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Abstract 

 

Enroth, N. & Kjellin, L. (2014). Vem vill ha Adam och Monika? En kvantitativ vinjettstudie om 

tolkningar av vistelsebegreppet på 12 socialjourer i Sverige. 

 

 

 

 

 

The aim of this study was to explore how social workers interpret the part of the Swedish social 

services act that regulates each municipality’s responsibility of the people staying in it. The 

study’s general methodological approach connects to sociology of law. The research questions 

were: (1) What factors are considered important by the social workers in assessments of 

responsible municipality? (2) Are there variations in the assessments of responsible municipality 

and in that case; how can the variations be explained? (3) What discretion do the social workers 

consider that they have in assessments of responsible municipality? Previous studies have found 

considerable differences in professional social work assessments in Sweden. 69 social workers 

completed a questionnaire which included two vignettes. The selection maintained the 

emergency social services for well above 4 million citizens. Many factors were considered 

important in assessments of responsible municipality; the most prominent of those was the 

physical presence in the municipality. Variations appeared especially regarding long-term 

decisions and could partially be explained by which factors were considered important. The law 

that regulates the area of interest is a detailed legislation. However, some explanation could be 

found in Lipskys (2010) theory of Street-level bureaucracy. 
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1. Inledning 

Var bor du någonstans? Frågan är förmodligen enkel att besvara för dig med fast bostad. Men 

vem bestämmer var du som är bostadslös och i behov av bistånd hör hemma? I socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) anges att varje kommun har huvudansvaret för enskilda inom kommunernas 

respektive gränser:  

 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det 

ansvar som vilar på andra huvudmän. (2 kap. 1§ SoL) 

 

I praktiken betyder det bland annat att kommunen ansvarar för stöd och hjälp för den som är i 

behov av bistånd, förutsatt att behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Socialtjänsten har 

vid en ansökan om bistånd att utreda vilken kommun som är ansvarig. För den som är hemlös 

och rör sig mellan kommuner kan situationen dock bli komplicerad av flera anledningar. Bland 

annat blir det av naturliga skäl svårare för den hemlöse i behov av bistånd att bevisa för 

socialsekreteraren vilken kommun hen
1
 tillhör. Historiskt sett har det funnits en betydande 

diskrepans vad gäller tolkningen av lagstiftningen i så kallade tillhörighetsutredningar vilket 

bland annat visades i utredningen Ingen får vara Svarte Petter: tydligare ansvarsfördelning inom 

socialtjänsten (SOU 2009:38), hädanefter kallad Ingen får vara Svarte Petter. Enligt utredaren 

var det vanligt att kommunerna tvistade sinsemellan om vem som skulle ansvara för hemlösa i 

behov av bistånd. Det gjorde i sin tur att fokus i vissa fall flyttades från att utreda den enskildes 

behov till att istället utreda vilken kommun som skulle betala. Inte sällan struntade kommunerna 

helt i att utreda ansvarsfrågan för att istället ge den hjälpsökande en enkelbiljett till en annan 

kommun vilket enligt utredaren kunde bli ett allvarligt rättssäkerhetsproblem. 

 Vistelsebegreppet är ett juridiskt begrepp som i detta sammanhang återfinns i kapitel 2a i 

SoL. Kapitlet förtydligar kommunernas ansvar och infördes 2011 för att stävja problematiken 

som synliggjordes i Ingen får vara Svarte Petter (ibid.). Grundprincipen är enkel: 

vistelsekommunen ansvarar för den som vistas i kommunen. Principen har anor som sträcker sig 

till början av 1900-talet och har sedan dess successivt utvecklats till dagens vistelseprincip (ibid., 

                                                           

1
 Hen är ett könsneutralt pronomen. I denna uppsats används det som ett substitut för han eller hon. 
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s. 55ff). Om det kan säkerställas att en annan kommun är ansvarig är vistelsekommunens ansvar 

begränsat till akuta situationer. Vistelsekommunen får inte hänvisa till en annan kommun innan 

ansvarsfrågan är utredd. Det borde alltså idag inte vara möjligt att enskilda personer bollas 

mellan olika kommuner. I fallet Simon, som rapporterades av Dagens Nyheter (Fredén, 2012, 12 

april), framgår det emellertid att problematiken som tidigare tagits upp (SOU 2009:38) verkar 

kvarstå i vissa fall. 

 

 

1.1 Problemformulering 

Behovet av socialtjänstens insatser uppstår inte bara under kontorstid utan även under kvällar, 

nätter och helger. Ett logiskt antagande som har gjorts i denna studie är att behovet av till 

exempel tak över huvudet kan bli mer akut på dygnets senare timmar. Vi har därför valt att 

undersöka socialtjänstens akutverksamhet, vanliga kallad socialjouren, med fokus på betydelsen 

av kommuntillhörighet för möjligheten att erhålla bistånd. 

I en akut situation kan tolkningen av vistelsebegreppet i socialtjänstlagen få avgörande 

konsekvenser för den enskildes möjligheter att få bistånd, varför tillämpningen av 

vistelsebegreppet blir särskilt angeläget för oss att undersöka. Ett avslag på en ansökan med 

hänvisning till annan kommuntillhörighet kan leda till digra konsekvenser i en akut situation. De 

som berörs av problematiken är främst, som nämnts ovan, personer som lever i hemlöshet. Enligt 

Socialstyrelsens senaste kartläggning befann sig 34 000 personer i hemlöshet i Sverige under 

mätperioden 2011 (Socialstyrelsen, 2011). Hemlösa kan också i större utsträckning än andra 

antas befinna sig i utsatta situationer och ha svårare att hävda sin rätt.  

Vårt intresse för vistelsebegreppet väcktes i ett inledande skede under våra respektive 

praktikperioder inom två kommuners socialtjänst i Stockholms län vårterminen 2013. Vi kunde 

se att bedömningarna som rör ansvarig kommun var svåra. Inte sällan var enheter inom samma 

kommun oeniga om tolkningarna. Vår utgångspunkt är därför att lagstiftningen som berör 

ansvarsfördelningen mellan kommunerna fortfarande är behäftad med tolkningsproblem.  

Forskare som undersökt socialtjänstens bedömningar enligt SoL har funnit betydande 

variationer (Gustafsson, Hydén & Salonen, 1990; Minas, 2005; Stranz, 2007; Kjellbom, 2009). 
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Forskningen berör dock framför allt biståndsbedömningar
2
. Mot bakgrund av utredningen Ingen 

får vara Svarte Petter (SOU 2009:38) kan även variationer i bedömningar som rör 

ansvarsfördelning mellan kommuner inkluderas. Forskning som rör den lagstiftning som reglerar 

ansvarsfördelning mellan kommuner saknas dock. Det finns däremot annan forskning där andra 

juridiska begrepp i socialtjänstlagen har undersökts; exempel på dessa är anhörigbegreppet
3
 och 

brottsofferbegreppet
4
 (Linderot, 2006 respektive Ljungwald, 2011). Socialsekreterare kan sägas 

ha ett stort handlingsutrymme (Lipsky, 2010), vilket delvis kan tänkas förklara variationerna. 

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att det är särskilt intressant att rikta fokus mot hur 

socialjourer tolkar vistelsebegreppet och vilka omständigheter som har betydelse när 

socialsekreterare gör sina bedömningar eftersom det kan ha avgörande betydelse för utsatta 

grupper i samhället. Socialjourers verksamhet är i sig ett obeforskat område. Med förevarande 

studie är vår förhoppning att därför också synliggöra socialjourernas arbete och bidra med 

kunskapsutveckling inom fältet. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med förevarande studie är att undersöka hur vistelsebegreppet i socialtjänstlagen tolkas av 

socialsekreterare på tolv socialjourer i Sverige, samt att beskriva vilket handlingsutrymme de 

uppfattar att de har vid bedömningar av ansvarig kommun. 

 

Studien ska besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka omständigheter anses av socialsekreterarna som viktiga i bedömningar av ansvarig 

kommun? 

2. Finns det variationer i socialsekreterarnas bedömningar av ansvarig kommun och hur kan 

variationerna i så fall förklaras? 

3. Vilket handlingsutrymme anser socialsekreterarna att de har vid bedömningar av ansvarig 

kommun? 

 

 

                                                           

2
 4 kap. 1§ SoL 

3
 6 kap. 5§ SoL 

4
 5 kap. 11§ SoL 
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1.3 Avgränsningar 

I denna studie har flera avgränsningar gjorts. Studien behandlar exempelvis inte frågor som rör 

barn och ungdomar, då barnperspektivet i socialtjänstlagen komplicerar rättsläget betydligt. 

Studien berör inte heller de tvångslagar som kan bli aktuella på socialjourer. Studiens syfte är 

heller inte att definiera hemlöshet. Viktigt att påpeka i sammanhanget är också att studien inte 

behandlar huruvida enskilda har eller anses ha rätt till bistånd eller ej. 

 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen omfattar totalt åtta kapitel. I det inledande kapitlet har problemområde, syfte och 

frågeställningar presenterats. I uppsatsens andra kapitel ges en bakgrund till studiens 

ämnesområde. Bakgrunden syftar bland annat till att ge en beskrivning av den lagstiftning som 

reglerar ansvarsfördelningen mellan kommuner. I det tredje kapitlet ges en redogörelse för 

kunskapsområdet vilket har tematiserats i tre områden, och avslutas med en sammanfattning. Det 

påföljande kapitlet beskriver studiens teoretiska ansats. I uppsatsens femte kapitel, som är 

tvådelat, presenteras studiens metod. Den första delen utgörs av det övergripande metodologiska 

perspektivet samt en beskrivning av tillvägagångssättet, den andra delen av en metoddiskussion. 

I de två påföljande kapitlen behandlas studiens empiri. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till studiens ämnesområde. Det innefattar bland annat en 

redogörelse för relevant lagstiftning för ansvarsfördelning mellan kommuner, en beskrivning av 

socialjourers verksamhet samt en kort redogörelse för hemlöshetens utbredning. 

 

 

2.1 Svarte Petter och lagändringen 2011 

År 2009 presenterades en offentlig utredning i form av ett betänkande vid namn Ingen får vara 

Svarte Petter: tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten (SOU 2009:38). Betänkandet 

syftade framför allt till att utreda vistelsebegreppet i socialtjänstlagen samt vid behov ge förslag 

till förändringar i den dåvarande lagstiftningen. “Svarte Petter” är en allegori tagen från ett 

kortspel där endast förloraren utses. I spelet förlorar den deltagare som har kortet med “Svarte 

Petter” på handen men ingen deltagare vinner. Spelet går därför ut på att göra sig av med det 

oönskade kortet (“Svarte Petter”) och därmed ge det till en annan spelare. Detta liknades i 

utredningen vid kommuners ansvarstvister vid tillfällen då det var oklart vilken kommun som 

skulle ha ansvaret för en enskild i behov av bistånd. I dessa fall var det enligt utredaren inte 

ovanligt att enskilda hänvisades fram och tillbaka mellan olika kommuner eftersom kommunerna 

ansåg att ansvaret inte var deras. I praktiken innebar detta att den enskilde kunde bli utan bistånd 

på grund av kommunernas tvist. Enskilda vars kommuntillhörighet uppfattades som oklar var 

enligt utredaren bland annat hemlösa som rörde sig mellan kommuner, men även våldsutsatta 

kvinnor som flytt från en kommun till en annan. Problemen som identifierades i utredningen var 

delvis att kommuner fokuserade på vilken kommun som skulle vara ansvarig snarare än på den 

aktuella personens behov samt att detta bland annat berodde på otydligheter i lagstiftningen. 

Dessa rättsliga otydligheter ansågs leda till att olika kommuner tillämpade lagstiftningen på olika 

sätt vilket i sin tur bedömdes leda till ett rättssäkerhetsproblem inom socialtjänsten. 

 I utredningen problematiserades även kommuners användande av folkbokföringsadress 

som avgörande faktor i bedömningen av ansvarig kommun. Det hade enligt utredaren vuxit fram 

en praxis bland kommuner att hänvisa sökande till folkbokföringskommunen eller ge avslag med 

anledning av att den sökande inte var folkbokförd i kommunen personen ansökt i. Detta var 

enligt utredaren problematiskt delvis eftersom hemlösa ofta har felaktiga 

folkbokföringsuppgifter, vilket bland annat kunde leda till följande problematik: 
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Den omständigheten att kommunerna fäster stor vikt vid den enskildes folkbokföring innebär 

därför att [...] dessa personer ofta hänvisas till en kommun som de inte längre har någon direkt 

anknytning till. Personer som är hemlösa har beskrivit att de upplever sig helt rättslösa då 

kommunerna ömsom hänvisar till var de är folkbokförda, ömsom till var de vistas. Det kan leda 

till att dessa personer helt ger upp försöken att få bistånd. (ibid., s. 95) 

 

Ovanstående kan även det ses som en beskrivning av det tidigare nämnda “Svarte Petter”-spel 

som försiggick mellan kommuner. Det visar även på det dåvarande behovet av en ny och 

tydligare lagstiftning på området. 

Utredaren ansåg att vistelsekommunens ansvar
5
 skulle bestå. Detta ställdes i utredningen 

i relation till andra möjliga val så som en folkbokförings- eller bosättningsprincip. Av 

utredningen framkommer att alla alternativ till ansvarsfördelning medför problematiska aspekter. 

Ett införande av en folkbokföringsprincip skulle exempelvis medföra att kommuner skulle 

ansvara även för dem med felaktig folkbokföringsadress. Ett införande av en bosättningsprincip 

skulle medföra svårigheter i avgörandet av bosättningskommun. Detta eftersom det troligtvis 

skulle leda till oenigheter mellan kommuner och svårigheter i vad som skulle anses uppfylla 

bosättningskriterier. Enligt utredaren skulle båda dessa alternativ dessutom medföra att 

kommuners ansvar skulle kunna sträcka sig över enorma områden geografiskt sett, eftersom 

kommunernas ansvar skulle bestå trots vistelse i annan kommun. 

Utredningen ledde till att propositionen Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun 

och vistelsekommun (prop. 2010/11:49) lades fram och antogs. I propositionen godtogs i hög 

utsträckning utredningens förslag vilket ledde till en lagändring år 2011. Lagändringen medförde 

bland annat införandet av kapitel 2a i SoL, där de bestämmelser som reglerar 

ansvarsfördelningen mellan kommuner nu finns samlade. 

 

 

 

 

 

                                                           

5
 Dåvarande 2 kap. 2§ SoL 
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2.2 Ansvarsfördelning mellan kommuner enligt socialtjänstlagen 

I kapitel 2a i SoL förekommer två centrala begrepp: vistelsekommun och bosättningskommun. 

Båda begreppen reglerar kommuners ansvar för enskilda som vistas i och/eller bor i kommunen. 

Första paragrafen i kapitlet lyder på följande sätt:  

 

Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §, om inte annat 

följer av 3-5 §§. (2a kap. 1§ SoL) 

 

Huvudprincipen är alltså att vistelsekommunen bär det huvudsakliga ansvaret men bestämmelsen 

är delvis subsidiär i förhållande andra bestämmelser
6

. Subsidiariteten innebär att 

vistelsekommunen bär ansvaret men att det i vissa fall kan begränsas till att endast gälla akuta 

situationer. Det är denna huvudprincip som vanligtvis brukar benämnas vistelsebegreppet. 

Vistelsekommunens ansvar kan som nämnts ovan vara begränsat till akuta situationer, detta 

gäller dock endast i de fall det står klart att en annan kommun bär det huvudsakliga ansvaret
7
. 

Det innebär att begränsningen av vistelsekommunens ansvar endast infinner sig då 

bosättningskommunen är klargjord och är en annan än vistelsekommunen, alternativt om en 

kommun beslutat om boende i en annan kommun eller om den enskilde vistas på sjukhus eller 

kriminalvårdsanstalt
8
. Alltså är både vistelse- och bosättningskommun relevanta i avgörandet av 

ansvarig kommun samt av hur långt ansvaret sträcker sig. Begreppet vistelsekommun är relativt 

okomplicerat och beskrivs på detta sätt i propositionen till lagen:  

 

Vistelsekommun är den kommun där den enskilde vistas när det aktuella behovet uppstår och den 

enskilde ansöker om en insats. Var behovet ursprungligen har uppstått saknar betydelse. (prop. 

2010/11:49, s. 85).  

 

Betydelsen av var behovet ursprungligen uppstod har i tidigare lagstiftning misstolkats och givits 

stor betydelse trots att det inte var intentionen med den tidigare lagstiftningen (SOU 2009:38, s. 

60). Citatet ovan kan antas leda till ytterligare tolkningssvårigheter då det i den första meningen 

anges att platsen där behovet uppstod är av betydelse och i den andra att omständigheten saknar 

                                                           

6
 2a kap. 3-5§§ SoL 

7
 2a kap. 2§ SoL 

8
 2a kap. 3-5§§ SoL 
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betydelse. Ställs de två meningarna mot varandra bör det rimligtvis tolkas som att 

vistelsekommun ska vara den kommun där den enskilde vistas och har behov. Det är alltså den 

fysiska vistelsen som är avgörande för vilken kommun som är vistelsekommun. Av 

propositionen framgår även att regeringen förväntat sig att vistelsekommun och 

bosättningskommun oftast sammanfaller (prop. 2010/11:49, s. 85).  

Bosättningskommun är ett betydligt mer komplicerat begrepp och innefattar fler aspekter 

än den fysiska vistelsen. Huvudbestämmelsen om bosättningskommunens ansvar samt 

definitionen av begreppet lyder: 

 

Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar 

bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde behöver. Med 

bosättningskommun avses i detta kapitel 

1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller 

2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en 

annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller 

3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin 

starkaste anknytning. (2a kap. 3§ SoL) 

 

Med andra ord åligger det bosättningskommunen att ansvara för det stöd och den hjälp som den 

enskilde behöver utöver det som kan behövas i en akut situation
9
. Det framgår även att 

bestämmelsen i ovanstående paragrafs första mening reglerar de fall då någon vistas i en annan 

kommun än bosättningskommunen och har behov av någon typ av insats från socialtjänsten. Här 

bör även poängteras att bestämmelsen endast är tillämplig i de fall då bosättningskommunen är 

klarlagd (prop. 2010/11:49, s. 85). I andra och tredje punkten blir begreppet starkast anknytning 

centralt. I propositionen till lagen anges att bosättningskommunen alltid ska vara den kommun 

där den enskilde har sin starkaste anknytning samt att det går att utgå från att den starkaste 

anknytningen finns i den kommun där den enskilde har sin bostad och är folkbokförd
10

 (ibid., s. 

39). Om den enskilde trots stadigvarande boende har en starkare anknytning till en annan 

kommun ska den senare dock vara bosättningskommun
11

. Vägledning i bedömningen av starkast 

                                                           

9
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 Gäller huvudsakligen 2a kap. 3§ 1 p. SoL 

11
 2a kap. 4§ 2 p. SoL 
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anknytning i detta fall bör enligt propositionen hämtas från reglerna om var den enskilde borde 

vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991:481) (prop. 2010/11:49, s. 40). Enligt denna 

lag ska den som exempelvis har sin dygnsvila på flera fastigheter folkbokföras där den starkaste 

anknytningen finns
12

. Den tredje punkten reglerar specifikt hemlösa och även här blir begreppet 

starkast anknytning centralt. Enligt propositionen ska den enskildes egen uppfattning om till 

vilken kommun denne har sin starkaste anknytning vara av betydelse vilket bland annat kan syfta 

till i vilken kommun denne har sitt sociala nätverk (ibid., s. 40). För avgörandet av vilken 

kommun som bär ansvaret för en enskild utan stadigvarande bostad saknar alltså den faktiska 

folkbokföringen betydelse. Däremot bör den enskildes anknytning vara av stor betydelse för 

socialtjänstens utredningar i de fall bosättningskommunen är oklar. 

