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Forord 

 

Det har vært en lang og spennende vei frem mot en ferdig masteroppgave denne våren 2015. 

Det er veldig mange ulike personer og organisasjoner jeg bør takke for at de har hjulpet meg 

med å realisere masteroppgaven min. Først og fremst ønsker jeg å takke veilederen min på 

instituttet, Marit Skivenes, som med stor tålmodighet og kunnskap har loset meg igjennom det 

siste året med oppgaven.  

Jeg ønsker å takke Sverre Høines, avdelingsdirektør i Husbanken region vest, for å ha bidratt 

til spissing av problemstilling samt å ha utfordret meg tidlig i startfasen på masteroppgaven 

om hva som kan være spennende å forske på. Jeg vil også i det henseende rette en stor takk til 

Husbanken for at jeg ble tildelt et masterstipend slik at studiehverdagen har blitt enklere og 

jeg i større grad har kunne fokusere på masteroppgaven og restitusjon. Det muliggjorde også 

at jeg kunne reise på datainnsamling i Østfold.  

  

Jeg vil også rette en veldig stor takk til de tre kommunene Halden, Moss og Sarpsborg som 

har deltatt i prosjektet mitt. Jeg setter stor pris på deres bidrag. Uten dere hadde ikke 

prosjektet latt seg bli virkelighet.   

 

Det å skrive masteroppgave har vært en helt annerledes opplevelse sammenlignet med alt 

annet jeg har opplevd tidligere. Det har vært en berg og dalbane av ulike opplevelser, men jeg 

sitter igjen med en god følelse nå som det er over. Jeg vil rette en takk til min nåværende 

forskergruppe og dets medlemmer, PGI, for gode og konstruktive tilbakemeldinger gjennom 

mitt mest krevende semester noen sinne. Jeg ønsker også å takke min forrige 

forskergruppe Flernivå, ledet av Per Lægreid, for å hjelpe meg med å sette opp 

rammebetingelsene for masteroppgaven min.  

Utover dette er det tre personer til jeg ønsker å takke spesielt og det er mamma, pappa og min 

altfor snille lillebror som har stått på sidelinjen i Sandefjord, og heiet meg frem i arbeidet med 

masteroppgaven.  

Ikke minst en stor takk til institusjonen Sofie Lindstrøms hus for uvurderlige faglige 

diskusjoner med medstudenter og gode øyeblikk på lesesalen.  

 

 

 



iii 
 

Sammendrag 

Studien min har hatt som siktemål å vurdere i hvor stor grad boligsosialt utviklingsprogram 

har vært implementert i de tre kommunene Halden, Moss og Sarpsborg i Østfold. Temaet for 

denne masteroppgaven har vært å vurdere det evaluerende aspektet av 

implementeringsprosessen så vel som det å forsøke å finne faktorer som kan forklare lik/ulik 

implementering på ulike steder.  

Oppgaven min har tatt utgangspunkt i tidligere forskning og kunnskap som sier at det 

boligsosiale arbeidet i kommunene er spredd og fragmentert. Er det fortsatt tilfellet etter at det 

boligsosiale utviklingsprogrammet er blitt implementert?  

Studien har benyttet seg av enkelte deler ved den integrerte implementeringsmodellen for å 

belyse hvorfor resultatene av implementeringsprosessen har blitt slik de har blitt. Studien min 

viser at det boligsosiale utviklingsprogrammet i «stor grad» i to av tre kommuner. Hvor den 

sistnevnte kommunen blir vurdert til å ha implementert det boligsosiale utviklingsprogrammet 

i «medium grad». Studien min viser bl.a. at det som gjerne fremmer «god» implementering 

også medvirker til å fremme «lik» implementering.  
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Kapittel 1: Innledning 

 

1.1 Introduksjon og tema for masteroppgaven 

I denne masteroppgaven tar jeg for meg implementeringsprosessen av det boligsosiale 

utviklingsprogrammet i Husbankens Region Øst. Boligsosialt utviklingsprogram ble lansert 

som et forpliktende samarbeid mellom Husbanken og utvalgte kommuner som ble tatt opp i 

programarbeidet fra 2009 og senere. Det boligsosiale utviklingsprogrammet involverer totalt 

fjorten kommuner i Husbanken region Øst.  

