möjligheten att vara flexibel om detta 
gagnar den enskilda klienten mest.  
  
 

. 
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Sammanfattande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur socialtjänstlagen, som reglerar kommunens yttersta 
ansvar, tillämpas och hur socialsekreterare fattar och motiverar sina beslut vid 
tillhörighetsutredningar samt om det eventuellt finns andra faktorer än sakomständigheterna 
och rättsfrågan som vägs in i besluten. Vidare var syftet syftar att undersöka om det fanns 
motsättningar mellan rollen som rättstillämpare och den stödjande/behandlande rollen hos de 
socialsekreterare som utreder kommuntillhörighet.  
 Intresset för denna fråga väcktes hos mig under min praktik på Enheten för hemlösa 
i Stockholm där dessa frågor diskuteras dagligen. Jag hade där stött på problemet med att 
kommuner hänvisar hjälpsökande personer till andra kommuner utan att ta ett formellt beslut 
vilket i många fall ledde till att klienterna kände sig ”bollade” mellan olika kommuner. Det 
förekom också att hjälpsökande hamnade mellan två olika kommuner i väntan på att 
länsstyrelsen skulle avgöra deras kommuntillhörighet, och att de under den här tiden inte fick 
något bistånd alls. Att det fanns situationer som dessa var en helt ny upptäckt för mig. Utifrån 
Socialstyrelsens senaste rapport Hemlöshet i Sverige 2005 som slår fast att antalet hemlösa 
ökar och att det är socialtjänsten som framförallt rapporterar in denna ökning (s 8) ansåg jag 
det vara intressant att närmare undersöka hur ovan nämnda situationer kunde uppstå när det i 
socialtjänstlagen står att det är att kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.     
 För att göra diskussionskapitlet lättare att följa för läsaren kommer jag först att 
sammanfatta de viktigaste resultaten av studien för att sedan föra en diskussion som rör dessa 
resultat. Vidare kommer ett avsnitt där den valda metoden diskuteras och kapitlet avslutas 
med förlag till fortsatt forskning. 
 
Sammanfattning av resultat 

 
Tillhörighetsutredningar sker både på telefon och på plats på socialkontoret. Utredandet vad 
det gäller tillhörighet i de fall där det inte är självklart vilken kommun en person tillhör går i 
stort sett ut på att fråga personen var han eller hon tillbringat de senaste dagarna och nätterna. 
Om intervjupersonerna inte vet hur de ska bedöma en persons kommuntillhörighet rådgör de 
först med sina kollegor. Vad det gäller rättskällor så använder sig alla av olika handböcker i 
socialbidragshantering. De böcker som nämns är socialstyrelsens bok Ekonomiskt bistånd från 
2004 och Social handbok 2006. En annan instans som nämns av två av intervjupersonerna är 
länsstyrelsen. Alla tre uttalar att det finns en viss slumpmässighet i vem som till slut tar 
ärendet och att det ibland handlar om att den ”snällaste” kommunen ger sig. Vad det gäller 
skriftliga avslag så säger alla intervjupersonerna att klienterna får det om de ber om det. 
Samtidigt är de medvetna om att många klienter inte vet att de har rätt att få det.  

Undersökningen visar att det finns andra faktorer än rättsregeln och 
sakomständigheterna som vägs in vid beslutsfattandet. Faktorer som tas upp är kommunens 
ekonomi, hur pass påstridig klienten är och om det finns barn inblandade 

Alla intervjupersonerna lyfter upp situationer när de känner sig otillräckliga. De ger 
också exempel på gånger då de önskar att andra kommuner skulle vara lite mer flexibla och se 
till klientens bästa. Att socialtjänsten har fått ansvaret för att lösa hemlöshetsfrågan ifrågasätts 
också av alla tre. 
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Resultatdiskussion 
 
Resultaten bekräftar den tidigare forskning som redovisas gällande socialsekreterares 
användning av andra rättskällor än de traditionella juridiska (Åström1995, s 207ff, Mathiesen, 
2005, s 213ff). Detta behöver inte, som påpekat betyda att konsekvenserna inte stämmer 
överens med aktuell lagstiftning (Åström, 1995, s 207). Vad det gäller tillhörighetsutredningar 
anser jag dock att konsekvenserna av besluten inte ligger i linje med socialtjänstens 
grundläggande princip om helhetssyn på den enskildes situation. (Proposition 1979/1980:1 s 
207f) Detta tillsammans med resultaten som visar att benägenheten att ge skriftliga avslag, 
som är möjliga att överklaga, är låg försvagar rättssäkerheten för klienterna Då 
överklagningsrätten är grundläggande ur ett rättssäkerhetsperspektiv anser jag detta vara ett 
oroande resultat.       