 Det finns ingen särskild tidsgräns för när den kommun som endast varit vistelsekommun 

övergår till att även bli bosättningskommun. Däremot är den enskildes avsikt med vistelsen i en 

kommun avgörande: 

 

Regeringen anser [...] att vistelsekommunen ska anses vara bosättningskommun så snart den 

enskilde uppger att han eller hon inte ämnar återvända till ursprungskommunen. Regeringen vill 

med detta betona att det är viktigt att kommunerna är lyhörda och inte kräver att en person som 

inte avser att återvända till den tidigare hemkommunen ska återvända. Anger en person att han 

eller hon inte avser att återvända så måste kommunen respektera detta. (ibid., s. 39) 

 

Resonemanget ovan ger den enskilde relativt stort självbestämmande i förhållande till var han 

eller hon vill bo och vistas. Det kan även sägas vara en dellösning på problematiken avseende 

“Svarte Petter”-spelet som beskrevs i den offentliga utredning (SOU 2009:38) och som föregick 

lagändringen. Detta kan reducera risken för att enskilda hänvisas mellan olika kommuner 

eftersom den enskildes egen åsikt bör tillmätas stor betydelse. 

 Det finns ytterligare undantag från huvudprincipen med vistelsekommunens ansvar 

reglerat i socialtjänstlagen
13

. Av bestämmelsen följer att en kommun som placerat en person i ett 

boende i annan kommun behåller ansvaret för personen trots att personen inte längre vistas eller 

kan sägas bo i den placerande kommunen. Vistelsekommunens ansvar för akuta situationer
14
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14
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kvarstår dock. Att den placerande kommunen behåller ansvaret gäller även i de fall 

bosättningskommunen inte är klarlagd (prop. 2010/11:49, s. 46).  

 I vissa fall är den enskildes faktiska folkbokföring avgörande för vilken kommun som ska 

ha ansvaret
15

. Detta gäller de insatser en person kan behöva under eller i samband med avslut av 

vistelse på kriminalvårdsanstalt eller sjukhus. Dessa är de enda tillfällen då 

folkbokföringsadressen har avgörande betydelse för vilken kommun som bär ansvaret. 

Bestämmelsen, som inte ändrades i sak i och med lagändringen 2011 (prop. 2010/11:49, s. 87), 

infördes av flera skäl. Bland annat ansågs det orimligt att vistelsekommunen skulle bära ansvaret 

i sådana situationer eftersom den enskilde sannolikt inte sökt sig till kommunen på eget initiativ 

och troligtvis saknar anknytning till den (prop. 1996/97:124, s. 161). Regeringen ansåg i detta 

fall att det var lämpligast att ha formella kriterier, det vill säga att folkbokföringskommunen 

ansvarar, trots att den enskilde kan sakna anknytning till den (ibid., s. 161f).  

 Då en kommun anser att en annan kommun bör bära ansvaret är det, för att undvika det 

tidigare nämnda “Svarte Petter”-spelet, viktigt att kommunerna för en dialog med varandra om 

ansvarsfördelningen (Socialstyrelsen, 2013a, s. 38). Kan kommunerna inte komma överens 

består vistelsekommunens ansvar, eftersom ansvarsfrågan fortfarande är oklar. 

Vistelsekommunens ansvar redogörs på följande sätt i propositionen till den nuvarande 

lagstiftningen: 

 

Ansvaret innebär att en person aldrig kan nekas bistånd i en kommun med beskedet att behovet 

kan tillgodoses i en annan kommun om det inte står klart vilken kommun som ska ha ansvaret. 

Detta innebär att den kommun som tar emot en ansökan om biståndsinsatser, eller som får 

vetskap om att en person eller en familj kan ha behov av biståndsinsatser, aldrig kan avvisa eller 

avsluta ett ärende utan att vara överens med en annan kommun om vem som bär det 

huvudsakliga ansvaret. (prop. 2010/11:49, s. 35) 

 

Det är alltså av mycket stor vikt att kommunerna kommer överens sinsemellan innan något 

beslut som frångår vistelsekommunens ansvar tas. Ovanstående utdrag visar även att det finns ett 

krav på kommuner att samarbeta, eller åtminstone föra en dialog i de fall ansvarsfrågan är oklar. 

En av orsakerna till lagändringen var just att underlätta för samarbete mellan kommuner i dessa 
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frågor (prop. 2010/11:49, s. 35). Om en kommun som har ett pågående ärende anser att en annan 

kommun bör ansvara för ärendet ska begäran om överflyttning av ärendet göras hos den andra 

kommunen
16

. Är kommunerna inte överens kan den kommun som begärt överflyttningen ansöka 

om överflyttning av ärendet hos tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO)
17 18

. Högsta förvaltningsdomstolen har bland annat fastslagit att det, när det gäller 

placeringar i andra kommuner, behövs fler skäl för överflyttning än placeringstidens längd 

(HFD, målnr 6359-12). Enligt Socialstyrelsen reglerar bestämmelsen dock endast pågående 

ärenden, exempelvis placeringar i familjehem, hem för vård eller boende, eller bostad med 

särskild service (2013a, s. 38). Beslut om kommunansvar i andra fall än pågående ärenden kan 

inte fattas av IVO. Att tillsynsmyndigheten skulle kunna avgöra ansvarsfrågan var ett av 

utredarens förslag som inte antogs i propositionen (prop. 2010/11:49, s. 80). En del av den 

problematik som tidigare tagits upp gällande ansvarsfördelning (SOU 2009:38) kvarstår alltså. 

Enskilda som är i behov av stöd och hjälp riskerar fortfarande att hamna mellan stolarna 

eftersom att kommuner som inte kan komma överens saknar en yttre instans att vända sig till för 

avgörande i ansvarsfrågan. Huvudprincipen om vistelsekommunens ansvar bör dock anses 

tillräcklig för att undvika problem för den enskilde. Eftersom bestämmelserna
19

 endast reglerar 

pågående ärenden förutsätts det i andra fall att kommunerna kan samarbeta och komma överens 

om ansvarsfrågan. Ekonomiskt bistånd omfattas enligt Socialstyrelsen (2013, s. 38) inte av denna 

bestämmelse då ärendena kan anses avslutade efter varje ansökan.  

 

 

2.3 Akuta situationer  

Som nämnts i föregående kapitel kan vistelsekommunens ansvar vara begränsat till att endast 

gälla akuta situationer
20

. Det framgår av lagtexten att begränsningen endast gäller då det står 

klart att en annan kommun ansvarar för stöd och hjälp. I lagtexten och propositionen (prop. 

2010/11:49) används begreppet akuta situationer och inte det kanske mer vedertagna begreppet 

akuta insatser, som bland annat användes i den utredning (SOU 2009:38) som föregick 
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18
 I propositionen (prop. 2010/11:49) anges att kommunerna kan ansöka om överflyttning hos Socialstyrelsen. En 
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propositionen. Begreppen hänvisar egentligen till vitt skilda saker, eftersom att det första syftar 

på situationer och det andra åtgärder från socialtjänsten. Anledningen till regeringens val att 

hänvisa till situationer snarare än insatser var att det senare antogs komma att orsaka 

tolkningsproblem samt att det tidigare begreppet är mer vedertaget i förvaltningsdomstolarna 

(prop. 2010/11:49, s. 36). Med akuta situationer avses: 

 

[...]sådana situationer som uppstår oväntat och oförutsett, men även andra fall kan förekomma 

då en enskild inte kan invänta insatser från en annan kommun eller annan huvudman. (ibid., s. 

37).  

 

Eftersom det är situationens art och inte insatsen som definierats i lag finns ingen särskild 

uppsättning insatser kommunen bör bistå med i dessa situationer. Det finns heller ingen 

begränsning för vilken typ av bistånd som kan komma att bli aktuellt, eftersom det är 

situationsbundet. Det kan exempelvis röra sig om bistånd för hemresa samt för det som personen 

har behov av innan hemresan kan bli av, eller tillfälligt boende i de fall personen flytt en 

kommun på grund av hot (ibid., s. 37; SOU 2009:38, s. 66). Det kan även röra sig om 

“[...]insatser i övrigt som den enskilde inte kan vänta med.” (prop. 2010/11:49, s. 85). Begreppet 

har bland annat använts i ett avgörande i Regeringsrätten gällande en person som inte ansetts ha 

sin egentliga hemvist i Sverige (RÅ 1995 ref. 70). Regeringsrätten ansåg att personen “[...]därför 

inte varit berättigad till bistånd annat än om en akut nödsituation förelegat.” (ibid.). Även i ett 

annat avgörande i Regeringsrätten har rätt till bistånd endast ansetts föreligga i en akut 

nödsituation (RÅ 1996 ref. 13). Avgörandet gällde bistånd för försörjning för enskild med 

studiestöd, vilket även behandlats i ett annat avgörande (RÅ 1996 not. 53) där Regeringsrätten 

ansåg att en akut situation förelegat. 

 Bistånd enligt socialtjänstlagen regleras framför allt i en och samma lagparagraf
21

. Första 

och tredje stycket i paragrafen lyder: 
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Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

 

[...] 

 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så 

att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. (4 kap. 1§ SoL) 

 

Det följer av lagtexten att biståndet bör relateras till den enskildes behov. Det framgår även att 

rätten till bistånd först inträder då den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt. Den enskilde ansvarar alltså för att tillgodose sina egna behov i första 

hand. Det ansvar som beskrivs i 2a kapitlet i SoL är dock av mer latent karaktär och reglerar 

vilken kommun som bör bära ansvaret för åtgärder enligt socialtjänstlagen i de fall sådana kan bli 

aktuella. Med detta menas bland annat att vistelsekommunen har ett latent ansvar för samtliga 

personer som vistas i kommunen
22

.  

I SoL utrycks inget krav på bosättning i Sverige för att en individ ska anses berättigad till 

bistånd. Som följd av ett avgörande i Regeringsrätten (RÅ 1995 ref. 70) framgår dock att rätten 

till bistånd ska begränsas till dem som har sin egentliga hemvist i Sverige. Av rättsfallet följer 

emellertid att det i en akut nödsituation inte spelar någon roll i vilket land en biståndssökande är 

bosatt. Utredaren i Utredningen om socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU 2005:34) gör 

samma tolkning av fallet (ibid., s. 99f).  

 

 

2.4 Socialtjänstlagen som ramlag 

Inte sällan beskrivs socialtjänstlagen i forskning och litteratur som en ramlag som lämnar 

utrymme för variationer i tillämpningen (Nordlander, 2006, s. 186; Hollander, 2009, s. 52; 

Stranz, 2009, s. 12; Socialstyrelsen, 2013a, s. 14). Enligt Hollander består lagen därför främst av 

“allmänna mål och principer och färre konkreta så kallade handlingsregler” (2009, s. 52). På så 

sätt överlämnas tolkningsföreträdet i första hand till tillämpningsmyndigheten som därmed anger 

ramarna för det handlingsutrymme lagen konstitueras av (ibid., s. 52-54). Kjellbom argumenterar 
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däremot för att SoL som ramlag har förändrats över tid och att den idag, i ett flertal avseenden, 

kan karakteriseras som en lag av mer detaljerad karaktär (2009, s. 100). Exempel på dessa 

explicita handlingsregler finns i just kapitel 2a i SoL. Ett möjligt antagande är att det 

väletablerade sättet att tala om socialtjänstlagen som ramlag “smittar av sig” på tillämpningen av 

lagen som helhet, det vill säga även i de fall lagen är mer detaljstyrd.  

Förarbeten och praxis utgör komplement vid tolkning av lagtext i Sverige. 

Socialstyrelsens allmänna råd och kommunala riktlinjer är ytterligare regelverk som kan 

komplettera socialtjänstlagen. De lokala riktlinjerna har delvis som funktion att tydliggöra 

reglerna för den aktuella kommunen (Stranz, 2007, s. 13ff). Konsekvensen blir att 

bedömningsgrunderna kan skilja sig åt runt om i landet. Det förekommer emellertid att 

kommunala riktlinjer står i konflikt med gällande lagstiftning (Kjellbom, 2009, s. 85). Detta blir 

särskilt problematiskt ur ett politiskt perspektiv eftersom konflikten leder till ett 

demokratiproblem. För enskilda i behov av bistånd kan kommunala riktlinjer ibland leda till att 

bistånd uteblir även när det ur ett juridiskt perspektiv kan finnas en rätt till detsamma.  

Det är framför allt socialtjänstlagen som reglerar kommunernas socialtjänst. Hur 

kommunerna väljer att sköta sin socialtjänst är valfritt, vilket framgår av socialtjänstlagens 

konstruktion med allmänna principer och mål. Kravet att arbeta i enlighet med lagstiftningen 

består dock. 

 

 

2.5 Socialjourer 

Som framgår i lag bör kommunens socialnämnd tillhandahålla tjänster som social jour eller 

annan jämförlig verksamhet
23

. Av ordet bör framkommer att regeln inte är tvingande. Begreppet 

social jour syftar på någon typ av beredskap utöver kontorstid för ärenden som kan bli aktuella 

hos en kommuns socialtjänst. Socialjour är ett betydligt mer vedertaget begrepp än social jour 

som syftar till en särskild enhet som upprätthåller socialtjänstens verksamhet under icke 

kontorstid. Clevesköld, Lundgren och Thunved (2012, s. 39) förklarar att utformandet av 

verksamheten vad gäller social jour i hög grad är beroende av lokala förhållanden. Av 

propositionen som föregick införandet av bestämmelsen gällande social jour framkommer bland 

annat att lokala förhållanden handlar om kommunens befolkningstäthet och urbanisering (prop. 
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1979/80:1, s. 178). Med stor sannolikhet innebär bestämmelsen att exempelvis små kommuner 

endast har beredskap under icke kontorstid utan att ha en särskild organisation för detta. Det 

framhålls dock i propositionen att mindre kommuner kan organisera ett samarbete vad gäller 

social jour (ibid., s. 179). Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar socialjourers 

verksamhet utöver det som angetts ovan
24

. De arbetar, som ordinarie socialtjänst, enligt 

socialtjänstlagen. Eftersom socialjourer är en typ av beredskapsenheter arbetar de framför allt 

med akuta ärenden enligt socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 

och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Då socialjourernas arbete 

präglas av akut arbete blir grundprincipen om vistelsekommunens ansvar särskilt relevant inom 

de sociala jourerna. I många fall företräder en socialjour flera kommuners socialtjänst, trots att 

det ofta är en av kommunerna som bedriver verksamheten.  

 Omfattningen av den sociala jouren med hänsyn till lokala förhållanden har bland annat 

behandlats i ett beslut av Justitieombudsmannen (JO) (JO 1998/99, s. 243). Fallet gällde en 

kommun i ett storstadsområde med 66 000 invånare vars sociala beredskap framför allt avsåg 

barn- och ungdomsärenden. JO:s bedömning var dock att behov av insatser enligt SoL under icke 

kontorstid även kan uppstå för vuxna samt att kommunen bör kunna tillgodose dessa. Detta 

ansågs exempelvis kunna gälla ekonomiskt bistånd i akuta situationer. Den bristfälliga 

omfattning av den sociala jouren i den aktuella kommunen hade även orsakat problem gällande 

ansvarsfördelningen mellan kommuner då enskilda i vissa fall skjutsats av polis till en annan 

kommun som tillgodosett behovet i den akuta situationen. I beslutet resonerade JO även på 

följande sätt:  

 

De behov som legat till grund för den aktuella lagstiftningen kvarstår och gör sig gällande med 

avsevärt större styrka i dag än då socialtjänstlagen tillkom i slutet av 1970-talet. (JO 1998/99, s. 

247).  

 

De förhållanden som nu råder i Sveriges större kommuner talar knappast för att styrkan avtagit 

sedan JO:s uttalande. I övrigt har organisationen BRIS även gjort en kartläggning (2009) av 

kommuners organisering av sin sociala jour och funnit stora variationer i hur kommunerna valt 

att organisera jouren. 
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2.6 Hemlöshet 

Hemlösa personer utgör till sin karaktär en grupp som hamnar i kläm när kommuntillhörighet ska 

avgöras eftersom de saknar stadigvarande bostad. Antalet hemlösa personer i Sverige uppgick 

enligt Socialstyrelsens mätning under en vecka i maj 2011 till 34 000 (Socialstyrelsen, 2011). I 

dessa siffror ingår: 

  

1. Akut hemlösa - personer hänvisade till härbärge, jourboende, skyddat boende alternativt 

sover utomhus. 

2. Boende på institution eller kategoriboende - kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, 

stödboenden inom socialtjänsten, landstinget eller privata vårdgivare, eller på HVB-hem eller 

SiS-institutioner. 

3. Långsiktiga boendelösningar - personer som har boende genom t.ex. tränings- eller 

försökslägenhet. 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende - personer som tillfälligt bor kontraktlöst hos vänner, bekanta 

eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt (kortare än tre 

månader). 

  

I kartläggningen framgår att hemlösheten ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen 

2005. I grupper som utelämnats i Socialstyrelsens kartläggning ingår EU-medborgare och andra 

utrikes födda personer som saknar boende och arbete och/eller permanent uppehållstillstånd samt 

papperslösa (människor som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd) och ensamkommande 

flyktingbarn. Mörkertalet i den offentliga statistiken kan därför vara omfattande (Stadsmissionen, 

2013, s, 5; Socialstyrelsen, 2010, s. 268). I Socialstyrelsens (ibid.) statistik framgår dock att 

hemlösa EU-medborgare främst verkar vara koncentrerade till storstadsregioner. Malena Bonnier 

på Stadsmissionen problematiserar Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa: 

  

– EU-migranterna är den största och snabbast växande gruppen akut hemlösa, men har 

inte rätt till någonting. […] Det är väldigt problematiskt att man inte räknar EU-

medborgarna. Anledningen att man inte räknar dem är ju ännu tråkigare. Orsaken är att 

de inte har rätt till någonting. Varken ekonomiskt, socialt eller härbärge. (Ritzén, 2012, 

10 januari) 
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 Uttalandet stämmer inte riktigt då nationalitet inte är avgörande i en akut situation (se kap. 2.3). 

En tolkning av citatet är dock att det kan sägas ge en bild av uppfattningen av rättsläget. Bilden 

av den bristfälliga offentliga statistiken problematiseras ytterligare av Hans Swärd, professor på 

Lunds Universitet, som i Stadsmissionens rapport Hemlös 2011 skriver att det finns stora brister i 

Socialstyrelsens mätmetod. Exempelvis hämtas statistiken över hemlösa endast under en specifik 

vecka. (Stadsmissionen, 2011, s. 8ff). Statistik över papperslösa saknas men uppskattningar talar 

om mellan 10000 och 50000 personer (Socialstyrelsen, 2010, s. 268). I en ny kartläggning 

beräknar Socialstyrelsen (2013b) att 370 EU-migranter befann sig i vad de kallar för akut 

hemlöshet. Undersökningens resultat har dock kritiserats från flera håll då yrkesverksamma på 

fältet upplever siffran som allt för låg (Stadsmissionen, 2013; Lagerwall, 2013, 28 maj). 

Undersökningens metod kan också ifrågasättas då mätningen endast skedde under ett dygn 

(Socialstyrelsen, 2013b, s. 16). Urvalet var dessutom avgränsat till EU-migranter. Så kallade 

papperslösa, det vill säga utrikesfödda personer som ännu inte ansökt om eller fått avslag om 

uppehållstillstånd men ännu befinner sig i Sverige, omfattas inte av undersökningen (ibid., s. 14). 

Sveriges Radio (2013) publicerade i december 2013 en undersökning som visade att 67 av de 

222 kommuner som svarat på deras enkätundersökning hade haft hemlösa EU-migranter i 

kommunen under året. Av de 67 hade knappt hälften någon gång under året beviljat bistånd till 

EU-medborgare. Kartläggningen från Sveriges Radio är inte en vetenskaplig studie men 

resultatet pekar ändå på att bilden är något mer nyanserad än vad Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2010) tidigare gjort gällande, det vill säga att EU-migranter är koncentrerade till 

storstadsregionerna.  
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3. Kunskapsområdet 

Det specifika ämnesområde förevarande studie är inriktad på har som tidigare nämnts inte 

beforskats. Det finns dock en del forskning som behandlar bedömningar och beslutsfattande 

inom socialtjänsten. I detta kapitel ges en översiktlig genomgång av det kunskapsområde som är 

relevant för studiens syfte. Den presenterade forskningen är främst fokuserad på svenska 

förhållanden, då förevarande studie berör svensk lagstiftning. Forskning som behandlar 

utredningar och beslut, kunskapsanvändning vid handläggning samt handlingsutrymme och 

socialtjänstens organisation presenteras nedan. 