Oppgaven studerer hvordan boligsosialt utviklingsprogram har vært implementert i Halden, 

Moss og Sarpsborg kommune. Studien er i all hovedsak evaluerende og har hatt som siktemål 

å vurdere hvor stor grad av måloppnåelse kommunene har oppnådd sett ut i fra 

programmålene. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er ment å være et forpliktende 

samarbeid mellom kommunene som deltar på den ene siden og Husbanken på den andre. 

Formålet med det boligsosiale programmet eller «boso» som det kalles på folkemunne i 

kommunene er å løfte kommunenes boligsosiale arbeid i forbindelse med de som er særlig 

ressurssvake på boligmarkedet. Dette er personer som defineres som vanskeligstilte. 

Målgruppen for programmet er en særlig ressurssvak gruppe mennesker som i utgangspunktet 

ofte kan ha vansker med å søke hjelp for sine utfordringer.  

Det boligsosiale utviklingsprogrammet er og har vært et stort prosjekt som fortsatt pågår i 

2015. Deltakere i programarbeidet har følgelig ikke kun vært kommunene og Husbanken, 

men også andre aktører fra frivillig sektor og private. Etter at Riksrevisjonen gjennomførte en 

evaluering av kommunenes boligsosiale arbeid fikk kommunene kritikk for at det boligsosiale 

arbeidet var preget av å være fragmentert og uoversiktlig, og boligsosialt utviklingsprogram 

var Husbankens svar for å håndtere disse utfordringene i samarbeid med kommunene som 

partnere.  

1.1 Aktualisering  

Husbanken er statens sentrale velferdspolitiske aktører på det norske boligmarkedet, men i 

stor grad i et samarbeid med kommunene. Kommunene er en sentral aktør i det boligsosiale 

for Husbanken og staten som leverandør av ulike velferdstjenester. For øvrig skriver Fimreite 

& Grindheim (2007: 137) at det er få land som har en så sterk kommunal forvaltning som 

Norge. Det boligsosiale utviklingsprogrammet som nå opererer i Husbanken Region Øst er en 



2 
 

del av programsatsingen til Husbanken nasjonalt. En av Husbankens primære oppgaver er for 

øvrig, innenfor boligsosialt arbeid, å bistå kommunene i deres arbeid med å formidle boliger 

til de som faller inn under definisjonen «vanskeligstilte» på boligmarkedet. «De 

vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg 

og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd.» 

(moderniseringsdepartementet, 2014: 8). Dette er definisjonen Husbanken, kommunene, 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet samt andre relevante aktører som opererer nært 

det boligsosiale feltet.  Denne definisjonen ble i utgangspunktet lansert i NOU:2011:15 (Rom 

for alle, Kommunal og Moderniseringsdepartementet).  

Boligen er et velferdsgode som ikke alle i samfunnet har lik adgang til. Det å disponere en 

fast bopel som man kan kalle «hjemme» enten det er leid eller selveid gir adgang til en rekke 

ulike velferdstjenester og andre muligheter i samfunnet. For å kunne delta på lik linje som de 

aller fleste i samfunnet er man nødt til å disponere en bolig som gir tilfredsstillende boforhold. 

For å illustrere, man er avhengig av å ha en fast adresse i en rekke tjenester man mottar fra 

NAV hvor kommunikasjonen for det meste foregår igjennom postgang. Det at en bruker har 

en fast adresse gjør det også lettere for det offentlige å forholde seg til klienten. Det å 

disponere en egen bolig, gjør også at man kan få adgang til arbeidsmarkedet, hvis ikke har 

man ikke anledning til å arbeide eller bidra til samfunnet på en meningsfylt måte på grunn av 

at man ikke har adresse. Skatteetaten vil følgelig ikke kunne innhente skatt eller andre 

opplysninger når man ikke har en relativt fast bopel.  

(Howlett et al., 2009: 160) skriver for øvrig at når et offentlig problem når dagsordenen, 

beslutningstakerne har bestemt seg for mål og middel til å løse det offentlige problemet så er 

den «siste» fasen at det offentlige iverksetter endringene som er vedtatt. Delvis er det dette 

studien min skal undersøke.  