Mathiesen (2005) skriver om alternativa rättskulturer. Han menar att i motsats till 
vad många jurister förutsätter, är de flesta rättstillämpare icke-jurister, till exempel 
socialsekreterare och hänvisar bland annat till Andenaes intervjuundersökning som 
genomfördes 1990 på ett antal socialkontor i Norge. Där framkom att det föreföll ha växt fram 
”rättsliga kulturer” på socialkontoren och att dessa skilde sig väsentligt från den strikt 
judiciella rättsanvändningen (s 211ff). Detta behöver i sig inte betyda att lagen inte efterföljs 
men genom att inte ge formella avslag sätts de juridiska överklagningsbara instanserna ur spel 
och detta anser jag vara allvarligt. Sen är det inte alla klienter som har förutsättningar för att 
överklaga beslutet till länsrätten.  
 Här måste socialarbetaren även göra en bedömning utifrån sin stödjande/ 
behandlande roll och de kunskaper denne har om människors livsvillkor. Vad det gäller flera 
av de exempel som framkommer i studien så verkar rollen som rättstillämpare har fått gå före 
rollen som behandlare. Dock rollen som rättstillämpare i en snäv mening där de kommunala 
riktlinjerna verkar ha givits överordnad betydelse jämfört med andra rättskällor. Att besluten 
följer de riktlinjer som finns verkar i en del fall vara viktigare än att klienten får den hjälp den 
behöver. Det framkommer också i studien att socialsekreterarna känner sig otillräckliga i flera 
situationer då de inte anser sig kunna hjälpa klienten men inte heller har något annat ställe att 
hänvisa denne att vända sig till.  
  Jag är inte ute efter att kritisera de enskilda intervjupersonerna i undersökningen, 
utan precis som med synen på hemlöshet/bostadslöshet vill jag framhålla att denna fråga bör 
ses ur ett strukturellt perspektiv. Socialsekreterarna som ska bedöma en hjälpsökandes 
kommuntillhörighet har inte bara ett ansvar för att se till de enskilda individernas bästa utan 
även gruppen kommuninvånares bästa, då det är de som ska står för kostnaderna via 
kommunalskatten. Vad de däremot inte bör ha ansvar för enligt min åsikt är socialtjänstens 
budget. Min förklaring till att situationen ser ut som den gör, vilken är negativ både för 
socialsekreterarna själva och för klienterna är att någonting som fanns med i förarbetena till 
socialtjänstlagen har kommit bort på vägen till utformandet av de riktlinjer som används. 
Kanske skulle bedömningarna av tillhörighet i vissa fall bli annorlunda om man som 
rättstillämpare använde sig av de traditionella rättskällorna istället för de styrdokument som 
riktlinjerna är. En annan fundering som har väckts under arbetet med denna studie är om det 
skulle vara möjligt att undvika att hamna i situationen att klienten står utan hjälp under den tid 
som länsrätten eller länsstyrelsen avgör vilken kommun som har det yttersta ansvaret för 
individen. Detta genom att återinföra de bestämmelser som fanns i socialhjälpslagen vilka 
innebar att en kommun som lämnat socialhjälp till en svensk medborgare som var 
mantalsskriven (folkbokförd, min anmärkning) i en annan kommun i vissa fall hade rätt att få 
ersättning för sina utgifter från denna kommun (Proposition 1979/80:1 s113). Kanske med 
den modifikationen att till exempel den kommun dit personen vände sig först får stå för 
biståndet fram till dess att det är avgjort vilken kommuntillhörighet kommunen har? 
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Metoddiskussion 
 