 

 

3.1 Sökprocess 

Inhämtning av akademisk litteratur på området har gjorts genom sökningar på följande databaser 

och sökmotorer: Google Scholar, Proquest Social Sciences, EBSCOhost. Dessa sökningar har 

gjorts med varierande kombinationer av följande sökord: vistelsebegrepp*, vistelse*, kommun*, 

ansvar, tillhörighet*, utredning*, socialtjänst*, rättssäkerhet, rättstillämpning, rättssociologi, 

*byråkrati*, beslutsprocess*, beslutsfatt*, socialsekreterare*, bistånd*, socialjour*. Följande 

sökord har använts för sökningar på engelska: street-level bureaucra*, rule of law, application of 

the law, social work decision-making, social work assessment*, justice, social work, social 

service*, social welfare. Sökorden har kombinerats med hjälp av parentestecken och varierande 

booleska operatorer såsom AND, OR och NOT. I de fall sökmotorn i databasen tillåtit har 

sökningarna begränsats till träffar som är kollegialt granskade. Utöver sökningar i databaser har 

ytterligare vetenskaplig litteratur hittats i referenslistor genom så kallad kedjesökning (Lööf, 

2005, s. 361). 

 

 

3.2 Socialtjänstens bedömningar och beslut 

Hugo Stranz (2007) har i sin avhandling Utrymme för variation: om prövning av socialbidrag 

gjort en vinjettstudie av socialsekreterares bedömningar av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ 

SoL. Urvalet i studien bestod av socialsekreterare från elva kommuner i Stockholms län (ibid., s. 

91). Han visade bland annat att det finns stora variationer i socialsekreterarnas bedömningar. 

Variationerna kunde delvis förklaras utifrån organisatoriska aspekter så som enheternas 
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specialiseringsgrad, nivå av hierarki i organisationernas struktur samt ärendebelastning (ibid., s. 

206f). I materialet fanns en tendens till att socialsekreterare inom organisationer med högre grad 

av specialisering var mer generösa i sina biståndsbedömningar än övriga. Det framkom dessutom 

att en hög arbetsbelastning föranleder högre grad av generositet. Det visade sig också att mindre 

yrkeserfarenhet ledde till mer restriktiva bedömningar. Enligt Stranz (ibid., s. 208f) har 

betydelsen av lokala regelverk så som kommunala riktlinjer fått ökad betydelse över tid i 

socialsekreterares biståndsbedömningar. Riktlinjer å sin sida kan verka som ekonomiska 

styrmedel anpassade efter de ramar som de ekonomiska förutsättningarna i kommunen tillåter. 

Beroende på dess grad av detaljrikedom kan riktlinjerna begränsa socialsekreterarens 

handlingsutrymme. Samtidigt kan biståndsbedömningarna å andra sidan bli mer förutsägbara 

inom kommunen (ibid., s. 133). 

I likhet med Stranz (2007) fann Gustafsson, Hydén & Salonen (1990) i en studie av 

socialbidragsbeslut i svenska storstäder att variationer förekom, inte bara mellan kommuner utan 

också inom kommuner och mellan enskilda handläggare på arbetsplatsen. Författarnas slutsats 

var att rättssäkerheten i besluten gällande rätten till bistånd var låg även i de fall där 

bedömningsgrunderna var mycket lika. De ifrågasatte om osäkerheten kunde anses acceptabel 

med hänsyn till likhetsprincipen i 1 kap. 9§ i regeringsformen (2010:1408) (RF). Hydén har även 

gjort en jämförande studie där han låtit socialbidragshandläggare besvara en enkät 1990 

respektive 1994 (1996). Hydén använde sig också av vinjettmetoden och fann bland annat att 

handläggarnas bedömningar skilde sig mellan de olika tidpunkterna för två av 

fallbeskrivningarna, vilket han tolkat som en hårdare attityd bland handläggarna (ibid., s. 185f). 

De valda tidpunkterna i Hydéns studie grundade sig bland annat på en markant ökning av 

socialbidragstagare på grund av ekonomiska svårigheter i Sverige (ibid., s. 180f). 

Vinjettmetoden har även tillämpats av Lisa Skogens (2007), som i sin avhandling använt 

metoden i två av sina delstudier. Hon har framför allt studerat socialsekreterares agerande i 

förhållande till manliga socialbidragstagare som uppvisar alkoholproblem (till exempel vilka 

krav som ställts). Skogens har bland annat funnit att skillnader i socialsekreterarnas agerande kan 

härledas till personliga faktorer såsom värderingar, utbildning och yrkeserfarenheter men även 

klientens position på arbetsmarknaden (ibid., s. 57). Skogens (ibid.) har till skillnad från Stranz 

(2007) inte funnit några organisatoriska faktorer av signifikant betydelse. 
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 Frågan om detaljreglering har, ur ett rättssociologiskt perspektiv, undersökts av Pia 

Kjellbom (2009). Hon har studerat kommunala riktlinjer som reglerar bistånd enligt 4 kap. 1§ 

SoL för hyresskulder. I sin studie har hon bland annat funnit att riktlinjernas innehåll skiljer sig 

mellan kommuner. Detta får i sin tur konsekvenser för rättssäkerheten vid bedömning av bistånd 

för hyresskulder (ibid., s. 98). Kjellbom (ibid., s. 81) nämner med en hänvisning till Åström 

(1988, s. 202) och Stranz (2007, s. 208f) att kommunala riktlinjer är den primära skriftliga källan 

när socialsekreterare handlägger ärenden. Även om Åströms uppgifter är något daterade 

konstaterar Stranz (2007) att riktlinjer alltjämt fått större betydelse. 

Renate Minas (2005) har undersökt den initiala kontakt som görs via telefon vid ansökan 

om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL. Detta har gjorts genom att studera dokumenterade 

telefonsamtal till socialkontor i olika kommuner. Bland de mest relevanta resultaten för 

förevarande studie finns att den andra mest förekommande orsaken till att en ansökan nekas är 

att den sökande anses tillhöra en annan kommun. Detta resultat kommenterar hon genom att 

belysa kommunernas “Svarte Petter”-spel:  

 

Especially those without permanent housing run the risk of falling between several ‘chairs’ 

because no municipality really feels responsible for them. (ibid., s. 158).  

 

Minas fann även att resultaten från studien kan förklaras med bland annat organisatoriska 

faktorer eftersom andelen avvisade ansökningar varierade snarare mellan organisationer än 

enskilda socialsekreterare (ibid., s. 161).  

 

 

3.3 Socialarbetares juridiska kunskapsanvändning 

Lars Nordlander (2006) har studerat 16 socialarbetares dokumentation gällande 

kunskapsanvändning i 21 utredningar fördelat på tre socialtjänstenheter i Västerbotten. 

Resultaten har samlats in via ett systematiskt dokumentationsinstrument kallat Systematic 

Planned Practice som i stora drag gick ut på att socialarbetaren under utredningsprocessen fyller 

i sju olika formulär. De huvudsakliga resultaten var att kunskapen som används är 

situationsbunden och används dynamiskt men också att socialsekreterarna haft svårt att beskriva 

de processer som styr kunskapsanvändandet. Nordlander (ibid., s. 197) visar också på att lagar 

och förordningar är en kunskapskälla som hamnar långt ned i prioritetslistan när 
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socialsekreterare tar beslut. Å andra sidan är den allra mest använda kunskapskällan i 

undersökningen klientbild, det vill säga den sammanfogade bild som socialsekreteraren skapar 

genom att tolka klientens beskrivning av sin situation med hjälp av sin egen kunskap. Skapandet 

av klientbilden kan också sägas vara en rättslig förutsättning för biståndsbedömning enligt 4 kap. 

1§ SoL. Enligt Nordlander representeras klientbilden delvis av att socialsekreterarna haft svårt 

att explicit uttrycka vilken kunskap som använts. Andra viktiga poänger som framkom i studien 

var att socialsekreterarna kände sig begränsade av interna och kommunala riktlinjer (ibid., s. 

184ff) samt att de upplevde en inom-organisatorisk likriktning av den kunskap och de lösningar 

som tillämpades. Nordlanders resultat gör att man kan ifrågasätta om det överhuvudtaget är 

relevant att försöka rangordna kunskapskällor i socialsekreterares utredningsarbete. 

Suzy Braye, Michael Preston-Shoot och Veronica Wigley (2013) har undersökt engelska 

socialarbetares användning av juridik. Forskarna har studerat fenomenet med hjälp av 

fokusgrupper samt uppföljande intervjuer (ibid., s. 77f). Metoden i fokusgrupperna kan sägas 

vara ett alternativ till vinjetter då socialarbetare fick diskutera fall de nyligen haft (ibid., s. 77). 

Resultatet presenteras kvantitativt och visar bland annat på att hänvisningar till lagrum oftare är 

implicita än explicita samt att detta kan förklaras med brist på kunskap, förlitande på procedurer i 

organisationen, antaganden om lagens roll i olika situationer samt varierande arbetssätt (ibid., s. 

75). Braye, Preston-Shoot och Wigleys (2013) resultat behöver dock inte tolkas som att 

socialarbetarnas implicita användning av lagen rör faktisk brist på kunskap. Detta eftersom 

socialarbetare rimligtvis känner till innehållet i relevant lagstiftning, trots att de inte kan hänvisa 

till specifika lagrum. Med andra ord leder implicit användning av lagen inte nödvändigtvis till att 

socialarbetare bryter mot gällande lagstiftning. 

 

 

3.4 Handlingsutrymme och organisation inom socialtjänsten 

Åke Bergmark, Olof Bäckman & Renate Minas (2013) har med hjälp av fallstudier undersökt 

åtta medelstora kommuner utanför storstadsregionerna och deras organisering av arbetet med 

socialbidrag. Studien visar bland annat att det inte går att se några mönster i hur den 

organisatoriska inramningen står i relation till hur många som får långvarigt (mer än 10 månader 

per år) respektive kortvarigt socialbidrag. Det som kunde fastslås var att det fanns betydande 
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variationer avseende organiseringen av de enheter som arbetar med handläggning av ekonomiskt 

bistånd (ibid., s. 86). 

Ingrid Byberg (2002) har i sin avhandling undersökt olika organisationsformers betydelse 

för socialbidragsarbete. Hon har bland annat funnit att en mer byråkratisk styrning som 

organisationsform bland annat kan leda till högre grad av tillgänglighet och rättssäkerhet (ibid., s. 

238). Byberg fann även att de kommuner i hennes empiriska material som hade högst 

socialbidragskostnader också var de kommuner där tjänstemännen hade störst handlingsutrymme 

(ibid., s. 230f). Även Bergmark och Lundström (2005) har analyserat en organisationsaspekt av 

socialt arbete. De fann att organiseringen av socialt arbete tenderar att bli mer och mer 

specialiserad samt att detta hänger samman med kommunstorlek (ibid., s. 133). Detta baseras på 

intervjuer med representanter från 100 av Sveriges kommuner (ibid., s. 131). 

Tjänstemäns respektive kommunpolitikers handlingsutrymme och upplevelser av 

prioriteringar har undersökts av Marie Wörlén (2010). Wörlén beskriver handlingsutrymme och 

förhållande till lagstiftning som en paradox vilken yttrar sig i hennes undersökning. Paradoxen 

utgörs av att resultaten talar för att lagstiftning genomsyrar beslutsfattandet men att arbetet även 

kännetecknas av ett stort handlingsutrymme (ibid., s. 42). Bland resultaten återfinns bland annat 

att de flesta av respondenterna som var tjänstemän svarade att de hade stor frihet i att bestämma 

hur deras arbete skulle utföras (ibid., s. 35). 

Anders Molander har i en artikel (2011) problematiserat förekomsten av 

skönsmässighet
25

 i bedömningar. Molander refererar först till rättsteoretikern Ronald Dworkins 

(1977) definition av skönsmässighet vilket delvis förklaras som den öppna yta som omges av ett 

bälte av begränsningar likt hålet på en munk (doughnut). Molander menar i stora drag bland 

annat att variationer i bedömningar är sammankopplade med det skönsmässiga utrymmet samt 

att dessa variationer kommer bestå så länge skönsmässigheten består (ibid.). Detta får 

konsekvenser för likabehandlingsprincipen som dock endast blir problematisk då olika 

behandling förekommer mellan fall där det inte finns relevanta skillnader (ibid., s. 330). Enligt 

Molander är det viktigt att i sammanhanget urskilja vad variationerna beror på. Slarviga 

skönsmässiga bedömningar går att motverka, däremot inte andra mer väsentliga egenskaper i 

dessa (ibid., s. 334).  

                                                           

25
 Molander använder i sin artikel begreppen skön och skönsmässighet, vilka något förenklat kan sägas vara jämlika 

med handlingsutrymme. 
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3.5 Sammanfattning av kunskapsområdet 

Tidigare forskning har bland annat påvisat att variationer av varierande grad finns i 

socialtjänstens bedömningar. Dessa variationer har förklarats på varierande sätt. Dels har 

organisatoriska faktorer (Stranz, 2007) och personliga faktorer hos socialsekreterarna (Skogens, 

2007) ansetts ha visst förklaringsvärde. Även variationer i socialsekreterarnas 

bedömningsgrunder i form av riktlinjer (Kjellbom, 2009) kan anses vara en delförklaring vilket 

även visat sig ha en begränsande funktion i socialsekreterares arbete (Nordlander, 2006). Annan 

forskning har dock funnit variationer även mellan handläggare inom samma kommuner 

(Gustafsson, Hydén & Salonen, 1990). Bedömningar kan dessutom skilja sig åt mellan olika 

perioder vilka skiljer sig nationellt sett i antalet sökande (Hydén, 1996). Bedömningarna kan 

även variera i den initiala kontakt sökande tar med socialtjänsten (Minas, 2005). Variationerna 

återfinns även i organiseringen av arbetet (Bergmark, Bäckman, & Minas, 2013) där trenden går 

mot ökad specialisering (Bergmark & Lundström, 2005). Ovanstående studier har framför allt 

avsett ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som är den gängse benämningen i forskningen 

(Bergmark, Bäckman, & Minas, 2013, s. 1). Socialbidragshandläggningen får dock ses som ett 

område där det finns vissa luckor (Bergmark & Lundström, 2000; Byberg, 2002, s. 14; Stranz, 

2007, s. 11). 

Handlingsutrymme är rimligtvis en faktor som påverkar variationerna i socialtjänstens 

bedömningar. Handlingsutrymmet kan exempelvis ha en viss inverkan på åtminstone 

socialbidragets sammanlagda kostnader (Byberg, 2002). Handlingsutrymmet både för tjänstemän 

och kommunpolitiker kan anses vara stort och förhållandet mellan handlingsutrymme och lag 

kan beskrivas som paradoxalt (Wörlén, 2010). De ovan nämna variationerna kan även tänkas 

bestå så länge handlingsutrymmet gör det (Molander, 2011). 

Även kunskap är en faktor som inte bör förbises i förhållande till bedömningar. Vad 

gäller socialarbeterares kunskapsanvändning har lagar och förordningar låg prioritet samtidigt 

som implicit kunskapsanvändning har högre prioritet (Nordlander, 2006). Användningen av 

juridiska element har även visat sig vara implicit snarare än explicit när de används av 

socialarbetare (Braye, Preston-Shoot, Wigley, 2013). Att lagar används på ett implicit sätt 

behöver dock inte innebära att det saknas kunskap om dem. 

 Även förevarande studie undersöker bedömningar inom socialtjänstens område. 

Ansvarsfördelning mellan kommuner är dock ett obeforskat område, vilket också gäller 
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socialjourers verksamhet. Studien bör dock anses särskilja sig från delar av den tidigare 

forskning som finns på området, eftersom förevarande studie har ett övergripande 

rättssociologiskt perspektiv. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska ansats som funnits lämplig att anlägga på 

socialsekreterares bedömningar av ansvarig kommun. Socialjourer anses i detta fall vara en typ 

av byråkratier, och de socialsekreterare som arbetar där som företrädare av det offentliga i 

direktkontakt med medborgare. Ett teoretiskt perspektiv som belyser detta förhållande ur ett 

delvis organisatoriskt perspektiv är därför särskilt användbart.  

 

 

4.1 Street-level bureaucracy 

Den teoretiska ansatsen i denna studie är den sociologiska teori om gräsrotsbyråkratier som 

ursprungligen formulerades av Michael Lipsky 1980 i boken Street-level bureaucracy: 

Dilemmas of the individual in public services (2010). Lipsky myntade begreppet Street-level 

bureaucracy vilket på svenska har översatts till bland annat gräsrotsbyråkrati (Stranz, 2007, s. 

66). Bland andra möjliga översättningar finns bland annat frontlinjebyråkrati, den förstnämnda 

översättningen är dock den som använts i denna studie. Gräsrotsbyråkrater är typiskt sett 

socialarbetare, lärare och poliser etc. (Lipsky, 2010, s. 3). Begreppet syftar alltså till tjänstemän 

som i sin roll som företrädare för det offentliga har direkt kontakt med medborgare. Socialjourer 

tolkas alltså i detta sammanhang som en typ av gräsrotsbyråkratier och tjänstemännen som 

arbetar där som gräsrotsbyråkrater. 

Ett centalt begrepp i Lipskys teori är handlingsutrymme (discretion, egen översättning). 

Handlingsutrymme kan beskrivas som att det “[...]innebär en möjlighet att välja hur man ska 

agera utifrån det utrymme organisationens uppdrag sätter.” (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008, s. 24). Det bör nämnas i sammanhanget att begreppet discretion är relativt svårt att 

översätta då motsvarande ord saknas i svenskan. I denna uppsats har dock översättningen 

handlingsutrymme valts. Lipsky skriver följande om handlingsutrymme:  

 

Unlike lower-level workers in most organizations, street-level bureaucrats have considerable 

discretion in determining the nature, amount and quality of benefits and sanctions provided by 

their agencies. (2010, s. 13).  
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På detta sätt skiljer sig alltså gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme från många andra 

yrkesområden. Gräsrotsbyråkraters ibland omfattande handlingsutrymme beror enligt Lipsky 

dels på att deras arbetssituation ofta är för komplicerad att detaljstyra och dels på att deras 

arbetsuppgifter ofta består i att göra individuella bedömningar (ibid., s. 15). Detta perspektiv blir 

särskilt användbart i denna studie då socialtjänstlagen ofta beskrivs som en ramlag vilken ger 

stort utrymme för varierande tillämpning. Det ger i sin tur upphov till ett sådant 

handlingsutrymme som Lipsky (ibid.) har skrivit om. Lipsky menar även att 

gräsrotsbyråkratiernas chefer till stor del måste förlita sig på att tjänstemännen gör ett gott arbete 

eftersom de inte kan utfärda särskilt omfattande sanktioner (ibid., s. 24). Gräsrotsbyråkraterna 

och cheferna har även enligt Lipsky olika perspektiv på verksamheten då byråkraterna bland 

annat är mer inriktade på att maximera sin autonomi och cheferna är inriktade på att begränsa 

densamma (ibid., s. 25). 

 Gräsrotsbyråkrater arbetar ofta under mycket stor arbetsbelastning. Enligt Lipsky yttrar 

sig det bland annat i att socialarbetare har stora mängder pappersarbete, domare har stora 

mängder fall och lärare har överfulla klassrum (ibid., s. 30). Detta får naturligtvis effekter i de 

beslut gräsrotsbyråkraterna fattar. Särskilt tydligt borde detta bli i verksamheter som präglas av 

snabbt handlande i akuta situationer där beslutsfattandet präglas av en oundvikligt kort 

beslutstid, som exempelvis på socialjourer. Gräsrotsbyråkraters uppdrag präglas ofta även av mål 

som står i konflikt med varandra på grund av motsägelsefulla förväntningar (ibid., s. 45f). Dessa 

förväntningar kan bland annat gälla att det råder varierande åsikter om vad den specifika 

gräsrotsbykratins främsta uppgift är, att gräsrotsbyråkrater ofta formar grupper med kollegor som 

förstår varandras arbetssituation samt att det inte är klienterna som formar förväntningarna på 

gräsrotsbyråkraterna (ibid., s. 46ff). 

Relevansen för Lipskys teori har även tidigare diskuterats i relation till socialt arbete. 