Boligen gir enkeltindivider og familier trygghet i hverdagen og fungerer som en «sone» de 

kan kalle for «sitt sted», det er et sted der individet eller familieindividene har anledning til å 

realisere seg selv. (Dyb & Johannesen, 2008) gjennomførte for NIBR og Husbanken i 2008 en 

kartlegging av antall bostedsløse i Norge og man fant ut at omkring 6100 personer var 

bostedsløse i Norge.  

Det at det boligsosiale arbeidet på landsbasis skal forbedres og at flere vanskeligstilte på 

boligmarkedet skal få hjelp av det offentlige med å skaffe seg et trygt sted å bo, er et uttalt 

mål fra Solberg-regjeringens side. Det blir lagt vekt på at dette er et satsningsområde for 
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regjeringen slik jeg tolker kommunalminister Jan Tore Sanner (Bergensavisen, 2014). Det kan 

argumenteres for at i et velferdsmessig perspektiv har samfunnet som helhet en interesse av at 

flest mulig også kan bo trygt. På den måten kan også kanskje flere som i dag er 

stønadsmottakere bli skatteytere ved at de har et sted de kan bo og gjennom det søke arbeid på 

arbeidsmarkedet slik som alle andre.  

1.2 Avgrensning av studien  

Det boligsosiale utviklingsprogrammet i Region Øst har en rekke kommuner som deltar i 

programmet utover de tre kommunene jeg ønsker å studere: Halden, Moss og Sarpsborg. I 

tillegg til disse tre kommunene er det 10 andre kommuner som deltar i programmet på lik 

linje med de tre nevnte som deltar i studien min. Følgende kommuner deltar i det boligsosiale 

utviklingsprogrammet i Husbankens region øst: Oslo, Ringsaker, Lørenskog, Lillehammer, 

Kongsvinger, Hamar, Gjøvik, Elverum, Bærum og Asker kommune.  

Hvorfor er implementeringsforskning relevant og viktig, særlig innenfor et velferdsmessig 

perspektiv? Velferd er et kostbart felt i den norske offentlige forvaltningen. Implementering 

handler om hvorfor noe blir implementert slik det skulle, eller i enkelte tilfeller ikke blir det. 

Det er relevant og interessant å forsøke å finne ut hvorfor. For å eksemplifisere opplyser 

arbeids- og sosialdepartementet (2013) at NAV forvalter omtrentlig 33 % av det nasjonale 

statsbudsjettet.  

Implementeringsforskningen har således vist, at en del lovgivning ikke 

gennemføres som tilsigtet, at der ofte er betydelige forsinkelser i 

implementeringen af nye reformer, og at der er betydelige variationer i 

implementeringsresultaterne.  

Fra sted til sted og endog også mellem markarbejdere inden for den enkelte 

myndighed. (Nielsen & Winter, 2008: 19) 

 

1.4 Problemstilling 

Siktemålet med denne studien er å forklare hvordan og hvorfor iverksettingen enten var 

vellykket eller mislykket i mer eller mindre grad. I bakgrunnen for dette programmet finnes 

det mange ulike aktører som kan ha hatt motstridende interesser i forbindelse med endringer i 

kommunenes organisering av det boligsosiale arbeidet. Det er i ulike kommuner ulike 
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interesser som kommer til syne for hva det er som i størst grad har påvirket implementeringen 

av det boligsosiale utviklingsprogrammet.  

 

Problemstillingen min ble formulert slik;  

Hva er det som kan hemme eller fremme lik/ulik iverksetting? Ble boligsosialt 

utviklingsprogram iverksatt slik beslutningstakerne så for seg?  

1.3 Begrunnelse for problemstilling  

(King et al., 1994: 15) Skriver at det er særlig to punkter som er viktige i valg av 

problemstilling og tema for samfunnsvitenskapelig forskning. Et forskningsprosjekt skal stille 

spørsmål som er «viktige» i den ekte verden. Prosjektet bør få konsekvenser innenfor det 

politiske, sosiale eller økonomiske liv. Det andre aspektet King fremhever er at et 

samfunnsvitenskapelig prosjekt bør bidra til eksisterende forskning. Utover dette er det 

følgelig hensiktsmessig med personlig og faglig interesse for emnet som skal studeres. 

Når det gjelder Kings første kriterium om hvorvidt det formulerte forskningsspørsmålet for 

oppgaven er relevant oppfatter jeg at det er tilfellet. Det er interessant og relevant, slik jeg ser 

det, hvordan offentlig politikk blir til ifra ord til handling. Slik jeg vurderer temaet opplever 

jeg at det bærer preg av å ha stor relevans for samfunnet.  