Det huvudsakliga teoretiska perspektiv som använts i studien är det rättssociologiska.  
Rättssociologisk metod har använts företrädesvis, men även rättsdogmatisk metod i en 
begränsad utsträckning. Den rättssociologiska metoden kan ifrågasättas då den studerar rätten, 
men med samhällsvetenskapliga metoder, såsom till exempel kvalitativa forskningsintervjuer. 
Att detta är viktigt har jag likväl funnit stort stöd för i tidigare forskning (jämför Mathiesen, 
2005, Hydén, 2002, Åström 1995) För att göra en alltigenom rättsdogmatisk studie anser jag 
att det krävs mer juridisk kunskap än den jag själv besitter. 
  För att besvara studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med tre 
socionomer som arbetar i olika kranskommuners mottagningsgrupper. Två av 
intervjupersonerna arbetade som socialsekreterare och en av dem som sektionschef. Urvalet 
till studien gjordes utifrån statistik från det interna datasystemet där det är möjligt att se hur 
många hänvisningar som gjordes till andra kommuner i Stockholms län under 2005. Denna 
statistik visar hur många som ansågs tillhöra en annan kommun än Stockholm efter att en 
tillhörighetsutredning gjorts av mottagningsgruppen på Enheten för hemlösa. Jag valde att 
göra ett strategiskt urval genom att plocka ut de fem kommuner som flest personer hänvisades 
att söka hjälp hos efter avslutad tillhörighetsutredning på Enheten för hemlösa. Detta faktum 
tillsammans med att jag i brevet som skickades ut till kommunerna, skrev att jag gjort min 
praktik på Enheten för hemlösa kan ha påverkat resultatet av studien på olika sätt. Dels på ett 
positivt sätt som eventuellt gjorde det lättare att genomföra intervjuerna då jag genom min 
praktik är väl insatt i de lagrum och riktlinjer som intervjupersonerna för ett samtal om. Dels 
på ett negativt sätt då information kan ha gått förlorad för att jag inte bad intervjupersonerna 
förklara närmare hur de menade och tänkte om olika saker, då både jag och de kan ha utgått 
från att jag förstod vad de menade.  
 Valet av just kvalitativa intervjuer för att besvara studiens frågor kan därför 
diskuteras, kanske hade det varit mer fruktbart att använda kvantitativ metod för att på så sätt 
dels få in svar från fler kommuner, det finns 26 kommuner i Stockholms län, samt att ovan 
nämnda problem med min egen förförståelse kunde ha undvikits.  
 Att välja att intervjua socialsekreterare istället för klienterna själva kan också 
ifrågasättas. Då utgångspunkten i denna studie varit ett strukturellt perspektiv på 
hemlöshet/bostadslöshet och kommunlöshet ansåg jag det vara lämpligast att fokusera på 
socialtjänsten som är en del av denna struktur istället för på de enskilda individerna. 
  
Förslag till fortsatt forskning 
 
Den huvudsakliga fråga som väckts under studiens gång är om svaren på de problem som 
presenterats redan finns i de traditionella rättskällorna och hur det i sådana fall skulle vara 
möjligt att som socialsekreterare använda sig av dem istället för av de efterarbeten som 
riktlinjerna är. Detta gäller inte bara rättstillämpningen vad det gäller tillhörighetsutredningar, 
detta är bara en ytterst liten del av den lagstiftning som socialarbetare använder sig av, utan 
tillämpning av socialtjänstlagen generellt. Att enbart efterfråga mer juridisk kunskap hos 
socionomer anser jag inte löser något. Däremot anser jag att socionomer behöver mer träning i 
att tillämpa lagen och att väga in de komplexa delar som det innebär att agera rättstillämpare i 
socialt arbete. Inom detta område finns ett behov av vidare forskning. Vad det gäller 
forskning specifikt gällande tillhörighet så skulle det vara intressant att göra detta även utifrån 
ett rättsdogmatiskt perspektiv för att undersöka gällande rätt. Det skulle även vara givande 
med studier som fokuserar på konsekvenserna för klienterna. Så jag hoppas att fler följer 
Hydéns uppmaning om fortsatt forskning om hur samspelet mellan rätten, teori och praktiken 
fungerar. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1 Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
 

”Fyra situationer definierar de personer som betraktas som hemlösa i 2005 års undersökning. 

1. En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.  

2. En person är intagen eller inskriven på antingen  

• kriminalvårdsanstalt  

• behandlingsenhet  

eller 

• stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-
institution  

och planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men har inte någon 
bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen. 

3. En person är intagen eller inskriven på antingen  

• behandlingsenhet  

eller  

• stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-
institution  

och planeras inte att skrivas ut inom tre månader men har inte någon bostad ordnad 
vid eventuell framtida utskrivning eller utflyttning. 

4. En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar och bekanta, familj, släktingar eller 
har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller 
andrahandskontrakt och har på grund av denna situation sökt hjälp eller varit i kontakt med 
den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden." 
(Socialstyrelsen, Hemlösa i Sverige 2005, s 20) 
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Bilaga 2 Brev till enhetschefen i undersökningskommunerna 

Stockholm 060313 

 

Hej. 