Tony Evans (2011) har diskuterat Lipskys teori ur ett kritiskt perspektiv och funnit att teorin 

borde vidareutvecklas med andra perspektiv såsom professionalism, relationen mellan chef och 

medarbetare samt det handlingsutrymme som är specifikt för de gräsrotsbyråkratier där socialt 

arbete utövas. Han argumenterar även för en dualitet i Lipskys teori vad gäller implementering 

av regler, policys och riktlinjer. Enligt Evans finns både element från de som kallas för top down 

theorists samt de som kallas bottom-up theorists i Lipskys teori (ibid., s. 369f). De förstnämnda 

ser policys som mallar vilka ska implementeras av gräsrotsbyråkratierna. De sistnämnda har 
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funnit ett mer komplext perspektiv där spänningar och krav bland gräsrotsbyråkraterna skapar 

dessa policys. Även Ellis (2011) menar att Lipskys teori bör vidareutvecklas och ses över för att 

vinna ny aktualitet eftersom välfärdssystemen ändrats sedan teorin publicerades, hon menar dock 

att teorin fortfarande är relevant. Utöver detta har Evans och Harris (2004) fört en teoretisk 

diskussion om Lipskys verk. Evans och Harris beskriver bland annat en akademisk debatt om 

Lipsky där den ena sidan menar att handlingsutrymme existerar och den andra menar motsatsen, 

båda sidor värderar dock handlingsutrymme som något bra (ibid., s. 871). Evans och Harris 

argumenterar däremot för att handlingsutrymme varken är bra eller dåligt samt att det torde 

variera i olika situationer och kontexter (ibid., s. 871). De menar även att en ökad reglering av 

arbetet inte nödvändigtvis behöver minska handlingsutrymmet utan även kan utöka det (ibid., s. 

871). Såsom titeln på artikeln antyder (Street-Level Bureaucracy, Social Work and the 

(Exaggerated) Death of Discretion) menar författarna att det handlingsutrymme Lipsky beskrivit 

inte har försvunnit utan att förutsättningarna för socialarbetare idag till stor del liknar 

förutsättningarna som fanns då teorin formulerades (ibid., s. 892). 

 När uppsatsens empiri bearbetas kommer begreppet handlingsutrymme så som det 

beskrivits av Lipsky (2010) att användas. 
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5. Metod 

Socialsekreterare på 12 socialjourer har besvarat en enkät med två vinjetter där de bland annat 

fått ta ställning till kommunansvar samt olika faktorers betydelse i dessa bedömningar. I detta 

kapitel finns en beskrivning av den metod som använts för att besvara studiens frågor. I kapitlets 

första delar finns en övergripande redogörelse för metodvalet samt beskrivningar av 

operationaliseringar och tillvägagångssätt. I kapitlets sista del finns en diskussion av metoden. 

 

 

5.1 Rättssociologi 

Förevarande studies övergripande perspektiv är rättssociologiskt. Rättssociologi är emellertid 

ingen metod utan snarare ett metodologiskt perspektiv. Inom rättssociologi appliceras, som 

begreppet antyder, framför allt sociologiska metoder för att undersöka rätten, i vårt fall en 

kvantitativ metod (Hollander, 2009, s. 45). Det dualistiska grepp som rättssociologin därmed får 

kan anses vara en styrka (Mathiesen, 2005, s. 153f). Eftersom rättssociologin inte är knuten till 

paradigm inom varken juridiken eller sociologin är den fristående och hämtar sina verktyg ur 

båda disciplinerna (ibid., s. 154f). 

Som rättstillämpare har socialsekreteraren stor makt; makt att besluta i angelägenheter 

som rör enskilda människors liv. Som stöd i rättstillämpningen har socialsekreteraren 

traditionella rättskällor som författning, förarbeten, prejudikat, JO-uttalanden, 

myndighetsrekommendationer och doktrin. Dessa studeras inom rättsvetenskapen idealtypiskt 

med rättsdogmatisk metod för att på så sätt, med hjälp av logiska och stringenta juridiska 

resonemang, fastslå gällande rätt (Alexius Borgström, s. 22ff). Rättstillämpningen kan emellertid 

påverkas av andra element så som till exempel personliga egenskaper, attityder, organisatoriska 

faktorer och samhället i övrigt. Dessa aspekter kan istället studeras med en rättssociologisk 

ansats vilket till viss del görs i den här studien. Med andra perspektiv än det rättsdogmatiska kan 

vi ställa frågor som med ett utifrån-perspektiv svarar på vilka andra element som påverkar 

socialarbetarens rättstillämpning (Hollander, 2009, s. 41). Rättsociologin kan då “bidra till 

förståelsen av rättsliga fenomen som rättsvetenskapen i övrigt inte presterar.” (Hydén, 2002, s. 

46).  
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Rättssociologiska studier handlar bland annat om olika rättsreglers inverkan på 

samhällsförhållanden, och omvänt, vilka krav samhällsförhållanden ställer på rättssystemet samt 

vilka samhälleliga eller sociala betydelser rättsregler faktiskt har eller kan ha. (Hollander, 

2009, s. 58) 

 

Både det rättsdogmatiska och det rättssociologiska perspektivet undersöker rättsordningen, vad 

som skiljer dem åt är metoden (Hydén, 2002, s. 15). En rättssociologisk ansats blir också 

intressant när organisatoriska faktorer undersöks.  

 

The sociology of law and organizations has experienced something of a renaissance recently as it 

has become clear that organizations interact with their legal environments in multiple contexts. 

Law, and more broadly, legal environments create, constrain, shape, enable, define and empower 

organizations. Law and legal environments, morover, provide forums and templates for 

interactions among organizations. At the same time, organizaions, for their part, provide an 

important terrain for the interpretations of legal rules and for the structuration of legal 

environments. (Edelman & Suchman, 1997, s. 507) 

 

Utifrån det Edelman & Suchman beskriver är det alltså lämpligt att ur ett rättssociologiskt 

perspektiv studera lag och lagtillämpning för att förstå en organisation och dess aktörer.  

Som bakgrund för vår rättssociologiska studie har förarbeten, författning och rättsfall 

studerats i förhållande till ansvarsfördelningen mellan kommuner, vilket gör att vi till viss del 

också använt rättsdogmatisk metod. Vår ambition har dock inte varit att i första hand fastslå 

gällande rätt utan snarare hur rätten tolkas av de tjänstemän som måste förhålla sig till rätten i sitt 

arbete. 

 

 

5.2 Kvantitativ metod 

För att uppfylla förevarande studies övergripande syfte och besvara de frågeställningar som 

beskrivits i kapitel 1.2 har en kvantitativ ansats valts. För insamlandet av empiri har vi använt 

enkäter. Med kvantitativ metod menas att studiens resultat kvantifieras, det vill säga det läggs 

mindre vikt vid nyanserna eller detaljerna i materialet och större vikt vid till exempel generella 

tendenser. Elofsson menar dock att det är ett missförstånd att endast kvantitativa egenskaper 
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studeras med kvantitativ metod (2005, s. 60f). Däremot läggs inte lika stor vikt vid helt unika 

svar eftersom det är just kvantiteter som studeras. En styrka med den kvantitativa metoden är att 

forskaren kan undersöka samband, utbredning och omfattningen av ett fenomen. Beroende på 

hur urval och bortfall ser ut ger metoden också en överskådlig och samlad bild av det fenomen 

som studeras. Förutsättningen för att kunna bedöma omfattningen, och därmed generalisera, är 

att data från urvalet är representativt för gruppen (Tufte, 2011, s. 71f). Kvantitativ metod är 

också helt nödvändig om man vill göra sambandsanalyser i en större population. 

 

 

5.2.1 Urval och bortfall 

Populationen i vår undersökning är socialsekreterare som arbetar på socialjourer i Sverige. 

Urvalet i sin helhet består av 103 socialsekreterare som arbetar på dessa tolv socialjourer. För att 

homogenisera urvalsgruppen begränsades urvalet till socialsekreterare som har en 

sysselsättningsgrad på 50% eller mer. Tillsammans representerar socialjourerna 68 kommuner. 

Jourerna ansvarar tillsammans för socialtjänstens verksamhet utöver kontorstid för ett antal 

invånare som precis överstiger 4 350 000, vilket motsvarar nästan hälften av Sveriges befolkning 

(för en mer detaljerad beskrivning av vilka jourer och kommuner som ingick i studien se bilaga 

6). 

Urvalet av respondenter var i arbetets början begränsat till socialsekreterare verksamma 

inom socialjourer i Stockholms län. Socialjourer har vanligtvis ett större upptagningsområde än 

en enskild kommun. Det finns därför endast sju socialjourer i Stockholms län, trots att länet 

består av sammanlagt 26 kommuner. Värmdö kommun har valt att organisera sin 

socialjoursverksamhet genom att ha beredskap på icke kontorstid. Denna form av organisation 

skiljer sig avsevärt jämfört med övriga i urvalet varför Värmdö kommun valdes bort. Det 

ursprungliga urvalet var alltså geografiskt begränsat med anledning av att det skulle ge en 

representativ bild av ett kontrollerat område. Begränsningen ledde dock till att urvalet endast 

skulle bestå av 50 socialsekreterare, vilket gjorde att urvalet utökades till de socialjourer vars 

verksamhet bedrivs av Sveriges övriga sex mest folkrika kommuner: Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Västerås, Örebro och Linköping. Motivet till att välja de mest folkrika kommunerna består i att 

deras verksamhet berör flest antal invånare. I metodologisk mening är urvalet strategiskt.  
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Ett obundet slumpmässigt urval (OSU), där alla undersökningsenheter har lika stor chans 

att ingå, ökar möjligheterna för att generalisera resultatet (Ejlertsson, 2005, s. 19). Ett OSU har 

av tre skäl inte bedömts som rimligt inom ramen för denna studie. För det första är 

målpopulationen troligtvis allt för liten. Urvalet i förevarande studie består av 103 

socialsekreterare som tillsammans ansvarar för ungefär halva landets befolkning. En inte helt 

orimlig uppskattning är då att antalet socialjourssekreterare som har en sysselsättningsgrad över 

50% är ungefär 200 i hela riket. Ett stickprov på förslagsvis 5% skulle bara uppgå till drygt 10 

personer. För det andra är socialjourers organisation beroende av lokala förhållanden vilket till 

exempel gör att kommuner i vissa fall bara har beredskapsjour (se kap. 2.5). Målpopulationen 

skulle bli mycket heterogen om denna organisationsform ingick i urvalet. För det tredje krävs 

full kunskap om populationen vilket skulle bli ett allt för omfattande arbete då sådana register 

inte finns. Av samma skäl har vi därför heller inte valt att göra en totalundersökning.  

 Sammanlagt skickades enkäten ut till 103 socialsekreterare varav 69 besvarade enkäten. 

Detta ger en svarsfrekvens på 67% och ett totalt externt bortfall på 33%. Det kan jämföras med 

det något lägre bortfallet (25%) i den första av Hydéns två enkätstudier som behandlas i artikeln 

Att besluta om socialbidrag (1996). En förklaring till bortfallet i förevarande studie är hög 

arbetsbelastning på socialjourerna vilket medfört att deltagande i studien inte prioriterats. Detta 

har delvis bekräftats vid kontakt med de socialjourer som visat lägst svarsfrekvens. Vidare menar 

Ejlertsson att det vid sociologiska undersökningar inte är ovanligt med ett förhållandevis högt 

bortfall (2005, s. 12). Bortfallet varierar mellan 0% och 58% bland de undersökta 

socialjoursenheterna. Det bör nämnas i sammanhanget att de tre största enheterna utmärkte sig 

genom att ha högst bortfall: Göteborg (58%), Stockholm (55%) och Malmö (33%). Alla övriga 

jourer hade ett bortfall på mellan 0% och 25%.  

 

 

5.2.2 Tillvägagångssätt 

I ett inledande skede kontaktades cheferna på respektive socialjour via telefon. Cheferna fick 

därefter kort information om studiens upplägg via e-post. I de allra flesta fall förankrade chefen 

sedan studiens upplägg hos socialsekreterarna genom diskussioner i arbetsgruppen. När 

respektive enhet hade tackat ja till att delta i studien ombads cheferna att skicka en lista med e-

postadresser över de socialjourssekreterare vars sysselsättningsgrad motsvarade 50% eller mer. 
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Via e-post skickades sedan enkäten ut till respondenterna. E-postmeddelandet fungerade även 

som följebrev (bilaga 2) och innehöll en länk till enkäten, vilken var publicerad på internet. Då 

kontakt med jourerna i Göteborg och Malmö etablerades något senare än övriga medförde det att 

socialsekreterarna där fick enkäten fem respektive fyra dagar senare än på övriga socialjourer. 

Sex dagar efter att enkäten skickats ut via e-post skickades första påminnelsen ut till de 

socialsekreterare som ännu inte svarat (bilaga 3). Efter ytterligare sex dagar skickades en andra 

påminnelse ut (bilaga 4). Då antalet svar efter 15 dagar inte bedömdes tillräckligt (61 av 103) 

förlängdes svarstiden ytterligare tre dagar varpå en sista påminnelse (bilaga 5) skickades till de 

socialsekreterare som ännu inte svarat. Den förlängda svarstiden resulterade i ytterligare åtta 

enkätsvar. Alla socialjourer, undantaget Malmö och Göteborg hade slutligen haft möjlighet att 

besvara enkäten i 18 dagar. Malmö- och göteborgsjourerna hade möjlighet att svara i 14 

respektive 13 dagar. 

 

 

5.2.3 Enkäter som instrument 

Instrumentet i denna studie är elektroniska enkäter med vinjetter (se kap. 5.2.5 för detaljerad 

beskrivning av konstruktionen). Enkäter är ett relativt vanligt instrument inom kvantitativ metod. 

Generellt kan enkäter beskrivas som formulär innehållandes frågor som vanligtvis har fasta 

svarsalternativ och med en hög grad av standardisering (Ejlertsson, 2005, s. 7f). Med enkäten 

som instrument är det möjligt att nå ut till en stor mängd människor för insamlande av empiri. 

Geografiskt avstånd till respondenterna spelar egentligen ingen roll (ibid., s. 11). Den 

geografiska aspekten har spelat särskilt stor roll för valet av metod i denna studie eftersom 

socialjourerna som ingår i undersökningen har stor geografisk spridning. Ytterligare en fördel 

med enkätmetoden är att det är möjligt att redovisa den exakta information varje respondent fick 

för att besvara frågorna (ibid., s. 11). Med detta följer betydligt större möjligheter till replikering 

än vid exempelvis intervjustudier. Den insamlade empirin är även, då fasta svarsalternativ 

använts, relativt lätt att behandla eftersom svaren inte manuellt behöver kategoriseras. Detta 

minskar forskarens inverkan på materialet.  

 Enkäten som använts i denna studie är elektronisk och publicerad på internet. Enligt 

Couper har användandet av internetbaserade enkäter spridits snabbare än andra liknande metoder 
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(2008, s. 1f). I denna studie har det internetbaserade verktyget Google Forms
26

 använts. 

Verktyget gör det bland annat möjligt att skapa obligatoriska frågor, vilket eliminerar risken för 

internt bortfall. Samtliga frågor i enkäten som användes i studien var obligatoriska vilket betyder 

att respondenten inte kunde fortsätta till nästa sida i enkäten förrän alla frågor på sidan besvarats. 

När ett formulär väl är skapat i verktyget Google Forms är detta i samma ögonblick publicerat på 

internet. Respondenterna kan sedan få åtkomst till det via en länk. De besvarade enkäterna förs 

automatiskt in i ett kalkylark, vilket förenklar datainmatningen. Verktyget gör det även möjligt 

att dela in formuläret i flera avsnitt. Nästan samtliga frågor i enkäten som användes i denna 

studie hade svarsalternativ där endast ett alternativ kunde väljas. Till den elektroniska enkätens 

fördel kan även nämnas att det är betydligt billigare än enkäter i pappersform via post samt att 

respondenterna enkelt kan kontakta de som bedriver studien genom att besvara e-

postmeddelandet enkäten skickades ut med. Det bör också nämnas att det inte finns några belägg 

för resultaten i en enkätundersökning skulle skilja sig beroende på om forskaren använder 

enkäter i elektronisk respektive pappersform (Bryman, 2011, s. 602f).  

 

 

5.2.4 För- och pilotstudie 

Konstruktionen av enkäten föregicks av ett besök på en socialjour i Stockholms län. Vid besöket 

genomfördes ostrukturerade intervjuer med de socialsekreterare som arbetade samma kväll. 

Besöket syftade till att få allmän information om socialjourers verksamhet samt att få 

socialsekreterarnas syn på vistelsebegreppet. Intervjuerna gav upphov till vissa av frågorna som 

senare ställdes i enkäten. Under besöket presenterade socialsekreterarna bland annat problem 

som kunde uppstå då socialjouren och ordinarie socialtjänst hade olika uppfattning om 

ansvarsfrågan i olika ärenden. 

 När ett utkast till enkäten var färdigt testades den i en så kallad pilotstudie (Ejlertsson, 

2005, s. 35-37). Syftet med testet var att erhålla synpunkter på enkätens logik samt läsbarhet. 

Testpersonerna bestod av tre socialsekreterare på en socialjour i Stockholms län. Utöver dem 

inhämtades kommentarer från en socialsekreterare på en missbruksenhet inom socialtjänsten i 

Stockholms län samt ett flertal privatpersoner med anknytning till socialt arbete. Efter testet 

ändrades framför allt vissa formuleringar av frågor. Testet föranledde inte några betydande 

                                                           

26
 Vertyget går att hitta genom Googles molntjänst Drive på webadress https://drive.google.com/ 

https://drive.google.com/
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förändringar i övrigt. Innehållet och utformningen av enkäten har också diskuterats med flera 

ämnes- och metodkunniga på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet.  

 

 

5.2.5 Vinjetternas design och enkätkonstruktion 

Första delen av detta kapitel handlar om vinjettkonstruktionen. Sista delen handlar om 

frågekonstruktionen. För att kunna ta ställning till studiens övergripande syfte och 

frågeställningar har två fiktiva fall, så kallade vinjetter, konstruerats (enkäten kan läsas i sin 

helhet i bilaga 1). Målsättningen med konstruktionen har varit att skapa verklighetsanpassade fall 

som komplicerar bedömningen av kommuntillhörighet. Vinjettmetoden som insamlingsmetod 

introducerades av forskare på det socialvetetenskapliga fältet i början av 1990-talet (Jergeby, 

1999, s. 9) men är sparsamt beskriven i metodlitteraturen. Metoden är relativt vanlig i forskning 

inom socialt arbete (jmf. Gustafsson, Hydén & Salonen, 1993; Ekendahl, 1999: Östberg, 

Wåhlander & Milton, 2000; Jergeby & Soydan, 2002; Kullberg, 2004; Blomqvist & Wallander, 

2004; Stranz, 2007; Skogens, 2007). Ulla Jergeby beskriver vinjetter på följande sätt: 

 

Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som försetts 

med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller 

bedömningssituation. Beskrivningen ska vara konkret och verklighetsnära för att uppfattas som 

trovärdig av respondenten. (Jergeby, 1999, s. 12)  

 

Utifrån de betingelser som beskrivits i vinjetten får respondenten ett antal påståenden, frågor 

och/eller attitydskalor att ta ställning till. Metodens främsta styrka är att respondenterna bedömer 

samma situation och att forskaren sedan kan göra en sammanvägning av dessa bedömningar. 

Metoden tillåter också forskaren att samla in både kvantitativa och kvalitativa data. Med 

omsorgsfullt utformade följdfrågor går det att “med ganska stor säkerhet urskilja orsaker till 

uttalade ställningstaganden (ibid., s. 9). 

Vid konstruktionen av de två vinjetterna har stoff i första hand hämtats från propositionen 

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun (prop. 2010/11:49). Som vi 

tidigare tagit upp (kap. 2.2) har vi visat att avgörandet av vistelsekommun enligt lagtexten är 

relativt okomplicerat, samtidigt har det i praktiken visat sig vara tvärtom (SOU 2009:38). 

Begreppen bosättningskommun och vistelsekommun liknar varandra på flera sätt (jfr prop. 
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2010/11:49, s. 85), även rent språkligt. Båda vinjetterna innehåller därför centrala element 

sprungna ur båda begrepp. De har operationaliserats enligt följande och utan inbördes 

rangordning:  

 

● Akut nödsituation 

● Folkbokföringskommun 

● Var behovet ursprungligen uppstod 

● Den sökandes egen uppfattning om kommuntillhörighet 

● Den sökandes avsikt med vistelsen 

● Starkast anknytning och socialt nätverk 

● Tiden den sökande spenderat i kommunen 

● För fallet Adam: våld och hot om våld 

● För fallet Monika: folkbokföringskommunens ansvar vid anstaltsvistelse 

 

För detaljerad redogörelse av begreppen hänvisas till kapitel 2.2 och 2.3. De fiktiva personerna i 

de respektive vinjetterna har fått namnen Adam och Monika. Fiktiva namn på kommunerna har 

använts då fallen ska kunna förstås på samma sätt oavsett vilken kommun respondenten 

företräder. Nedan följer korta sammanfattningar för de respektive fallen. För detaljerad 

redogörelse, se bilaga 1. 