Hvordan iverksettingen har foregått i Halden, Moss og Sarpsborg kommune er ikke 

nødvendigvis av interesse for disse tre kommunene, men også andre kommuner som jobber 

med å iverksette boligsosiale programmer. Det kan kanskje også overføres til implementering 

generelt og ikke nødvendigvis kun knyttet til gjennomføring av tiltak opp imot boligsosialt 

arbeid. Som case i en masteroppgave vurder jeg Halden, Moss og Sarpsborg til å være 

hensiktsmessige valg. De har holdt på med utviklingsprogrammet over en viss tidsperiode og 

presenterer utfordrende boligsosiale case i hver enkelt kommune.  

Når det gjelder interesse for emnet har jeg en faglig interesse for implementeringsteori. Denne 

studien gir meg anledning til å benytte meg av de verktøyene jeg har opparbeidet meg 

igjennom universitetet i et forsøk på å bidra til samfunnsforskningen.  

1.4 Disposisjon for oppgaven 

I Kapittel 2 vil jeg gjøre rede for konteksten som omgir programmet og eventuelle aktuelle 

aktører. Jeg vil forklare og beskrive den organisatoriske og politiske konteksten som 
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omkretser det boligsosiale utviklingsprogrammet. Jeg vurderer det hensiktsmessig å trekke 

frem konteksten tidlig slik at leseren kan få innsikt om temaet og det som er programmets 

omgivelser. Her vil jeg også gjøre rede for tidligere forskning på feltet som handler om bolig, 

men også trekke frem relevante implementeringsstudier.  

I kapittel 3 vil jeg redegjøre for bakgrunnen til boligsosialt utviklingsprogram og de tre 

kommunene som deltok i studien. I kapittel 4 vil jeg drøfte implementeringsteori hvor jeg 

presenterer to ulike tilnærminger kjent som ”top-down” og ”bottom-up” / ”ovenfra-ned” og 

”nedenfra-opp”. Jeg vil her også redegjøre for mitt valg av den integrerte 

implementeringsmodellen til (Nielsen & Winter, 2008: 5) som er en syntese av disse to 

teoretiske retningene. Jeg vil benytte meg av enkelte deler av modellen til Winter & Nielsen 

for å beskrive og forklare hvorfor implementeringen av programmet enten har vært vellykket 

eller mindre vellykket.  

Jeg valgte ut tre variabler fra modellen til Winter & Nielsen som jeg tenker at kan hjelpe meg 

til å analysere empirien som har vært innsamlet igjennom mine undersøkelser. Modellen til 

Winter & Nielsen, den integrerte implementeringsmodellen, er relativt stor og det ville vært 

svært tidkrevende å befatte seg med hele modellen i forhold til mine case. Derfor har jeg valgt 

ut deler av den som jeg vurderer å være nyttige for å forklare implementeringen av 

programmet. Her vil jeg også vise til operasjonalisering av teorien og de operasjonelle målene 

for programarbeidet. 

Kapittel 5 tar for seg den metodiske fremgangsmåten jeg har valgt for mine studieobjekt. 

Studien min er en casestudie med tre ulike kommuner eller case. I denne studien har jeg 

benyttet meg av ulike datakilder, i form av både bøker, avisartikler og blant annet dokumenter 

fra kommunene/Husbanken. Jeg har foretatt 9 ustrukturerte intervjuer for å samle inn 

utfyllende informasjon fra kommunene. Jeg har også gjennomført strukturerte intervju i en 

relativt beskjeden skala i de tre kommunene med ansatte som arbeider med boligsosialt 

arbeid. 

I kapittel 6 presenterer jeg de empiriske funnene fra de tre kommunene i alfabetisk rekkefølge 

på kommune. I kapittel 7 foreligger analysen og drøftingen. Den følger forholdsvis strukturen 

til kapittel 6.  Her analyserer jeg implementeringsprosessen i de tre kommunene ut i fra de 

teoretiske aspektene jeg har valgt ut og mine operasjonaliseringer. Videre i kapittel 7 

foreligger eventuelle anbefalinger til videre forskning. I kapittel 8 ligger konklusjon og 

oppsummering av hovedfunnene i studien.  