Mitt namn är Linnea Hanning och jag läser just nu min 7:e termin på Socialhögskolan i 
Stockholm. Jag håller på att skriva en C-uppsats som handlar om socialsekreterarens roll som 
rättstillämpare. Under hösten gjorde jag min praktik på mottagningsgruppen på Enheten för 
hemlösa i Stockholms stad och blev under den tiden intresserad av detta ämne. Jag fick också 
upp ögonen för hur svårt det kan vara att utreda en hemlös/bostadslös persons tillhörighet. Jag 
har därför valt att kontakta Dig och undrar om det är möjligt att Du kan avsätta en timme för 
en kvalitativ intervju runt dessa teman. Jag har valt att ta kontakt med Dig som chef för 
mottagningsgruppen i första hand men om Du inte har möjlighet skulle jag gärna vilja 
intervjua någon annan i Din arbetsgrupp med erfarenhet av tillhörighetsutredningar och de 
problem som eventuellt kan uppstå. Tanken är att intervjuerna ska genomföras under vecka 
15-17, helst så tidigt som möjligt under denna period p.g.a. tidsramen för uppsatsen. Intervjun 
kommer att ta runt 45-60 minuter och spelas in på band. Jag skulle vara väldigt tacksam för 
Din hjälp med min C-uppsats! I så fall får du gärna kontakta mig på telefon XXXXXX eller 
mail: linnea_hanning@hotmail.com  

 

Med vänlig hälsning 

 

Linnea Hanning 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 
Inledning: 
 
Intervjun spelas in på band. 
Jag kommer att lyssna på bandet och transkribera intervjuerna till text. Den enda som 
eventuellt kommer att lyssna på bandet förutom jag själv är examinatorn. Så fort uppsatsen är 
godkänd kommer bandet att förstöras.  
 
Detta är en c-uppsats, och kommer att läsas av min handledare, examinatorn och andra 
studenter på socialhögskolan. Den kommer troligtvis också publiceras på Internet via Diva-
portal som publicerar c-uppsatser. Detta betyder att vem som helst har tillgång till den men 
som sagt var, det är en c-uppsats. Dessutom kommer du och de andra intervjupersonerna 
självklart få kopior om ni är intresserade.  
 
Vad det gäller anonymitet så kommer jag troligtvis att nämna vilka kommuner som ingått i 
undersökningen, däremot inte vilka som svarat på intervjuerna, eller vem som sagt vad. Om 
du läser rapporten hoppas jag att du kommer att känna igen det du sagt med det ska inte vara 
möjligt för andra att veta att det är just du som sagt det. 
 
Är det något du undrar? 
 
Inledande frågor 
 
Namn 
Yrke 
Vad jobbar du med nu? 
Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 
Vad har du arbetat med innan som socionom? 
Är det vad du hade tänkt dig att arbeta med när du började på socialhögskolan? 
Om inte vad är annorlunda i det verkliga yrkeslivet än vad du föreställde dig? 
 
Till ämnet 
 
Kan du komma ihåg något fall som du kommer ihåg där det varit svårt att avgöra vilken 
kommun som en person tillhörde?  
 
Kan du berätta om det? 
 
Hur gick du tillväga för att ta reda på vilken kommun som var rätt kommun för personen att 
vända sig till? 
 
Vad blev beslutet? 
 
Vet du hur det gick sen? 
 
Om inte personen minns eller vill berätta om något konkret fall… 
 
Ifall det kommer någon och ansöker om pengar eller vad det kan vara och du misstänker att 
personen kanske inte hör till kommunen. Hur går du tillväga då? 
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Vad måste du ta reda på för att veta? 
 
Om du inte vet vem frågar du då? 
 
Var finns information om vad som gäller när det är oklart? 
 
Finns det någonstans du kan vända dig när du inte vet? 
 
Om du kommer fram till att personen bör söka hjälp någon annstans, hur går du tillväga då? 
 
Finns det tillfällen när du känner att lagen och socialarbetarrollen krockar? 
 
Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 
 
Vad hände? 
 
Om det kommer upp att det saknas tydlighet vad som gäller… 
 
Vad skulle göra det lättare för dig att avgöra vilken kommun en person tillhör? 
 
Om du fick utforma riktlinjer eller direktiv, vad skulle det stå i dem? 
 
Avslutning 
 
Försöka sammanfatta det som sagts för att bekräfta detta. 
 
Är det något ytterligare du vill lägga till? 
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