 

Fallet Adam 

Adam, folkbokförd i Kortinge, kom till den nuvarande kommunen för tre veckor sedan. Han har 

tidigare i korta perioder fått bistånd av socialtjänsten i den förra kommunen (Kortinge) men har 

nu ingen kontakt med dem. Han har i Kortinge blivit utsatt för våld och hot. Han vill starta ett 

nytt liv i den kommun som respondenten företräder. Han är nu akut hemlös och i behov av 

bistånd då han saknar resurser för sitt uppehälle.  

 

Fallet Monika 

Monika har nyligen vistats på institution. Vistelsen har bekostats av folkbokföringskommunen 

Kortinge i enlighet med 2a kap. 5§ SoL. I samband med utskrivningen har hon blivit erbjuden 

insatser av socialtjänsten i Kortinge, dessa har hon dock tackat nej till då hon själv anser att hon 

har starkast anknytning i kommunen som respondenten företräder. Monika har varit i 
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vistelsekommunen i en (1) månad och har för avsikt att stanna där. Hon är nu akut hemlös och i 

behov av bistånd då hon saknar resurser för sitt uppehälle.  

 

Sista delen av detta kapitel förklarar hur vi tänkt när frågorna konstruerats. Enkäten är 

indelad i fyra avsnitt och har totalt 30 frågor exklusive tre fält för frivilliga kommentarer. Det 

finns ingen färdig modell eller självklar metod för att mäta ett juridiskt begrepp som exempelvis 

vistelsebegreppet. Det går inte heller att med en direkt fråga ta reda på hur vistelsebegreppet 

tolkas. Därför är alla frågor frånsett bakgrundsfrågorna i enkäten exempel på indirekta 

indikatorer (Bryman, 2011, s. 155ff).  

Enkäten inleds med fem bakgrundsfrågor. Redan i urvalsförfarandet gjordes vissa 

avgränsningar då vi främst sökte kontakt med socialsekreterare som hade en sysselsättningsgrad 

på 50% eller mer. Befattning och sysselsättningsgrad är två av dessa fem bakgrundsfrågor. Dessa 

hade till största del en kontrollerande funktion för att se till att rätt personer svarade på 

enkäterna. Utöver dessa fick respondenterna ange sin utbildning, examensår samt 

arbetslivserfarenhet inom kommunal myndighetsutövning. Dessa är faktorer som skulle kunna 

påverka exempelvis respondenternas kunskap om lagstiftning.  

Enligt Ejlertsson (2005, s. 86ff) finns kön nästan alltid med som en bakgrundsfråga i 

enkäter. Denna traditionella bakgrundsfaktor valdes bort då vi i tidigare undersökta studier inte 

funnit några incitament för att inkludera den faktorn i analysen. 

Första frågan till respektive vinjett (1.1 och 2.1) avser vilken kommun som anses vara 

ansvarig i en akut situation. Fråga 2 (1.2 och 2.2) är en validitetsfråga som mäter om 

respondenten anser att tillräcklig information finns för att kunna avgöra ansvarig kommun. 

Valideringsfrågor av denna typ har tidigare använts av bland andra Skogens (2007, s. 47). Fråga 

3 (1.3 och 2.3) handlar om vilken kommun som anses vara ansvarig för eventuella långtgående 

insatser. Frågan kan vid första anblick verka irrelevant i förhållande till studiens syfte då den inte 

handlar om vistelsekommun, den är dock relevant eftersom begränsningen av 

vistelsekommunens ansvar till akuta situationer endast infinner sig då bosättningskommunen är 

klargjord. Både vistelse- och bosättningskommun är alltså relevanta i juridisk mening även vid 

akuta insatser. Det får också anses rimligt att socialsekreteraren bör kunna ge den sökande någon 

form av orientering kring var hen ska söka hjälp efter besöket på socialjouren. I frågorna 1.4 - 

1.8 samt 2.4 - 2.8 får respondenten ta ställning till ett antal påståenden som berör element som 
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tagits upp i punktlistan ovan. Observera att formuleringen akuta insatser valts istället för akuta 

situationer som används i lagstiftning och förarbeten. Detta motiveras dels av rent språktekniska 

skäl: det är mer konkret att tala om insatser. Socialjourernas verksamheter kan även beskrivas 

som lösningsfokuserade och det blir därmed lämpligare att tala om insatser snarare än 

situationer.  

Som avslutning för de båda vinjetterna har respondenterna fått möjlighet att skriva egna 

frivilliga kommentarer vilket har möjliggjort att även samla in kvalitativa data i form av fritext. 

Enkätens avslutande frågor (3.1 - 3.9) berör det handlingsutrymme som socialsekreteraren 

uppfattar att hen har i vissa utvalda situationer. I viss mån mäter fråga 3.1 och 3.2 även om det 

fortfarande spelas “Svarte Petter” (se kap 2.1). Fråga 3.3 och 3.4 mäter också respondentens 

uppfattning om egen kunskap i relation till kapitel 2a i SoL samt om det finns tillräckliga 

resurser för att sätta sig in i ny lagstiftning. Samtliga av frågorna 3.3–3.9 är påståenden som 

respondenten fått ta ställning till. Svarsalternativen är identiska för samtliga av dessa frågor med 

undantag för en fråga som har ett “vet ej”-alternativ.  

 Variablerna som använts ligger i första hand på ordinalskalenivå, de är alltså kvalitativa. 

Det som kännetecknar en ordinalskala är att den har en ordning. Det som mäts är attityder i 

relation till de påståenden som presenteras. För att en attitydfråga ska bli enkel att besvara är det 

en fördel om svarsalternativen följer en logisk riktning och därmed har svarsalternativ med 

ungefär lika avstånd. Även om det i strikt logisk mening är omöjligt, eftersom att vi inte mäter 

siffror, har vi försökt konstruera kvalitativa och hyggligt logiskt ekvidistanta steg i svarsskalan 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 43).  

 

 

5.2.6 Bearbetning av empiri 

För databearbetning av den insamlade empirin har datorprogrammet SPSS (version 20) använts. 

Datorprogrammets huvudsakliga användningsområde är statistiska analyser. I SPSS skapades en 

datamatris som motsvarade enkäten. Införandet av data i SPSS föregicks av en omkodning av 

svarsalternativen: från de fasta svarsalternativen i text till siffror. Eftersom empirin redan på 

automatisk väg införts i ett kalkylark var själva överföringen av data till SPSS en okomplicerad 

fråga då den kunde göras digitalt. Detta eliminerar i princip risken för slumpmässiga fel i denna 

fas (Bryman, 2011, s. 601). I de fall det varit lämpligt har materialet dikotomiserats genom att 
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variabelvärden slagits ihop (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 147). Det betyder 

exempelvis att fyra fasta svarsalternativ istället endast fått anta två värden vilka representerar 

snarlika svar. En sådan bearbetning gör att fler svar hamnar i samma kategori, vilket är lämpligt i 

fall där empirin baseras på ett relativt litet urval. Utan dikotomisering kan tabellcellerna annars 

anta för få observerade fall för att visa på reella skillnader. Skillnaderna mellan svarsalternativen 

kan även sägas vara så pass små att de utan hinder kan grupperas. Då vi haft e-postadresser till 

varje respondent har vi därför inte behövt fråga om vilken socialjour respondenten jobbar på, 

vilket har gjort det möjligt att analysera materialet utifrån länstillhörighet. Eftersom samtliga 

kommuner 
27

 i Stockholms län ingår i urvalet kan en sådan jämförelse vara särskilt lämplig. 

Empirin från de frivilliga kommentarerna har inte kvantifierats men har i vissa fall fungerat som 

förtydligande av resultaten från enkätens resterande delar. 

Den behandlade empirin presenteras i resultatkapitlet i bland annat univariat form, det 

vill säga varje variabel för sig. I de fall materialet dikotomiserats eller grupperats på annat sätt 

presenteras det så i resultatdelen. I SPSS har även bivariata analyser gjorts. Med detta menas att 

två variabler analyseras samtidigt och presenteras med hjälp av exempelvis korstabeller 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 137ff). Dessa analyser presenteras i resultatkapitlet. 

För att finna samband i materialet har en korrelationstabell för samtliga variabler analyserats. 

Vid bivariat analys har även signifikansnivån kontrollerats med hjälp av chi²-test (ibid., s. 197). 

Resultatet av testet visar sannolikheten för att sambandet har uppkommit av slumpen. Ett lägre 

värde innebär mindre sannolikhet att sambandet mellan två variabler beror på slumpen. 

Vanligtvis används gränsvärdet p<0,05 för att visa på att ett resultat är signifikant (ibid., s. 186). 

I de fall signifikansnivån (p) varit ≥0,05 och ≤0,1 har vi valt att kalla det för en tendens. Endast 

samband med en signifikansnivå som är ≤0,1 och relevans för frågeställningarna har redovisats. 

Resultatet av chi²-test bör dock tolkas som approximativt (ibid., s. 213). För att testa styrkan i 

samband har sambandsmåttet Chramers V använts. Måttet kan användas för att testa sambandet 

mellan variabler på nominalskalenivå och kan användas på alla tabellstorlekar (ibid., s. 148). 

Styrkan på sambandet visas genom ett tal mellan 0 och 1, där 0 är lika med inget samband alls 

och 1 är lika med ett perfekt samband. För de två variabler (se bakgrundsfråga 2 och 3) som är 

                                                           

27
 Ej Värmdö Kommun. 
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kvantitativa presenteras resultaten i form av centralmått (median och aritmetiskt medelvärde) och 

extremvärden. 

 

 

5.3 Metoddiskussion 

En nackdel med vinjettmetoden är enligt Skogens att man inte studerar faktiska beslut utan hur 

respondenterna uppger att de skulle handla (2007, s. 44). En fiktiv berättelse är också till sin 

natur hypotetisk vilket gör att den i mindre utsträckning är förankrad i verkligheten. Metoden bör 

dock ändå ses som ett sätt att komma närmare faktiskt handlande än vid användande av generella 

frågor. Jergeby presenterar flertalet argument för att det hypotetiska draget i vinjetter faktiskt kan 

vara en fördel snarare än en brist (2002, s. 29ff). Dessa argument är i korta drag bland annat att 

metoden kan leda till mer individuella skattningsgenomsnitt, en möjlighet att täcka in mer än det 

respondenten själv har erfarenhet av samt en möjlighet att utesluta vissa variabler.  

 En logisk brist med enkäter som instrument för insamlande av empiri är att forskaren inte 

får svar på de frågor som inte ställs. Det finns ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller få helt 

oväntade svar under studiens gång. Denna brist vägs emellertid upp av kvaliteter så som 

generaliserbarhet och bredd. I vårt material finns det alltså en risk för att vi, trots noggrant 

förarbete, förbisett något viktigt. För att i viss mån motverka denna brist på dynamik infördes 

möjligheten att för respondenten inkomma med frivilliga kommentarer.  

Studiens ämnesområde skulle även utan hinder kunna undersökas med en kvalitativ 

ansats. Studiens huvudsakliga fokus har emellertid varit att få en bred och representativ bild av 

socialsekreterares tolkningar av vistelsebegreppet. Ett kvantitativt angreppssätt har därför varit 

lämpligast. 

 

 

5.3.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

I all forskning är det viktigt att uppnå hög validitet och reliabilitet. Med hög validitet avses att 

studien verkligen mäter det som ska mätas. Med hög reliabilitet avses att “måttet är stabilt och 

inte störs av variationer i tid, plats, intervjuare osv.” (Elofsson, 2005, s. 66), med andra ord: 

frånvaron av slumpmässiga fel.  
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Allmänt anses vinjettmetoden, om den tillämpas stringent med kontroll av variabler och värden, 

ge en god reliabilitet. I metodens uppläggning ligger inbyggt en kontroll av slumpmässiga fel, 

genom att respondenterna ställs inför samma kontext. […] Påverkan så som interjvuareffekt och 

påverkan av socialt tryck på respondenten kan också minimeras i vinjettsituationen. (Jergeby, 

1999, s. 31) 

 

Alla respondenter har fått identisk information vilket minskar risken för slumpmässiga fel samt 

forskarens påverkan i det avseendet. I vår undersökning har enkäterna skickats ut via e-post. Det 

har alltså inte varit möjligt att kontrollera den miljö respondenten befinner sig i vilket påverkar 

studiens reliabilitet. Troligen har de flesta respondenter besvarat enkäten på sin arbetsplats då vi 

använt e-postadressen till arbetet för att nå socialsekreterarna. Då arbetet på socialjouren är svårt 

att planera har enkäterna allra troligast besvarats vid lugna perioder. Mest optimalt hade varit om 

alla respondenter i lugn och ro fått besvara enkäten, detta hade dock förmodligen begränsat 

urvalet avsevärt då det skulle bli svårare att få ett sådant godkännande från 

organisationsledningen. Å andra sidan har vår metod gjort att vi bara i ganska liten mån stört en 

viktig samhällsfunktion. I kommunikationen med respondenterna har vi varit tydliga med att de 

kan kontakta oss via telefon eller e-post om något skulle vara oklart, denna möjlighet har dock 

inte utnyttjats. Flera respondenter har emellertid använt de frivilliga kommentarsfälten för att 

förtydliga sina svar. Vi kan inte med säkerhet säga något om hur pass individuellt enkäterna 

besvarats, man kan dock anta att socialsekreterare är relativt vana vid att besvara enkäter på 

arbetsplatsen. För att ytterligare öka reliabiliteten överfördes enkätsvaren digitalt till SPSS (se 

kap. 5.2.6). Ett så kallat “test-retest” (Bryman, 2011, s. 51) skulle ytterligare öka reliabiliteten, 

detta har dock inte bedömts som rimligt inom ramen för en studie på kandidatnivå.  

 För att öka vår studies validitet har ett flertal åtgärder vidtagits. Konstruktionen av 

enkäten föregicks av en förstudie som inkluderade ostrukturerade intervjuer med tre 

socialjourssekreterare (se kap. 5.2.4). På så sätt kunde vi fånga upp specifika frågeställningar 

som rör deras arbete. Konstruktionen av vinjetter och enkät föregicks av noggranna studier av 

förarbeten och rättsfall kopplade till studiens ämne vilket bör ha påverkat studiens 

begreppsvaliditet i positiv riktning (Ejlertsson, 2005, s. 102). Vinjetter och enkätfrågor 

validerades sedan i möten med sakkunniga på Institutionen för socialt arbete på Stockholms 

universitet. Enkäten testades sedan i en pilotstudie (se kap. 5.2.4). Testet gjordes delvis för att 

bekräfta att fallbeskrivningarna är trovärdiga vilket enligt Stranz (2007, s. 98) ökar validiteten. 
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Bland enkätfrågorna har vi även i viss mån använt oss av kontrollfrågor (fråga 1.2 och 2.2) för 

att på så sätt försäkra oss om att informationen som presenterats varit tillräcklig. Endast en 

mycket liten andel
28

 ansåg att informationen var otillräcklig. I sammanhanget kan även 

poängteras att detta inte innebär att informationen ur ett rättsligt perspektiv är otillräcklig.  

 Valet mellan att i enkäten hänvisa till akuta insatser istället för akuta situationer har varit 

en avvägningsfråga. Avvägningen anknyter till studiens begreppsvaliditet. I lagstiftningen som 

reglerar ansvarsfördelningen mellan kommuner förekommer begreppet akuta situationer och det 

kan därför till synes verka mest lämpligt att använda just det. En akut situation kan dock, taget ur 

sitt sammanhang, hänvisa till vilken typ av akut situation som helst. Begreppet bedömdes därför 

vara för ospecifikt att använda i detta sammanhang. Begreppet akuta insatser bedömdes vara mer 

specifikt då det hänvisar till faktiskt handlande och minskar möjligheten till alternativa 

tolkningar. 

 I de svarsmönster som presenteras i kapitel 6 kan vi också visa på en logisk riktning i de 

bedömningar som är likartade. Om validiteten skulle vara låg skulle också svaren i förhållande 

till vinjetterna förefalla slumpartade (Jergeby, 1999, s. 30). 

 De resultat som kommer att presenteras är främst representativa för de socialsekreterare 

som arbetar mer än 50% på de undersökta socialjourerna. Generaliserbarheten är också 

begränsad till den tidsperiod empirin samlades in, det vill säga hösten 2013. Det finns emellertid 

inget som explicit talar för att andra socialjourer med liknande organisation skulle avvika i någon 

vidare bemärkelse. Dock kan strukturella villkor som till exempel kommunala riktlinjer i andra 

kommuner göra att bedömningarna i skulle avvika. Våra resultat bör dock i allmänhet tolkas med 

viss försiktighet. Vi har till exempel fått indikationer på att bortfallet beror på hög 

arbetsbelastning (se kap. 5.2.1). Bortfallet kan dock likväl bero på till exempel svårighetsgraden i 

frågorna. En möjlig hypotes är att de socialsekreterare som inte känt sig hemma i den lagstiftning 

som omger vistelsebegreppet helt enkelt valt att inte delta i undersökningen. Den externa 

validiteten begränsas framför allt av att urvalet inte är slumpmässigt (Bryman, 2011, s. 66) vilket 

å andra sidan knappt vore möjligt då populationen är för liten (se kap. 5.2.1).  

 

 

 

                                                           

28
 8,7% i fallet “Adam” och 5,8% för fallet “Monika” 
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5.3.2 Etiska överväganden 

I studien har metodologiska överväganden varit avhängiga Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav på forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I följebrevet har respondenterna informerats om studiens syfte, att 

materialet behandlas konfidentiellt och att det endast kommer att användas i forskningssyfte. I 

följebrev och påminnelser har de även informerats om att deltagandet i studien är frivilligt. 

Användandet av tvingande svar kan naturligtvis ifrågasättas ur ett forskningsetiskt perspektiv. 

Samtidigt är ämnet sådant att de respondenter som svarat på enkäten (socialsekreterare på 

socialjourer) i sitt arbete inte kan välja att inte ta ställning i en majoritet av de frågor som ställts. 

Användandet av tvingande svar måste också ses utifrån att det interna bortfallet helt uteslutits. 

Respondenterna har också hela tiden haft möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande. Det 

finns en risk att de som fått påminnelser om enkäten via sin e-postadress kan ha upplevt dessa 

som integritetskränkande. Några sådana kommentarer har dock inte nått oss. Ur ett etik- och 

integritetsperspektiv kan det också verka mycket att skicka tre påminnelser till de respondenter 

som inte svarat. Dock lyckades vi med den sista påminnelsen öka svarsfrekvensen från 59% till 

67% vilket får ses som ett befogat övervägande. I linje med konfidentialitetskravet har vi 

avidentifierat de insamlade enkätsvaren.  
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Presentationen följer till stor del 

utformningen av enkäten vilken återfinns i bilaga 1. I resultatet hänvisas till olika frågor i 

enkäten, vilka har beteckningar i form av siffror. Det finns även hänvisningar till olika fall 

nedan. Fallen hänvisar till de två vinjetter som presenterades i enkäten, och rör de fiktiva 

personerna Adam och Monika. Kapitlet inleds med en presentation av resultatet för de 

bakgrundsfrågor som ställdes i enkäten. I det efterföljande avsnittet presenteras respondenternas 

ställningstaganden i förhållande till de två vinjetterna. Sedan följer ett avsnitt med övriga frågor 

där bland annat resultatet från ett antal påståendefrågor presenteras. Slutligen presenteras de 

relevanta samband som funnits i empirin. Där återfinns länstillhörighet i relation till resultat för 

vissa enkätfrågor. Frågorna har i text kortats av för att spara plats i tabellerna. Eftersom studien 

saknar internt bortfall redovisas inte summan av svar i tabellerna. I de fall inget annat anges är 

antalet svar 69. De frivilliga kommentarer som lämnades presenteras i tematiserad och 

sammanfattad form. 