6 
 

 

 

Kapittel 2 – Kontekst og feltet 

Dette kapittelet vil i stor grad omhandle tidligere forskning omkring temaet bolig og 

implementeringsforskning. Her i dette kapittelet vil jeg trekke frem forskning som er gjort i 

Norge på boligfeltet og det teoretiske feltet rundt implementering. Det har vært gjort en del 

forskning innenfor boligfeltet i Norge og kanskje da særlig med et fokus på brukerne eller 

klientene av slike tjenester. Det har også i stor utstrekning vært gjennomført en god del 

forskning på implementering, men en studie om implementering av boligpolitikk er 

forholdsvis sjeldent.  

Som nevnt tidligere er Husbanken statens velferdspolitiske aktør i Norge på boligmarkedet. 

Samtidig opererer ikke Husbanken i et vakuum uten samarbeidspartnere i sin organisatoriske 

kontekst. Kommunene er også helt sentrale i det boligsosiale arbeidet som det offentlige 

befatter seg med. Husbanken arbeider med fagområder som boligsosialt arbeid, miljø og 

energi, universell utforming og byggeskikk.   

Noe av årsaken til at jeg velger den vinklingen jeg velger med problemstillingen min «Hva er 

det som kan hemme eller fremme lik/ulik iverksetting? Ble Boligsosialt Utviklingsprogram 

iverksatt slik beslutningstakerne så for seg?», er at iverksetting har vært en del av 

statsvitenskapen og boligpolitikk hver for seg. Sammen har de riktignok enda ikke fått noe 

særlig fokus enda, men tatt i betraktning at bolig ansees for å være en viktig nøkkel til velferd 

i Norge mener jeg at det er hensiktsmessig å studere nettopp dette temaet. Husbankens 

kommunesatsning er den første og største i sitt slag og jeg er av den oppfatning av at det er 

mest hensiktsmessig å benytte seg av iverksetting/implementeringsteori for å undersøke den. 

Nettopp fordi det ikke har vært gjort studier innenfor bolig/implementering mener jeg at det er 

interessant å gjennomføre studien min slik.  

Iverksetting kan forstås som den prosessen hvor vedtatt politikk skal settes ut i praksis 

gjennom den offentlige forvaltningen eller gjennom eksempelvis ideelle organisasjoner i 

samarbeid med det offentlige. (Nielsen & Winter, 2008: 14) skriver at iverksetting er en 

politisk prosess og som foregår i et komplekst samspill med ulike aktører som har ulike 

interesser, videre kan dette være gjeldende for myndigheter så vel som 

interesseorganisasjoner.  
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2.1 Boligforskning i Norge 

I Norge er det en rekke ulike institusjoner som har forsket på boligtematikk. Særlig innenfor 

feltet boligsosialt arbeid og samarbeid. Institusjoner som Norsk institutt for forskning om 

oppvekst og aldring (heretter forkortet som NOVA), Norsk institutt for by og regionforskning 

(heretter forkortet som NIBR) og FAFO har også stor ekspertise innenfor feltet. Disse 

institusjonene er i stor grad de som har bidratt sammen med Husbanken for å fremskaffe 

kunnskap om boligtematikk i Norge over lang tid.  

I dette kontekstkapittelet vil jeg trekke frem relevante forskningsrapporter fra blant annet 

disse institusjonene, men også arbeid fra andre arbeid. Jeg vil presentere de ulike studiene og 

deres respektive bidrag. De er valgt på bakgrunn av relevans i forholds til min problemstilling 

og deres egne bidrag innenfor feltet.  

I all hovedsak er det slik at Husbanken eller det tidligere Kommunal- og 

Regionaldepartementet (nå kjent som Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) er de 

som har stått som oppdragsgivere i forbindelse med forskning innenfor feltet. Det er gjerne 

det offentlige som har bestilt rapporter fra de ulike tidligere forskningsinstitusjonene jeg 

nevnte innledningsvis.  

2.2 Bolig med kommunens bistand – en studie av kommunal bistand til boligsøkende 

for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet.  

Forskningsrapporten til Langsether hos NOVA var på oppdrag fra Kommunal og 

Regionaldepartementet. Siktemålet med studien var i all hovedsak og kartlegge det allerede 

pågående arbeidet i alle landets kommuner med å skaffe vanskeligstilte et godt sted å bo. 