 

 

6.1 Bakgrundsfrågor 

Resultaten från tre av de fem bakgrundsfrågorna i enkäten var mycket entydiga (se fråga 1, 4 och 

5). Frågorna berörde utbildning, befattning och sysselsättningsgrad. Bland respondenterna hade 

68 av 69 socionomexamen. Endast en (1) respondent hade annan högskoleexamen. I princip 

samtliga (95,7%) hade en sysselsättningsgrad mellan 75-100%. Resterande hade en 

sysselsättningsgrad mellan 50-74%. En majoritet av respondenterna (87%) angav 

socialsekreterare som befattning. Resterande angav chef (4,3%) eller övrigt (8,7%) som 

befattning. De som svarade övrigt på frågan om befattning angav att de arbetade som 

socialinspektör, förste socialsekreterare eller arbetsledare. Både chefer och de som svarat 

“övrigt” har dock i samtliga fall också arbetat med handläggning, vilket har bekräftats med 

respondenterna via e-post. Antalet respondenter som arbetade i kommuner i Stockholms län var 

nästan lika många som de som inte gjorde det (33 respektive 36). 
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Tabell 1 - Arbetslivserfarenhet och examensår  

      

  Antal år sedan examen 

Antal år av 

arbetslivserfarenhet 

Median 21,0 18,0 

Medelvärde 21,8 18,2 

Standardavvikelse 10,4 9,1 

Lägsta värde 4,0 2,0 

Högsta värde 42,0 43,0 

 

I tabell 1 redovisas centralmått, standardavvikelse och extremvärden för de två ytterligare 

bakgrundsfrågorna (se fråga 2 och 3). För båda frågorna finns inga anmärkningsvärda variationer 

mellan median och medelvärde, vilket påvisar en relativt jämn fördelning av arbetslivserfarenhet 

och antal år sedan examen. Standardavvikelsen, vilken visas i tabellen, är den genomsnittliga 

avvikelsen från medelvärdet. Då urvalet bestod av så pass erfarna socialsekreterare bedömdes 

examensår och arbetslivserfarenhet som irrelevanta oberoende variabler.  
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6.2 Vinjetterna 

 

Tabell 2 - Ansvarig kommun för akuta respektive långtgående 

insatser 

  Adam Monika 

          

  Frekvens Andel Frekvens Andel 

Akuta insatser         

Kommunen du 

företräder 62 89,9% 62 89,9% 

Kortinge kommun 7 10,1% 7 10,1% 

          

Långtgående 

insatser         

Kommunen du 

företräder 20 29,0% 24 34,8% 

Kortinge kommun 41 59,4% 37 53,6% 

Vet ej 8 11,6% 8 11,6% 

 

I tabell 2 presenteras respondenternas ställningstaganden till vilken kommun de anser vara 

ansvarig för akuta respektive långtgående insatser för fallen Adam och Monika (frågorna 1.1, 

2.1, 1.3 och 2.3). I tabellen framgår att nästan 90% av respondenterna ansåg att kommunen de 

själva företräder, det vill säga vistelsekommunen, var ansvarig för akuta insatser i båda fallen. I 

båda fallen ansåg de resterande ungefär 10% av respondenterna att Kortinge kommun skulle 

ansvara för akuta insatser. 

Vad gäller långtgående insatser är variationerna betydligt större. Majoriteten av 

respondenterna ansåg att Kortinge kommun skulle ansvara för långtgående insatser, dock något 

fler i fallet Adam. Ungefär en tredjedel av respondenter ansåg att vistelsekommunen skulle vara 

ansvarig, i fallet Monika aningen fler. I båda fallen var det endast en mindre del som inte kunde 

ta ställning till vilken kommun som skulle bära ansvaret för långtgående insatser. Ingen ansåg att 

Långinge kommun skulle bära ansvaret i något av fallen för varken akuta eller långtgående 

insatser. 

 Endast en (1) respondent angav Kortinge som ansvarig kommun för akuta insatser i båda 

fallen. I det avseendet finns alltså inget samband. Däremot tenderade respondenterna som 

svarade Kortinge på någon av frågorna om långtgående insatser (1.3 och 2.3) att även göra det på 

den andra
29

. 

 

 

 
                                                           

29
 p=0,047, V=0,264. Beräknat på endast de respondenter som svarat “kommunen du företräder” eller “Kortinge” på 

frågorna 1.3 och 2.3 (n=57). 
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Tabell 3 - Fem faktorers betydelse vid avgörande av 

ansvarig kommun för akuta insatser 

  

  

          

  Adam Monika 

          

 
Frekvens Andel Frekvens Andel 

Folkbokföringsadress         

Mycket stor eller stor 

betydelse 17 24,6% 22 31,9% 

Liten eller ingen 

betydelse 52 75,4% 47 68,1% 

          

Egen åsikt om 

kommuntillhörighet         

Mycket stor eller stor 

betydelse 29 42,0% 28 40,6% 

Liten eller ingen 

betydelse 40 58,0% 41 59,4% 

          

Avsikt med vistelsen i 

kommunen         

Mycket stor eller stor 

betydelse 31 44,9% 27 39,1% 

Liten eller ingen 

betydelse 38 55,1% 42 60,9% 

          

Socialt nätverk i 

respektive kommun         

Mycket stor eller stor 

betydelse 11 15,9% 10 14,5% 

Liten eller ingen 

betydelse 58 84,1% 59 85,5% 

          

Var behovet först 

uppstod         

Mycket stor eller stor 

betydelse 44 63,8% 38 55,1% 

Liten eller ingen 

betydelse 25 36,2% 31 44,9% 

 

 

I tabell 3 framgår i vilken mån respondenterna ansåg att olika faktorer spelade in i avgörandet av 

ansvarig kommun för akuta insatser. Var behovet först uppstod (fråga 1.8 och 2.8) var den enda 

faktor där en majoritet svarade stor eller mycket stor betydelse. Faktorn socialt nätverk (fråga 1.7 



52 

 

och 2.7) utmärker sig genom att en klar majoritet svarat liten eller ingen betydelse. Vad gäller 

folkbokföringsadress (fråga 1.4 och 2.4) har en övervägande del svarat att det haft liten eller 

ingen betydelse i deras bedömning. Faktorn hade emellertid något större betydelse i fallet 

Monika. För de resterande två faktorerna egen åsikt (fråga 1.5 och 2.5) samt avsikt med vistelsen 

(fråga 1.6 och 2.6) är svaren relativt jämnt fördelade vad gäller vilken betydelse de haft. 

Fördelningen av svar på dessa frågor är i princip densamma för fallen Adam och Monika. 

 

 

6.3 Handlingsutrymme och kunskap 

 

Tabell 4 - Möjlighet att gå emot ordinarie socialtjänst samt hänvisande till annan 

kommun 

        

  Frekvens Andel Kumulativ procent 

Möjlighet att ge bistånd trots tidigare 

beslut av ordinarie socialtjänst       

Ja 53 76,8% 76,8% 

Endast resa till den andra kommunen 14 20,3% 97,1% 

Nej 2 2,9% 100,0% 

        

Hänvisar till annan kommun vid oklar 

kommuntillhörighet       

Ja, ofta 3 4,3% 4,3% 

Ja, sällan 38 55,1% 59,4% 

Nej, aldrig 28 40,6% 100,0% 

 

 

I tabell 4 presenteras resultaten från två frågor i enkäten. Den första frågan handlar om 

möjligheten att ge akut bistånd trots att ordinarie socialtjänst har hänvisat den sökande till en 

annan kommun, samt meddelat socialjouren att de inte får ge bistånd till personen (fråga 3.1). En 

övervägande del svarade att det fanns möjlighet att ge bistånd trots ordinarie socialtjänsts 

uppmaning. En mindre del svarade att det fanns en möjlighet men att den möjligheten var 

begränsad till att ge bistånd endast för resa till den andra kommunen. Tillsammans utgjorde de 

som ansåg att det fanns en sådan möjlighet oavsett begränsning nästan samtliga respondenter. 

Den andra frågan handlar om huruvida respondenten anser det vara vanligt att de hänvisar 

sökande till en annan kommun när kommuntillhörigheten är oklar (fråga 3.2). Endast tre 
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respondenter svarade att de ofta hänvisar sökande till andra kommuner medan lite fler än hälften 

svarade att de sällan gör det. Tillsammans utgör de som svarat att ja på frågan nästan 60%.  

 

Tabell 5 - Påståenden       

        

    Frekvens Andel 

Mina kunskaper om kap. 2a i socialtjänstlagen är goda     

Stämmer mycket eller ganska bra   56 81,2% 

Stämmer ganska eller mycket dåligt   13 18,8% 

        

Min arbetsgivare ger mig tillräckligt med resurser för att sätta 

mig in i ny lagstiftning     

Stämmer mycket eller ganska bra   42 60,9% 

Stämmer ganska eller mycket dåligt   27 39,1% 

        

Kommunala riktlinjer har stor betydelse i mina bedömningar 

av kommunansvar     

Stämmer mycket eller ganska bra   46 66,7% 

Stämmer ganska eller mycket dåligt (alt. känner inte till) 23 33,3% 

        

Den sökandes förmåga att styrka sin vistelse har betydelse i 

mina bedömningar av kommunansvar     

Stämmer mycket eller ganska bra   46 66,7% 

Stämmer ganska eller mycket dåligt   23 33,3% 

        

Hur påstridig en sökande är påverkar min bedömning av 

kommunansvar     

Stämmer ganska bra   4 5,8% 

Stämmer ganska eller mycket dåligt   65 94,2% 

        

Vid hög arbetsbelastning fäster jag mindre vikt vid att utreda 

vilken kommun som är ansvarig     

Stämmer mycket eller ganska bra   26 37,7% 

Stämmer ganska eller mycket dåligt   43 62,3% 

        

Jag fattar självständiga beslut enligt socialtjänstlagen utan att 

en chef måste godkänna dem     

Stämmer mycket bra   54 78,3% 

Stämmer ganska bra   15 21,7% 
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I tabell 5 redovisas respondenternas inställning i relation till ett antal påståenden (fråga 3.3–3.9) i 

enkäten. Svaren är dikotomiserade med undantag för den sista frågan (fråga 3.9). De allra flesta 

ansåg att deras kunskaper om kapitel 2a i socialtjänstlagen var goda (fråga 3.3). Vad gäller 

huruvida de ansåg att deras arbetsgivare tillgodosåg behovet av att sätta sig in i ny lagstiftning 

(fråga 3.4) var resultaten något mer jämnfördelade. En övervägande del ansåg dock att 

arbetsgivaren gjorde detta. De som ansåg att arbetsgivaren gav tillräckliga resurser tenderade 

även i något högre utsträckning att också anse att de egna kunskaperna om lagstiftningen var 

goda
30

. En knapp majoritet av respondenterna ansåg att kommunala riktlinjer har stor betydelse 

för deras bedömningar av ansvarig kommun (fråga 3.5). Resterande anser det har mindre 

betydelse alternativt känner inte till några riktlinjer för bedömning av kommunansvar. Endast 

10,1% svarade att de inte kände till några sådana riktlinjer (redovisas ej i tabell). En övervägande 

del ansåg även att den sökandes förmåga att styrka sin vistelse hade betydelse (fråga 3.6). 

Huruvida klienten är påstridig eller inte verkar sakna betydelse då nästan samtliga ansåg att 

omständigheten mer eller mindre saknar betydelse (fråga 3.7). De flesta respondenter ansåg att 

hög arbetsbelastning inte gjorde att de fäste mindre vikt vid ansvarsfrågan (fråga 3.8). Samtliga 

respondenter angav att de mer eller mindre fattar självständiga beslut enligt socialtjänstlagen 

(fråga 3.9). Med anledning av detta redovisas endast fördelningen mellan de som ansåg att 

påståendet stämde mycket bra respektive ganska bra i tabell 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

30
 p=0,066, V=0,221 
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6.4 Bivariata sambandsanalyser 

 

Tabell 6 - Korstabell för samband med 

länstillhörighet           

  
Stockholms 

län   

Utanför 

Stockholms 

län     

  Andel   Andel   

Signifikans och 

sambandsstyrka 

            

Ansvarig kommun långtgående (Adam)
 31

 

         

p=0,023 

V=0,291 

Kommunen du företräder 46,7%   19,4%     

Kortinge 53,3%   80,6%     

            

Betydelse av folkbokföringsadress (Adam)         

p=0,021 

V=0,278 

Mycket stor/stor 12,1%   36,1%     

Liten/ingen 87,9%   63,9%     

            

Betydelse av var behovet först uppstod 

(Adam)         

p=0,003  

V=0,36 

Mycket stor/stor 81,8%   47,2%     

Liten/ingen 18,2%   52,8%     

            

Betydelse av var behovet först uppstod 

(Monika)         

p=0,019 

V=0,281 

Mycket stor/stor 69,7%   41,7%     

Liten/ingen 30,3%   58,3%     

            

Hänvisar sökande till andra kommuner         

p=0,096    

V=0,2 

Ja, ofta/sällan 69,7%   50,0%     

Nej 30,3%   50,0%     

            

Vid hög arbetsbelastning läggs mindre vikt 

vid ansvarsfrågan         

p=0,006  

V=0,333 

Stämmer bra/mycket bra 54,5%   22,2%     

Stämmer ganska/mycket dåligt 45,5%   77,8%     

 

 

                                                           

31
 Beräknat endast för de som svarat “kommunen du företräder” eller “Kortinge” på fråga 1.3 (n=61). 
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I tabell 6 redovisas samband mellan länstillhörighet (det vill säga om respondenten arbetar i en 

kommun i Stockholms län eller ej) och andra variabler. Eftersom urvalet består ungefär till 

hälften av respondenter från Stockholms län ansågs det lämpligt att använda länstillhörighet som 

beroende variabel. Respondenterna i Stockholms län har i större utsträckning ansett att 

vistelsekommunen ska bära ansvaret för långtgående insatser för Adam. De ansåg även i 

betydligt större utsträckning att var Adams behov uppstod skulle tillmätas stor betydelse. 

Detsamma gällde även i fallet Monika, dock i något mindre utsträckning. Respondenterna i 

Stockholms län svarade även i större utsträckning att de hänvisar sökande till andra kommuner 

när det är oklart vilken kommun som ska ansvara. Sambandet är svagt och har ingen signifikans 

på 95%-nivån men kan i detta fall kallas för tendens. Även huruvida hög arbetsbelastning gör att 

mindre vikt fästs vid vilken kommun som ska ansvara varierar mellan länen. Respondenter från 

andra län än Stockholms svarade i större utsträckning att aspekten mer eller mindre saknade 

betydelse.  

I tabell 6 redovisas inga samband som har en signifikansnivå på <0,1. Inga samband 

hittades mellan variablerna länstillhörighet och vilken kommun som ansågs vara ansvarig för 

akuta insatser för något av fallen, inte heller för långtgående insatser för fallet Monika. Samband 

saknas också när länstillhörighet jämförs med egen åsikt, avsikt med vistelsen, socialt nätverk 

och betydelsen av kommunala riktlinjer. 
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Tabell 7 - Korstabell för samband mellan vald kommun 

för långtgående insatser och faktorer i fallet Adam
32

 

        

        

            

  
Kommunen 

du företräder   Kortinge     

  Andel   Andel   

Signifikans och 

sambandsstyrka 

            

Betydelse av egen åsikt om kommuntillhörighet         

p=0,001 

V=0,408 

Mycket stor/stor 75,0%   31,7%     

Liten/ingen 25,0%   68,3%     

            

Betydelse av avsikt med vistelsen         

p=0,001 

V=0,431 

Mycket stor/stor 80,0%   34,1%     

Liten/ingen 20,0%   65,9%     

 

 

Tabell 8 - Korstabell för samband mellan vald kommun för 

långtgående insatser och faktorer i fallet Monika
33

 

 

        

        

  
Kommunen 

du företräder   Kortinge     

  Andel   Andel   

Signifikans och 

sambandsstyrka 

            

Betydelse av egen åsikt om kommuntillhörighet          

p=0,003 

V=0,382 

Mycket stor/stor 62,5%   24,3%     

Liten/ingen 37,5%   75,7%     

            

Betydelse av avsikt med vistelsen         

p=0,001 

V=0,421 

Mycket stor/stor 66,7%   24,3%     

Liten/ingen 33,3%   75,7%     

 

 

 

                                                           

32
 Beräknat endast för de som svarat “kommunen du företräder” eller “Kortinge” på fråga 1.3 (n=61). 

33
 Beräknat endast för de som svarat “kommunen du företräder” eller “Kortinge” på fråga 2.3 (n=61). 



58 

 

I tabell 7 och 8 återfinns samband mellan ansvarig kommun för långtgående insatser samt 

betydelsen av två faktorer för avgörande av ansvarig kommun vad gäller akuta insatser. Tabellen 

urskiljer respondenter som svarat vistelsekommunen respektive Kortinge, och används för att 

söka svar på frågan hur variationerna kan förklaras. Valet av ansvarig kommun korrelerar med 

betydelsen av den sökandes egen åsikt samt avsikt med vistelsen. Sambandet gäller i samma 

riktning både i fallet Adam och i fallet Monika. I samtliga fall är sambanden även relativt starka. 

De respondenter som ansåg att vistelsekommunen skulle ansvara även för långtgående insatser 

har fäst större betydelse vid faktorerna egen åsikt och avsikt med vistelsen både i fallet Adam 

och i fallet Monika. Det kan även nämnas att de som svarat vistelsekommunen i fallet Adam 

också tillmätt större betydelse för faktorerna egen åsikt och avsikt med vistelsen i fallet 

Monika
34

. Detta gäller även för faktorn egen åsikt åt andra hållet; det vill säga de som ansett att 

vistelsekommunen ska ansvara för Monika anser också att Adams egen åsikt ska tillmätas 

betydelse. I övrigt fanns det inga relevanta samband mellan vilken kommun respondenterna 

ansåg skulle ansvara för akuta insatser och övriga variabler i materialet. 

 

 

6.5 Sammanfattning av frivilliga kommentarer 

Flera respondenter utnyttjade möjligheten att lämna frivilliga kommentarer i enkäten. 

Kommentarerna presenteras sammanfattande i tematiserad form. Ingen särskild hänsyn till 

kommentarernas kvantitet har tagits i presentationen. De bör endast ses som förtydliganden och 

utvecklingar av resultaten från enkätens fasta frågealternativ. Kommentarerna har grupperats 

enligt följande: ytterligare faktorer som kan vara av betydelse i bedömningar av ansvarig 

kommun och handlingsutrymme. 

  

Ytterligare faktorer som kan vara av betydelse i bedömningar av ansvarig kommun 

● Kontakt med andra myndigheter ansågs vara en viktig aspekt och det gällde framför allt 

kontakt med andra kommuners socialtjänst. Betydelsen gällde främst i relation till hur 

lång tid som gått sedan den senaste kontakten eller insatsen från annan kommun. 

                                                           

34
 Ansvarig kommun (Adam)*Egen åsikt (Monika): p=0,006, V=0,387. Ansvarig kommun (Adam)*Avsikt med 

vistelsen (Monika): p=0,067, V=0,27. Ansvarig kommun (Monika)*Egen åsikt (Adam): p=0,083, V=0,256. (n=61) 
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Exempelvis kunde detta vara att om det var mindre än 14 dagar sedan den senaste 

insatsen i annan kommun skulle personen hänvisas till den kommunen. 

● Tiden för vistelse respektive bosättning i kommunerna hade i kommentarerna stor 

betydelse för vilken kommun som skulle ansvara för akuta insatser. En respondent 

nämnde att tre veckor var för kort vistelsetid för att handläggningen skulle skötas av 

vistelsekommunen. 

● Boende. En respondent nämnde att det senaste boendekontraktet samt den senaste 

månadens boende var av betydelse. 

● Hotbilden i fallet Adam ansågs ha betydelse i avgörandet av ansvarig kommun. Vissa 

behövde mer information om den, alternativt bevis för att den faktiskt förelåg. 

● Möjligheten att försörja sig i respektive kommun.  

● Senaste nattvilan 

● En flytt ska vara planerad. Detta kunde ha betydelse för om vistelsekommunen skulle 

vara ansvarig eller ej. Om personen inte planerat sin flytt med exempelvis den tidigare 

kommunens socialtjänst kunde personen inte vänta sig att få stöd från vistelsekommunen. 

● Vilken tid det är på dygnet. Detta innebar mindre vikt vid de fem i enkäten nämnda 

faktorerna ju senare på dygnet det var. 

● Behovet. Ansågs i vissa fall vara överordnat vilken kommun som skulle vara ansvarig. 

  

 Handlingsutrymme 

● Flera respondenter anförde att kommunansvar ibland fick mindre betydelse till förmån för 

andra arbetsuppgifter men att de i dessa fall gjorde bedömningen att deras kommun 

skulle ansvara. 

● Flera menade även att de alltid överlämnar bedömningen av ansvarig kommun till 

ordinarie socialtjänst. 

● Vissa respondenter menade även att de ibland försöker samarbeta med andra kommuner i 

de fall ansvarsfrågan är oklar. 

● Några förtydligade även sina svar på frågan om att gå emot ordinarie socialtjänsts 

uppmaning med att detta endast rörde sig om bistånd för något ytterligare som 

uppkommit men att det framför allt endast kunde röra sig om en resa till en annan 

kommun. 
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7. Analys 

I följande kapitel sammanfattas och analyseras studiens resultat. Detta görs i relation till 

respektive frågeställning. I analysen ställs resultaten både i relation till det valda teoretiska 

perspektivet samt de rättsliga förutsättningarna som finns för bedömning av kommunansvar. 

 

 

7.1 Vilka omständigheter anses av socialsekreterarna som viktiga i bedömningar av 

ansvarig kommun? 

Fem omständigheter togs upp i relation till respektive vinjett i enkäten. Om dessa rangordnas 

efter hur stor andel som ansett att omständigheten haft betydelse i deras bedömning av ansvarig 

kommun för akuta insatser ser listan ut på följande sätt för respektive fall: 

 

 

 
Adam Monika 

1. Var behovet först uppstod 1. Var behovet först uppstod 

2. Avsikt med vistelsen 2. Egen åsikt om kommuntillhörighet 

3. Egen åsikt om kommuntillhörighet 3. Avsikt med vistelsen 

4. Folkbokföringsadress 4. Folkbokföringsadress 

5. Socialt nätverk i respektive kommun 5. Socialt nätverk i respektive kommun 

 

  

Endast på punkterna avsikt med vistelsen och egen åsikt om kommuntillhörighet skiljer sig 

respondenternas ställningstaganden sig åt mellan fallen. Skillnaden var dessutom marginell. 

Detta talar för att omständigheterna kan anses jämbördiga. Var behovet uppstod var den enda av 

omständigheterna där en majoritet ansett att det haft stor betydelse. Resultatet låg dock inte 

särskilt långt över en majoritet. Med andra ord har ingen av omständigheterna någon utmärkande 

betydelse. Det mest utmärkande i resultatet för dessa omständigheter är att socialt nätverk i 

respektive kommun ansågs ha mycket liten betydelse. 

 Dessa omständigheter bör dock ställas i relation till respondenternas bedömningar av 

ansvarig kommun för akuta insatser. Det framgick här mycket tydligt att de allra flesta 

respondenter ansåg att vistelsekommunen skulle vara ansvarig kommun. Med andra ord kan den 

sökandes vistelse sägas vara det som utmärker bedömningarna. Detta stämmer väl överens med 
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det som anges i socialtjänstlagen om grundprincipen om vistelsekommunens huvudansvar (se 

kap. 2.2). Att faktorerna ovan generellt tillmätts så liten betydelse kan sägas vara på grund av att 

de ur ett rättsligt perspektiv är mer relevanta att ta i beaktning när det kommer till avgörandet av 

bosättningskommun. De tenderar dock ha viss betydelse även när det gäller akuta insatser (se 

kap. 6.2, tabell 3). Detta förklaras förslagsvis genom att bedömningen av vistelsekommunens 

respektive en potentiell bosättningskommuns ansvar inte är lika särskiljande i praktiken utan att 

begreppen snarare tenderar att konvergera. Detta kan i en vid bemärkelse ställas mot Kjellboms 

analys av kommunala riktlinjer för biståndsbedömning i vilken hon poängterar en problematisk 

“sammanblandning” av vad som vägs in i biståndsbedömningen (2009, s. 100).  

 Vistelsebegreppet har tidigare misstolkats genom att kommunen där behovet 

ursprungligen uppstod ansetts vara ansvarig (SOU 2009:38, s. 60f). Resultatet i denna studie 

påvisar att omständigheten fortfarande anses vara av betydelse, trots att dess obetydlighet anges i 

propositionen till 2a kap. SoL (prop. 2010/11:49, s. 85). Formuleringen i propositionen är dock 

otydlig i detta avseende (se kap. 2.2). Förutsättningen kan exempelvis tänkas leda till att enskilda 

hänvisas till den kommun i vilken behovet av hjälp och stöd anses ha uppstått. I båda vinjetterna 

kan det aktuella behovet anses ha uppstått i vistelsekommunen. På så vis visar inte studiens 

resultat huruvida denna aspekt har avgörande betydelse för ansvarsfrågan. Socialjourer från 

Stockholms län tenderade även att ge omständigheten större betydelse. 

 Folkbokföringsadress har i fallet Adam getts något större betydelse av socialjourer 

utanför Stockholms län. Omständigheten har även generellt givits något större betydelse i fallet 

Monika än i fallet Adam. En möjlig förklaring till att samma förhållanden inte uppstått i båda 

fallen är att folkbokföringskommunen enligt lag tidigare ansvarat för stöd och hjälp till Monika. 

Att folkbokföringsadressen över huvud taget fått betydelse är i sammanhanget anmärkningsvärt 

eftersom det ur ett rättsligt perspektiv bör sakna reell betydelse om inte den enskilde vistas på 

kriminalvårdsanstalt eller sjukhus (se kap. 2.2). 

 Socialt nätverk är den omständighet som ligger närmast begreppet starkast anknytning, 

vilket anges som avgörande i lagstiftningen vad gäller bedömning av bosättningskommun för de 

som saknar stadigvarande boende (se kap. 2.2). Ur detta perspektiv är det anmärkningsvärt att 

andra omständigheter, så som exempelvis folkbokföringsadress, fått större betydelse för 

bedömningen av ansvarig kommun. Socialt nätverk saknar i strikt juridisk mening betydelse när 

det gäller akuta situationer men faktumet att det anses ha minst betydelse av samtliga faktorer i 
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empirin kan ses som problematiskt. Efter vistelse skulle starkast anknytning kunna sägas vara det 

mest framträdande begreppet i lagstiftningen som reglerar ansvarsfördelningen mellan 

kommuner.  

Den sökandes förmåga att styrka sin egen vistelse har visat sig vara en omständighet som 

tillmäts viss betydelse i praktiken. Med andra ord ska den sökande kunna bevisa på ett eller annat 

sätt för socialsekreteraren att hen vistas eller under en tid har vistats i kommunen. Detta kan 

troligtvis vara särskilt problematiskt för hemlösa som uppehållit sig exempelvis i trappuppgångar 

eller utomhus och inte kan hänvisa till någon särskild fastighet när de ska styrka vistelsen. Hur 

påstridig den sökande är verkar nästan helt sakna betydelse för avgörandet av vilken kommun 

som bedöms som ansvarig. Med andra ord kan det tänkas sakna betydelse om en sökande är 

ihärdig och försöker hävda sin rätt. Detta bör dock kunna tolkas som ett rimligt resultat ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv eftersom ihärdighet inte bör vara en rättsligt relevant omständighet. I de 

frivilliga kommentarerna har det emellertid visat sig att även andra faktorer så som tid, senaste 

nattvila och kontakt med andra myndigheter kan vara av vikt. 

 

 

7.2 Finns det variationer i socialsekreterarnas bedömningar av ansvarig kommun och hur 

kan variationerna i så fall förklaras? 

Frågeställningen anknyter framför allt till resultaten av respondenternas ställningstaganden till 

vilken kommun de ansåg skulle ansvara för de fiktiva personerna i vinjetterna. För akuta insatser 

var resultaten mycket likriktade för båda fallen (kap. 6.2, tabell 2). Knappt 90% svarade att 

vistelsekommunen skulle ansvara för akuta insatser. En förklaring är att det är korrekt ur ett 

rättsligt perspektiv, med andra ord finns ingen betydande diskrepans mellan rätten i teorin och 

rätten i praktiken. Grundprincipen om vistelsekommunens ansvar ger för handen att det är 

kommunen där den enskilde vistas som har ansvaret i akuta situationer, oavsett om en annan 

kommun kan anses vara bosättningskommun (se kap. 2.2–2.3). Ur det perspektivet motsvarar 

socialsekreterarnas bedömningar lagstiftningen. Det bör poängteras att 10% av respondenterna i 

sina bedömningar frångått vistelsekommunens huvudansvar även för akuta insatser, trots att det i 

lagen saknas bestämmelser för detta. 

                  Vad gäller långtgående insatser finns vissa variationer i bedömningarna (kap. 6.2, 

tabell 2). En majoritet av respondenterna har funnit element i fallbeskrivningarna som givit dem 
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argument för att en annan kommun bör anses vara bosättningskommun. I båda fallen kallades 

denna kommun Kortinge. Kortinge var även folkbokföringskommun. Omständigheterna som gör 

att Kortinge kan anses ansvara för Adam och Monika skiljer sig emellertid åt mellan fallen. I 

fallet Adam är Kortinge bland annat den kommun där han tidigare bott och blivit utsatt för våld 

och hot. Han vill heller inte återvända till Kortinge. I fallet Monika är Kortinge den kommun 

som ansvarat för en institutionsvistelse men är inte den kommun hon vistats i innan 

institutionsvistelsen. Eftersom vinjetterna innehåller flera omständigheter som kan tänkas 

påverka respondenternas bedömningar går det inte att hänvisa till enskilda avgörande faktorer 

genom att endast studera innehållet i vinjetterna.  

                  Sambanden mellan hur respondenterna svarat på frågan om ansvarig kommun för 

långtgående insatser i relation till hur de bedömt olika faktorers betydelse för akuta insatser 

antyder att det går att urskilja en mer klientorienterad grupp av respondenter i materialet (se kap. 

6.4, tabell 7-8). I båda vinjetterna har de fiktiva personerna velat stanna i vistelsekommunen. De 

respondenter som ansett att vistelsekommunen bör ansvara för långtgående insatser har i större 

utsträckning fäst större betydelse vid den sökandes åsikt och avsikt med vistelsen i relation till 

akuta insatser. Eftersom de två omständigheterna är de enda som hänvisar till den sökandes vilja 

kan sambandet sägas antyda att dessa respondenter i högre utsträckning tar hänsyn till den 

enskildes önskan att stanna i kommunen. Förhållandet stämmer även överens med förarbetena 

till 2a kap. SoL (prop. 2010/11:49) där det anges att den enskildes egen vilja bör ges rättslig 

relevans (se kap. 2.2). Motsvarande argument för de övriga faktorerna går inte att motivera med 

empiri eftersom motsvarande korrelationer inte finns för de övriga faktorerna. 

 Stockholms län skiljer sig inte i något betydande avseende jämfört med de resterande 

delar av riket som undersökts. Endast vad gäller långtgående insatser i fallet Adam skiljer sig 

bedömningarna åt. I det fallet anser socialsekreterarna utanför Stockholms län att det finns skäl 

för att frångå principen om vistelsekommunens huvudansvar. 

De likriktade resultaten av bedömningarna av ansvarig kommun i en akut situation kan 

jämföras med de mer varierande bedömningarna enligt SoL som Gustafsson, Hydén & Salonen 

(1990), Minas (2005), Skogens (2007) och Stranz (2007) tidigare funnit. I bedömningar av 

långtgående insatser har stora variationer funnits vilket överensstämmer med resultaten i tidigare 

forskning. 
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7.3 Vilket handlingsutrymme anser socialsekreterarna att de har vid bedömningar av 

ansvarig kommun? 

Essensen av teorin om gräsrotsbyråkratier är att människor tar beslut om andra människor 

(Lipsky, 2010, s. 161). Gräsrotsbyråkrater anses behöva stort handlingsutrymme och autonomitet 

då arbetet är komplicerat och måste anpassas efter enskilda individers behov. Gräsrotsbyråkraten 

måste också anpassa sitt arbete efter en hög arbetsbelastning och organisationens vaga och 

motstridiga mål. Bland de motstridiga målen, i samband med bestämning av ansvarig kommun, 

finns bland annat portalparagrafen i SoL som bland annat lyder:  

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. (1 kap. 1§ 

SoL) 

 

Portalparagrafen har här karaktären av en ramlag då lagen inte definierar hur målen ska uppnås. 

Å ena sidan kan socialsekreteraren till exempel motivera ett avslag på en biståndsansökan med 

att individen ska ta sitt eget ansvar för att på så sätt frigöra och utveckla enskildas resurser. Å 

andra sidan kan ett bifall motiveras på samma grunder. Socialsekreterarnas beslut kompliceras 

ytterligare av att det inte är självklart vilka interventioner som fungerar. Effekten av dem är ofta 

helt omöjliga att mäta (Lipsky, 2010, s. 41ff). Ur det perspektivet skulle variationer i 

bedömningar av vistelsekommun gå att förstås. 

Ur ett juridiskt perspektiv har socialsekreterarna emellertid inte speciellt stort 

handlingsutrymme i avgörandet av vistelsekommun. De rättsregler som omger vistelsebegreppet 

är som tidigare nämnts av detaljerad karaktär (se kap. 2.4). Kapitel 2a i SoL är således exempel 

på en mer detaljerad lagstiftning än exempelvis målregler (jmf. Kjellbom, 2009, s. 100). Som vi 

argumenterar för i kapitel 7.2 har en stor majoritet av respondenterna tolkat vistelsebegreppet så 

som lagstiftaren förordat. Bara en tiondel av respondenterna tar det handlingsutrymme som de 

menar behövs för att kunna hänvisa den sökande till en annan kommun än vistelsekommunen i 

akuta situationer. Begreppet bosättningskommun är emellertid också intressant då 

vistelsekommunen ska avgöras (se kap. 2.2). På denna punkt varierade respondenternas 

bedömningar avsevärt (se kap. 7.2) vilket kan tolkas som att socialsekreteraren i dessa fall skapar 

ett handlingsutrymme som sträcker sig utöver de formella ramarna. Variationerna kan sägas 

bottna i att det handlingsutrymme som socialsekreteraren vanligen har som gräsrotsbyråkrat 
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spiller över även i bedömningar av ansvarig kommun. Då samtliga respondenter anser att de i 

stor utsträckning kan ta självständiga beslut enligt SoL (se kap. 6.3, tabell 5) är detta en rimlig 

förklaringsmodell. Att socialsekreterarna fortfarande hänvisar till andra kommuner trots att 

ansvarsfrågan inte är utredd lägger mer tyngd till påståendet (jmf. SOU 2009:38). Ett annat sätt 

att betrakta variationerna är slarv vilket går i linje med Molanders (2010, s. 334) resonemang om 

att variationer i bedömningar kan bero på slarviga skönsmässiga bedömningar: så länge 

skönsmässigheten (handlingsutrymmet) består kommer variationerna att bestå. Detta grundas i 

att utfallen skiljer sig trots att respondenterna har fått exakt samma information. Evans och 

Harris (2004, s. 871) argument om att handlingsutrymme bör tolkas som situationsbundet ger 

också ett visst förklaringsvärde. 

Det relativt stora handlingsutrymmet socialsekreterare ibland skapar vid bestämning av 

ansvarig kommun gäller också i viss utsträckning interorganisatoriskt då mer än 75% av 

respondenterna har svarat att de kan gå emot ett avslag från ordinarie socialtjänst (se kap. 6.3, 

tabell 4). Kommentarerna (kap 6.5) till frågan tyder dock på att detta främst gäller när nya 

omständigheter i ärendet tillkommit.  

Den organisatoriska aspekten undersöktes också till viss del genom frågan om 

förekomsten av kommunala riktlinjer. Två tredjedelar av respondenterna anser att riktlinjer har 

stor eller mycket stor betydelse för avgörandet av ansvarig kommun i akuta situationer (se kap. 

6.3, tabell 5) vilket således begränsar handlingsutrymmet även när frågan om ansvarig kommun 

ska bedömas. Resultatet kan jämföras med vad Åström (1988, s. 202), Nordlander (2006, s. 

184ff), Stranz (2007, s. 208f) och Kjellbom (2009, s. 101) kommit fram till, det vill säga att 

riktlinjer i olika grad påverkar enligt SoL. Vårt material är dock för litet för att kunna dra några 

slutsatser om samband mellan hur respondenterna bedömt vinjetterna i relation till frågan om 

riktlinjer.  

En annan intressant aspekt är att en hög arbetsbelastning i viss utsträckning gör att 

mindre vikt läggs vid utredandet av ansvarig kommun. Det kan tolkas som att socialsekreterarna 

vid dessa tillfällen tar handlingsutrymme i dessa tillfällen: de blir mer generösa i sina 

bedömningar vilket bekräftar vad Stranz kommit fram till (2007, s. 206f). Resultatet 

överensstämmer också med Lipskys resonemang (2010, s. 30) om att gräsrotsbyråkrater måste 

anpassa arbetet efter arbetsbelastningen. 

 



66 

 

7.4 Sammanfattning av analysen 

En rad olika omständigheter kan bli aktuella i bedömningar av ansvarig kommun för akuta 

situationer. Först och främst är den fysiska vistelsen av avgörande betydelse. Var behovet 

uppstod kvarstår även som en viktig faktor, trots att det saknar rättslig relevans. För akuta 

insatser finns inga betydande variationer, för långtgående insatser skiljer sig dock 

bedömningarna avsevärt. En förklaringsmodell för variationerna är att en del av respondenterna 

lägger större vikt vid den enskildes vilja och åsikt. Det handlingsutrymme socialsekreterarna 

uppfattar att de har vid bedömningar av ansvarig kommun måste ses utifrån fler perspektiv än det 

rättsliga. Variationerna kan även förklaras av det handlingsutrymme Lipsky (2010) menar 

präglar gräsrotsbyråkraters arbetssituation. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens slutsatser, bland annat i relation till tidigare forskning. Förslag 

på vidare forskning diskuteras övergripande. 

 

 

8.1 Studiens huvudresultat i relation till tidigare forskning 

Syftet med studien var att undersöka hur vistelsebegreppet i socialtjänstlagen tolkas av 

socialsekreterare på tolv socialjourer i Sverige, samt beskriva vilket handlingsutrymme de 

uppfattar att de har vid bedömningar av ansvarig kommun. En rad olika omständigheter kan bli 

aktuella i bedömningarna. Det mest framträdande är den fysiska vistelsen. Vilken kommun den 

enskilde vistades i när behovet först uppstod har också tillmätts viss betydelse i empirin. Vad 

gäller akuta situationer återfinns inte nämnvärt stora variationer i socialsekreterarnas 

bedömningar av kommunansvar. För långtgående insatser är rättsläget mer komplicerat, vilket 

även visat sig i studiens empiriska del där variationerna återfinns. Ur ett strikt rättsligt perspektiv 

är handlingsutrymmet begränsat vid bestämmande av ansvarig kommun vilket också stämmer 

överens med studiens resultat vad gäller akuta situationer. Övergripande kan dock 

socialsekreterarnas handlingsutrymme beskrivas som både omfattande och begränsat men i 

huvudsak är det situationsbundet.  

De resultat som behandlar akuta situationer är likriktade då nio av tio bedömer att 

vistelsekommunen är ansvarig. Resultaten stämmer för detta område inte överens med de 

betydande variationer i bedömningar befintlig forskning visat vad gäller bedömningar enligt SoL 

(Gustafsson, Hydén & Salonen, 1990; Minas, 2005; Skogens, 2007; Stranz, 2007). När 

långtgående insatser bedöms, det vill säga de som rör bosättningskommunen, delar resultaten 

upp sig betydligt vilket kan sägas gå i linje med den forskning som nämnts ovan. 