Videre var det også ønsket fra oppdragsgiveren (Kommunal- og Regionaldepartementet) at 

Langsether skulle utarbeide et forslag til definisjon på en «kommunalt formidlet leiebolig. Det 

sentrale i studien var imidlertid slik jeg forstår det, en kartlegging eller undersøkelse, av 

hvordan kommunene arbeidet opp mot å skaffe vanskeligstilte leieboliger. 

Denne studien er også bestilt av det offentlige som ettersøker mer kunnskap på feltet, noe som 

kanskje er typisk for felter som er preget av å være såkalte «wicked issues» som Christensen 

et al. (2007) fastslår at er problemer som strekker seg på tvers av ulike politikkområder.  

Hovedfunnene i studien til Langsether (2005) er blant annet at de aller fleste kommuner og 

bydeler bistår vanskeligstilte med å finne bolig på det private leiemarkedet. Han karakteriserer 

denne kommunale virksomheten som sporadisk heller enn regelmessig. Han viser til at større 
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kommuner sammenlignet med små og mindre kommuner i større grad iverksetter et bredere 

spekter av tiltak for å bistå vanskeligstilte inn på boligmarkedet og at det er de fire største 

byene i denne studien som skiller seg ut med mer «differensierte» tiltak som rettes inn mot 

vanskeligstilte.  

Studien som ble gjennomført på vegne av Kommunal- og Regionaldepartementet1 har kartlagt 

at det er større ulikheter mellom store og små byer i hvilket tilbud de gir de vanskeligstilte. 

Forskningen til Langsether (2005) viser også at det mest vanlige «formidlingstiltaket» er en 

sterk oppfordring til å skaffe bolig innenfor det private leiemarkedet selv, med løfte om mer 

hjelp dersom det ikke fremkommer resultater.  

Langsether sin studie påpeker flere interessante funn som også er interessante i forbindelse 

med min masteroppgave. Enkelte av disse utfordringene som har blitt avdekket her tar 

boligsosialt utviklingsprogram sikte på å minske eller redusere. Dersom boligsosialt 

utviklingsprogram ble implementert slik beslutningstakerne så for seg, kan man forvente at 

disse utfordringene har blitt mindre? Studien til Langsether påpekte flere av utfordringene 

som også Riksrevisjonen (2007-2008) kom frem til med sin undersøkelse av tilbudet til de 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Jeg oppfatter at studien til Langsether er gjennomført på en hensiktsmessig måte. Funnene 

innenfor det boligsosiale arbeidet er spesielt relevante for meg og sett opp imot den 

forskningen jeg selv har gjort innenfor feltet. Dersom boligsosialt utviklingsprogram er blitt 

implementert slik beslutningstakerne så for seg bør man, forvente en reduksjon i de 

boligsosiale utfordringene Langsether påpeker i sin studie samt Riksrevisjonen (2007-2008) 

sine funn på feltet. Riksrevisjonen sin undersøkelse bekrefter langt på vei en del av funnene 

som Langsether (2005) gjorde i sine undersøkelser og er med på å styrke antakelsen om at 

funnene er preget av å være valide.  

En metodisk utfordring de støtte på i denne studien var at siden de sendte ut spørreskjemaet 

igjennom SSB sine kontakter i kommunene var de avhengig av at spørreskjemaet ble 

videresendt til korrekt person i bolig/sosialetaten i de respektive kommunene. «Vi måtte sende 

skjemaet via den KOSTRA-ansvarlige i kommunen/bydelene, og stole på at skjemaet ble 

videresendt til rette vedkommende. Problemet her er imidlertid at hvem som er rette 

vedkommende ikke var kjent for oss på forhånd» (Langsether, 2005: 35) 

                                                           
1 Nå heter Kommunal og Regionaldepartementet – Kommunal og Moderniseringsdepartementet 
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Dette må sies å være en usikkerhet ved det metodiske opplegget, men som også kan vurderes 

som det minste av to onder. Forskerne var her avhengig av å få sendt ut spørreskjemaet til 

kommunene og innenfor tidsrammene i prosjektet, dette var den eneste måten å få det gjort.  