Vi kan bekräfta att socialsekreterarnas handlingsutrymme påverkas av kommunala 

riktlinjer även vid bedömningar av ansvarig kommun. Resultatet kan jämföras med vad Åström 

(1988, s. 202), Nordlander (2006, s. 184ff), Stranz (2007, s. 208f) och Kjellbom (2009, s. 101) 

kommit fram till, det vill säga att riktlinjer i olika grad påverkar biståndsbedömningar enligt 4 

kap 1§ SoL. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att handlingsutrymmet är situationsbundet 

(Evans och Harris, 2004, s. 871). 
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Empirin i förevarande studie är emellertid begränsad ur ett statistiskt perspektiv. Studiens 

slutsatser bör därmed tolkas med ett mått av försiktighet. Studiens begränsade generaliserbarhet 

har berörts i uppsatsens metoddiskussion (se kap. 5.3.1). Socialjourer är en särskild typ av 

organisation som i många avseenden kan skilja sig från övrig socialtjänst. Alla socialtjänstens 

delar regleras dock av socialtjänstlagen. Studiens resultat bör alltså med fördel kunna användas 

som diskussionsunderlag för både socialjourer och andra arbetsgrupper som fattar beslut enligt 

SoL. Vissa begränsningar med studiens metod bör även diskuteras. Med hypotetiska fall går det 

naturligtvis inte att svara på frågan hur det ser ut i den verkliga verksamheten. Resultatet blir 

istället antydningar på hur det ser ut. I komplicerade fall kan det även vara intressant att få reda 

på de fullständiga resonemang som ligger bakom de faktiska besluten. Med denna studies metod 

går detta inte att utläsa. Studiens resultat är även begränsad av det teoretiska perspektiv som 

använts för att analysera empirin. Med ett annat teoretiskt perspektiv hade slutsatserna kunnat se 

annorlunda ut. 

 

 

8.2 Förslag på fortsatt forskning om socialjourer och ansvarsfördelning mellan kommuner 

Under arbetets gång har flera förslag på vidare forskning kommit till ytan. Huruvida enskilda 

fortfarande hamnar mellan stolarna på grund av kommuners tvister är ett högst relevant område. 

Ett möjligt angreppssätt är att studera faktiska tvister mellan kommuner, alternativt rättsfall på 

lägre instans. De faktiska tvisterna skulle förslagsvis kunna studeras i en fokusgruppstudie med 

en metodologisk design liknande Braye, Preston-Shoot och Wigleys (2013). Andra 

bakgrundsfaktorers betydelse, likt de som Skogens (2007) använt, skulle möjligen också kunna 

påverka socialsekreterares bedömningar av kommunansvar. En vinjettstudie med andra typer av 

vinjetter, förslagsvis med EU-medborgare eller barn, skulle förmodligen också ge andra resultat. 

En rättsdogmatisk studie av ansvarsfördelningen mellan kommuner, kanske främst med fokus på 

rättsligt handlingsutrymme, vore mycket intressant. Olika organisationsformers påverkan på 

bedömningar av kommunansvar är även det angeläget att belysa. 

Socialjourers verksamhet är ett obeforskat område. Det skulle kunna vara av intresse att 

undersöka skillnader i bedömningar för kommuner med en särskild socialjoursenhet respektive 

de som endast har tjänstemanna- eller politikerberedskap. Även omfattningen av beredskapen i 

mindre kommuner med fokus på tillgänglighet kan vara intressant. 



69 

 

Referenser 
 

Alexius Borgström, K. (2009). Rättsdogmatik. I K. Alexius Borgström & A. Hollander (Red.), 

Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. (s. 17-38). (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Bergmark, Å., Bäckman, O. & Minas, R. (2013). Vägar ur socialbidrag? om socialtjänstens 

insatser och det ekonomiska biståndets varaktighet. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, 

Stockholms universitet. 

 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2000). Kunskaper och kunskapssyn: om socialarbetare inom 

socialtjänsten. Stockholm: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2005). En sak i taget? Om specialisering inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig tidskrift, 12 (2-3), 125-148. 

 

Blomqvist, J. & Wallander, L. (2004). Åt var och en vad hon behöver. En vinjettstudie av 

socialarbetares bedömning och val av insatser vid missbruksproblem. Rapport 2004:8. 

Stockholm: FoU. 

 

Braye, S., Preston-Shoot, M., & Wigley, V. (2013). Deciding to use the law in social work 

practice. Journal of Social Work, 13(1), 75-95. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2 [rev.] uppl.). Malmö: Liber. 

 

Byberg, I. (2002). Kontroll eller handlingsfrihet? en studie av organiseringens betydelse i 

socialbidragsarbetet. (avhandling för doktorsexamen, Stockholms universitet, 2002). 

 

Clevesköld, L., Lundgren, L. & Thunved, A. (2012). Handläggning inom socialtjänsten. (16 

[rev.] uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Couper, M. P. (2008). Designing Effective Web Surveys. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

 

Dimaggio, P. J. & Powell, W. W. (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, Vol. 48, 

147-160. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Dworkin, R. (1977). Taking rights seriously. London: Duckworth. 



70 

 

 Edelman, L. B., & Suchman, M. C. (1997). “The Legal Environments of Organizations”, Annual 

Review Of Sociology, 1997:23, 479-515. 

 

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. (2 [omarb.] uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ekendahl, M. (1999). Att välja vårdform - en studie inom fyra kommuners öppna alkoholvård. 

Centrum för Utvärdering av Socialt arbete. CUS-skrift 1999:4. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Ellis, K. (2011). ‘Street-level Bureaucracy’ Revisited: The Changing Face of Frontline 

Discretion in Adult Social Care in England. Social Policy & Administration, 45(3), 221-244. 

 

Elofsson, S. (2005). Kvantitativ metod - struktur och kreativitet. I Larsson, Sam, Lilja, John & 

Mannheimer, Katarina (red.) Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. (3 [rev.] uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. 

Evans, T. (2011). Professionals, managers and discretion: critiquing street-level bureaucracy. 

British Journal of Social Work, 41(2), 368-386. 

 

Evans, T. & Harris, J. (2004). Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death 

of discretion. British journal of social work, 34(6), 871-895. 

 

Fredén, J. (2012, 14 april). “Jag känner mig så himla ensam”. Dagens nyheter, s. A8. 

 

Gustafsson, B., Hydén, L. & Salonen, T. (1990). Beslut om socialbidrag i storstäder. Stockholm: 

Stockholms socialförvaltning. 

 

Gustafsson, B., Hydén, L-C. & Salonen, T. (1993). Decision-making on Social Assistance in 

Major Cities in Sweden. Scandinavian Journal of Social Welfare, 1993:2, 192-203. 

 

Hollander, A. (2009). Rättssociologi. I Alexius Borgström, K. & Hollander, A. (red.) Juridik och 

rättsvetenskap i socialt arbete. (1. uppl.). (s. 39-63) Lund: Studentlitteratur. 

  

Hydén, H. (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hydén, L-C. (1996). Att besluta om socialbidrag. Socialvetenskaplig tidskrift, 3, 180-194. 

 

Jergeby, U. (1999). Att bedöma en social situation: tillämpning av vinjettmetoden. Stockholm: 

Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS). 



71 

 

Jergeby, U., & Soydan, H. (2002). Assessment Processes in Social Work Practice When 

Children Are at Risk: A Comparitive, Cross-National Vignette Study. Journal of Social Work 

Research and Evaluation, 3(2), 127-144. 

 

Kjellbom, P. (2009). Rättssäkerhet och flexibilitet i kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Retfaerd: nordisk juridisk tidskrift, 32(4/127), 80-103. 

 

Kullberg, C. (2004). Work and social support: social workers’ assessments of male and female 

clients’ problems and needs. Affilia, 19(2), 199-210. 

 

Linderot, S. (2006). Att placera eller inte placera i släktinghem, det är frågan: en studie kring 

familjehemsplaceringar - lagstiftning, attityder och handläggning inom socialtjänsten. 

(licentiatavhandling, Lunds universitet, 2006). 

 

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. (30th 

anniversary expanded ed.) New York: Russell Sage Foundation. 

 

Ljungwald, C. (2011). The emergence of the crime victim in the Swedish Social Services Act. 

(avhandling för doktorsexamen, Stockholms universitet, 2011). 

 

Lööf, D. (2005). Informationssökning. I Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina 

(red.) Forskningsmetoder i socialt arbete. (s. 347-366) Lund: Studentlitteratur. 

 

Mathiesen, T. (2005). Rätten i samhället: [en introduktion till rättssociologin] (M.-L. Berg 

övers.). Lund: Studentlitteratur (Originalarbete publicerat 2001). 

 

Minas, R. (2005). Sifting the wheat from the chaff -- the organization of telephone intake and the 

selection of social assistance inquirers in Sweden. European Journal of Social Work, 8(2), 145-

164. 

 

Molander, A. (2011). Efter eget skön: om beslutsfattande i professionellt arbete. 

Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4), 320-335. 

 

Nordlander, L. (2006).  Mellan kunskap och handling: om socialsekreterares 

kunskapsanvändning i utredningsarbetet. (avhandling för doktorsexamen, Umeå universitet, 

2006).  

 

Skogens, L. (2007). Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem? -regler, 

kunskap och kontext i socialt arbete. (avhandling för doktorsexamen, Stockholms universitet, 

2007). 

 



72 

 

Stadsmissionen (2011). En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med 

utökat fokus på unga i hemlöshet. Stockholm: Stadsmissionen. 

 

Stadsmissionen (2013). Hemlös 2013 - Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. 

Fjärde årgången. Stockholm: Stadsmissionen. 

 

Stranz, H. (2007). Utrymme för variation: om prövning av socialbidrag. (avhandling för 

doktorsexamen, Stockholms universitet, 2007). 

 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i socialt 

arbete. (1. utg.). Stockholm: Natur & kultur. 

 

Tufte, P-A. (2011). Kvantitativa metoder. I Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann-Mari (red.). 

Många möjliga metoder. (1. uppl.) (s. 71-100) Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wörlén, M. (2010). Att prioritera i socialtjänsten: om kommunalt handlingsutrymme och 

beslutsfattande. Socialvetenskaplig tidskrift, (1), 28-45. 

 

Åström, K. (1988). Socialtjänstlagstiftning i politik och förvaltning. En studie av parallella 

normbildningsprocesser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Östberg, F., Wåhlander, E. & Milton, P. (2000). Barnavårdsutredningar i sex kommuner: en 

vinjettstudie. ([Ny, rev. uppl.]). Stockholm: Centrum för utvärdering av socialt arbete, 

Socialstyrelsen (CUS). 

 

Webdokument  

  

BRIS. (2009). Kartläggning av landets socialjourer. Hämtat december 10, 2013.  

http://bris.se/?pageID=28&id=1194&pageOffset=2  

 

Lagerwall, K. (2013, 28 maj). ”Ingen tror att de ska hamna på gatan”. Dagens Nyheter. 

Hämtat från http://www.dn.se 

 

Ritzén, J. (2012, 10 januari). “Största gruppen hemlösa räknas inte i statistiken”. Dagens 

Nyheter. Hämtat från http://www.dn.se 

 

http://bris.se/?pageID=28&id=1194&pageOffset=2
http://www.dn.se/
http://www.dn.se/


73 

 

Sveriges Radio. (2013). Hemlösa EU-medborgare i Sverige. Hämtat 23 december, 2013, från 

Sveriges Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5740307 

 

 

Offentligt tryck och författningar 

 

Folkbokföringslag (1991:481). 

 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

 

Proposition 1979/80:1. Om socialtjänsten. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Proposition 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Proposition 2010/11:49. Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. 

Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Proposition 2012/13:20. Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- 

och sjukvård och socialtjänst. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Regeringsformen (1974:152). 

 

Socialstyrelsen (2010). Social rapport. 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2011). Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 - omfattning 

och karaktär.  Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2012). Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012. Belopp samt antal 

biståndsmottagare och antal biståndshushåll. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2013a). Ekonomiskt bistånd: handbok för socialtjänsten. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2013b). Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU 2005:34. Utredningen om socialtjänsten och den fria rörligheten (2005). Socialtjänsten och 

den fria rörligheten: betänkande. Stockholm: Fritze. 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5740307


74 

 

SOU 2009:38. Vistelseutredningen (2009). Ingen får vara Svarte Petter: tydligare 

ansvarsfördelning inom socialtjänsten: betänkande. Stockholm: Fritze. 

 

Socialtjänstlag (2001:453). 

 

 

Avgöranden 

 

HFD målnr: 6359-12 

 

JOs ämbetsberättelse 1998/99 

 

RÅ 1995 ref. 70 

 

RÅ 1996 ref. 13 

 

RÅ 1996 not. 53 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 - Enkäten 

Enkäten följer på nästkommande sida. 

 

 

 

 

 



75 

 



76 

 



77 

 



78 

 



79 

 



80 

 



81 

 



82 

 



83 

 

 



84 

 

Bilaga 2 - Följebrev 

Ämnesrad: Vistelsebegreppet - [Namn på socialjour] 

 

Till dig som arbetar på [Namn på socialjour]! 

 

År 2011 gjordes en lagändring som innebar införandet av bland annat kapitel 2a i 

socialtjänstlagen. Förändringen syftade till att förtydliga kommunernas ansvar för de som vistas i 

kommunen. Detta brukar även benämnas vistelsebegreppet. Forskning om hur den nya 

lagstiftningen används i praktiken saknas dock. Detta gäller även forskning om socialjourers 

verksamhet i stort. 

 

Vi skriver just nu en C-uppsats med syfte att undersöka hur socialsekreterare, verksamma inom 

socialjourer, tolkar vistelsebegreppet i 2a kap SoL samt vilket handlingsutrymme de har vid 

bedömningar av kommunansvar. För att kunna göra detta har vi skapat en enkät med två fiktiva 

fallbeskrivningar. 

 

Vi har tidigare talat med [chefens namn] som gett sitt medgivande till att vi skickar denna enkät. 

Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt. Du kommer i slutet av enkäten få fylla i din e-

postadress. Adressen kommer endast att användas för att bocka av vilka som svarat, den kommer 

inte att kunna härledas till enskilda personer i det färdiga materialet. När uppsatsen är färdig 

kommer adressen att raderas. De besvarade enkäterna kommer endast att användas till forskning. 

Självklart kommer du att få ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

Just nu medverkar 10 socialjourer runt om i Sverige. Ditt deltagande är frivilligt men har stor 

betydelse för kvaliteten på vår studie. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Sista datum för att 

svara på enkäten är 8/12 men svara gärna så snart som möjligt. 

 

Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid för att svara på våra frågor!  

 

Klicka här för att komma till enkäten! 
  

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Leonard Kjellin och Nicklas Enroth, 

Studenter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

[e-postadress och telefonnr till Leo] och [e-postadress och telefonnr till Nicklas] 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15MnbcyUiIGsVlDi_VjEeklK7dPsp8SHNL_aEsPl7ceY/viewform
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Bilaga 3 - Påminnelse #1 

Ämnesrad: Vistelsebegreppet - [Namn på socialjour] - Påminnelse 

 

Till dig som arbetar på [namn på socialjour]! 

 

I slutet av förra veckan skickade vi ut en elektronisk enkät till dig. Än så länge saknar vi ditt 

svar. Ditt deltagande är av största vikt för undersökningens kvalitet. Inom forskning är 

socialjourer oftast bortglömda, därför hoppas vi kunna lyfta fram ert viktiga arbete med hjälp av 

vår undersökning! 

 

Klicka här för att komma till enkäten! 

 

Vi har naturligtvis full förståelse för att arbetsbelastningen hos er gör att en enkät läggs åt sidan 

eller glöms bort men vi hoppas ändå att du ska kunna ha möjlighet att bidra med dina 

erfarenheter. Vi är oerhört tacksamma för din medverkan. Enkäten stängs på söndag 8/12.  

 

Vi vill också understryka att undersökningen är helt frivillig och att full anonymitet garanteras i 

den färdiga uppsatsen. Tveka inte att kontakta oss på telefon eller e-post om du har några frågor! 

 

Återigen, stort tack på förhand! 

 

Leonard Kjellin och Nicklas Enroth, 

Studenter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

[e-postadress och telefonnr till Leonard] och [e-postadress och telefonnr till Nicklas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15MnbcyUiIGsVlDi_VjEeklK7dPsp8SHNL_aEsPl7ceY/viewform
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Bilaga 4 - Påminnelse #2 

Ämnesrad: Enkäten om vistelsebegreppet stängs på söndag! 

 

Hej [förnamn på respondenten]! 

 

För ett par veckor sedan skickade vi en enkät till dig. Vi saknar ditt svar! Sista dagen för att delta 

är nu på söndag 8/12. Vi förstår att annat arbete prioriteras men vi hoppas ändå att du vill och har 

möjlighet att delta. För att besvara enkäten, klicka på länken nedan! 

 

Klicka här för att komma till enkäten! 

 

Socialjourer glöms ofta bort i forskning men vi hoppas med dina svar lyfta fram det 

komplicerade arbete ni utför. Vi vill understryka att det är frivilligt att delta men ditt svar är 

oerhört viktigt för undersökningens kvalitet! 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Leonard Kjellin och Nicklas Enroth, 

Studenter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

[e-postadress och telefonnr till Leonard] och [e-postadress och telefonnr till Nicklas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15MnbcyUiIGsVlDi_VjEeklK7dPsp8SHNL_aEsPl7ceY/viewform
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Bilaga 5 - Påminnelse #3 

Ämnesrad: Svarstiden på enkäten förlängs! 

 

Hej! 

 

Vi saknar fortfarande ditt svar, därför har vi förlängt svarstiden t.o.m onsdag 11/12. Ditt 

deltagande betyder mycket och vi hoppas att du ska kunna ha möjlighet att svara! 

 

Klicka här för att komma till enkäten 

 

Ps. Detta är sista mailet från oss. Vi bugar och bockar för att vi fått störa er med våra 

påminnelser. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Leonard Kjellin och Nicklas Enroth, 

Studenter, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 

[e-postadress och telefonnr till Leonard] och [e-postadress och telefonnr till Nicklas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/15MnbcyUiIGsVlDi_VjEeklK7dPsp8SHNL_aEsPl7ceY/viewform
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Bilaga 6 - Tabell över socialjourernas upptagningsområde
35

 

Journamn samt 

upptagningsområde 

Antal invånare i 

upptagningsområdet 

Antal kommuner i 

upptagningsområdet 

Antal socialsekreterare i 

urvalet 

        

Stockholm 894 165 1 22 

Stockholm 894 165     

Nordost 283 247 7 5 

Vallentuna 31 523     

Täby 66 161     

Österåker 40 414     

Norrtälje 56 845     

Vaxholm 11 196     

Danderyd 32 074     

Lidingö 45 034     

Nordväst 386 911 8 6 

Ekerö 26 282     

Järfälla 69 012     

Sigtuna 43 116     

Sollentuna 67 846     

Solna 72 495     

Sundbyberg 42 211     

Upplands-bro 24 569     

Upplands Väsby 41 380     

Nacka/Tyresö 138 272 2 5 

Nacka 94 215     

Tyresö 44 057     

Södertörn 296 938 4 8 

Botkyrka 87 386     

Haninge 80 615     

Huddinge 102 256     

Nynäshamn 26 681     

Södertälje 116 185 3 4 

Södertälje 90 677     

Nykvarn 9 502     

Salem 16 006     

                                                           

35
 Uppgifter från SCBs befolkningsstatistik tredje kvartalet 2013. Hämtad december 10, 2013 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/Kvartal-

3-2013 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/Kvartal-3-2013
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/Kvartal-3-2013
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals--och-halvarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/Kvartal-3-2013
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Uppsala 344 793 8 7 

Enköping 40 542     

Heby 13 451     

Håbo 19 940     

Knivsta 15 542     

Tierp 20 172     

Uppsala 204 639     

Älvkarleby 9 161     

Östhammar 21 346     

Västerås 258 449 10 9 

Västerås 141 845     

Köping 25 138     

Kungsör 8 141     

Sala 21 766     

Hallstahammar 15 473     

Surahammar 9 823     

Norberg 5 589     

Skinnskatteberg 4 406     

Fagersta 12 831     

Arboga 13 437     

Örebro 210 473 5 4 

Örebro 140 295     

Askersund 10 993     

Hallsberg 15 265     

Kumla 20 806     

Lindesberg 23 114     

Linköping 215 298 7 5 

Linköping 149 906     

Boxholm 5 256     

Kinda 9 812     

Mjölby 26 309     

Vadstena 7 367     

Åtvidabeg 11 456     

Ödeshög 5 192     

Malmö 328 698 2 9 

Malmö 311 540     

Burlöv 17 158     

Göteborg 878 362 11 19 

Göteborg 532 247     

Ale 27 947     

Härryda 35 636     
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Kungsbacka 77 211     

Kungälv 42 054     

Lilla Edet 12 766     

Mölndal 61 887     

Partille 36 097     

Stenungsund 24 911     

Tjörn 15 047     

Öckerö 12 559     

Summa 4 351 791 68 103 

 

 