«[...] mottatt svar fra 253 av 464 potensielle svarere, som også utgjør universet av 

beslutningstakere/forvaltere av de kommunale formidlingstiltak vi skal kartlegge. Det gir en 

svarprosent på 55.» Dette kan vurderes å være en god svarprosent. I alle fall hvis vi legger til 

grunn det Langsether (2005: 36) opplyser om at svarprosenten varierer stort mellom 

småkommuner med under 2000 innbyggere og at den hopper opp til 70 prosent i kommuner 

med mer enn 10 000 innbyggere. Samtidig bør også datakvaliteten i studien tas opp. 

Datakvaliteten kan påvirkes av for eksempel frafall i besvarelse hos respondentene, eller det 

kan være frafall på spesifikke spørsmål i spørreskjemaet. 

Hvis sistnevnte for eksempel skulle være tilfellet i en utvalgsundersøkelse vil spørsmålet i 

verste fall måtte vrakes fra studien totalt sett. Også ved et slikt utvalg som dette finnes det 

flere utfordringer. 

Som Langsether (2005: 37) også tar opp så har ikke et slikt utvalg de har vært nødt til å bruke 

i denne studien, samme egenskaper som et utvalg tilfeldig trukket for en undersøkelse. Målet 

Langsether og FAFO har hatt var å kunne si noe om den generelle populasjonen av 

beslutningstakere/forvaltere i kommunesektoren som arbeider med boligsosiale spørsmål. 

Langsether og FAFO forskerne valgte i denne studien å bruke en surveyundersøkelse for å 

belyse problemstillingen levert av Kommunal- og Regionaldepartementet. Dette virker å være 

den mest formålstjenlige metoden sett opp mot problemstillingen og muligheten for å 

innhente data som kan besvare denne. 

Virksomheten kommunene bedriver er av varierende omfang og er snarere preget av å være 

tilfeldig enn den er av rutiner. Enkelte av funnene går ut på at formidlingen er svært ulikt 

organisert i de ulike kommunene. Hos noen av kommunene er formidlingen delt imellom 

sosialkontoret og boligkontoret, og på den andre siden kun hos sosialkontoret. I konklusjonen 

skriver Langsether (2005: 96) også at det er svært sjeldent at kontoret for bolig sitter med 

ansvaret for boligformidling alene. Videre så skriver Langsether i konklusjonen også at det 

var kun et fåtall på 56 informanter som ønsket/eller var i stand til å angi et anslag på hvor 

mange husstander som de var i stand til å hjelpe inn på det private leiemarkedet. 

På den andre siden skriver han i slutten av konklusjonen; «De fleste av våre informanter har 
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blandede erfaringer med hensyn til hva de oppnår med denne formidlingsvirksomheten. Flere 

grupper av de boligsøkende er det etter deres erfaring også svært vanskelig å skaffe boliger til 

i dette leiemarkedet. [...] Merke oss at det bare er vel 3 % som sier at deres erfaringer 

hovedsakelig er dårlige, og at det er ti ganger flere som sier at de har gode erfaringer» 

(Langsether, 2005: 98) 

Samtidig så finner Langsether også ut i rapporten at det private og kommunale leiemarkedet 

er under press. De private kan være nølende overfor sosialklienter og klienter som har 

kommunal depositumsgaranti. I studien får vi svar på hovedproblemstillingen som var om 

hvordan kommunene arbeider opp mot formidling av boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

 

2.3 Unges etablering på boligmarkedet – er stigen trukket opp? 

I 2013 lyste Husbanken ut et prosjekt om unge som befinner seg i etableringsfasen. Prosjektet 

bestod av tre hovedproblemstillinger som Husbanken ønsket seg svar på. Disse 

problemstillingene var: 1) Utviklingstrekk ved unges boligetablering de siste fem til syv 

årene. 2) Samfunns – og velferdsmessige konsekvenser og utfordringer knyttet til unges 

boligetablering knyttet til unges boligetablering, og 3) tiltak. (Johannesen et al., 2013) 

Forskning rundt de unges situasjon på boligmarkedet har blitt særlig aktuelt og har høy 

relevans etter at Stortinget og Regjeringen innførte egenkapitalkrav for boliglån i Norge. 

Egenkapitalkravet er ikke et krav bankene er nødt til konsekvent å følge i ethvert tilfelle, men 

noe de i all hovedsak skal basere utlånspraksisen sin på. I utgangspunktet lå egenkapitalkravet 

på femten prosent, men ble nylig justert til ti prosent for å lette tilgangen på boligmarkedet for 

unge. 

For å besvare problemstillingen som ble lyst ut av husbanken om de unges situasjon i 

etableringsfasen på boligmarkedet benyttet forskerne fra NIBR kvalitativ metode så vel som 

kvantitativ metode.  

Johannesen et al. (2013: 13) har tatt for seg flere ulike datakilder, slik som Folke- og 

Boligtellingen, European Union – Statistics on living conditions og blant annet data omkring 

startlån gitt i fra Husbanken gjennom kommunene. Videre har Johannesen et al. (2013: 13) i 

den kvalitative delen av forskningsopplegget intervjuet kommunalt ansatte og lånerådgivere i 

private banker på blant annet følgende steder: Tromsø, Stjørdal, Oslo og Stavanger.  
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Utover dette foretok de også kvalitative intervjuer av elleve informanter som kan betegnes å 

være unge. «Som unge regner vi de mellom 20 – 35 år» Johannesen et al. (2013: 13). Utover 

dette kan det være interessant å se på hvilken kunnskap studien deres har fordret. I studien 

vurderes bolig å være et velferdsgode. Johannesen et al. (2013: 138) hevder at det å ha tilgang 

på bolig er fundamentalt for vår følelse av trygg samt at det er det stedet hvor vi organiserer 

våre liv ut fra. 

2.4 Hva kan vi lære av tidligere forskning på feltet?  

Dersom vi legger til grunn den tidligere forskningen på det boligsosiale feltet kan vi forvente 

at det boligsosiale tilbudet varierer fra kommune til kommune. Vi kan, dersom den tidligere 

forskningen er valid, ha visse antakelser om at det boligsosiale tilbudet en bruker får er 

bestemt ut ifra hvilken kommune brukeren av tjenesten tilhører.  

Vi vet fra de tidligere studiene at informanter som arbeider på det boligsosiale feltet og som er 

ansatt i kommunene opplever at det i enkelte byer er stort press på det private leiemarkedet og 

at en hel del faller utenfor muligheten til å kunne gå inn i et privat leieforhold med egen 

økonomi. Hvis man tar utgangspunkt i Riksrevisjonen (2007-2008) sin undersøkelse kan man 

også forvente å finne at det boligsosiale arbeidet er fragmentert, splittet og uoversiktlig. 

Tidligere undersøkelser har også vist at det boligsosiale tilbudet i kommunene er spredt og 

fragmentert.  

Tidligere forskning på det boligsosiale feltet har vist at det boligsosiale feltet preges av 

«wicked issues» og problemer som aldri helt forsvinner fra dagsorden fordi de er 

kontinuerlige. Metodisk kan vi lære at dette kan være et utfordrende felt å undersøke 

eksempelvis statistisk på bakgrunn av at det kan være vanskelig å komme i kontakt med riktig 

personell fordi de som arbeider boligsosialt ofte er splittet rundt på ulike avdelinger og at man 

er avhengig av å bli «satt over» til de riktige personene.   

Kapittel 3 - Bakgrunnskapittel 

3.1 Halden: 

Halden ble innvilget opptak i Boligsosialt Utviklingsprogram i 2010. Halden blir på 

Husbankens nettsider profilert med at innbyggertallet er omkring 30 000 og at de grenser til 

kommunene Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad og Aremark. Videre er Halden kommune 
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vertskommune for et landets største fengsler og nærheten til Sverige er med på å gjøre Halden 

til en attraktiv kommune å flytte til. Halden kommune står for øvrig også på ROBEK-listen2 

I Halden kommune har jeg intervjuet nåværende programleder Øyvind Grandahl, 

boligkoordinator Kristian Marhaug og økonomisjef/programansvarlig Roar Vevelstad i 

forbindelse med Halden kommunes deltakelse i Boligsosialt Utviklingsprogram.  

I foranalysen fra Rambøll, 2011, ble det gjort en kartlegging og analyse av det boligsosiale 

arbeidet i Halden kommune. Formålet med denne foranalysen som ble satt i verk var å 

kartlegge hvilke utfordringer som kjennetegnet Halden kommune sitt boligsosiale arbeid. 

Rambøll kommer også i analysen med anbefalinger til tiltak for å forbedre det boligsosiale 

arbeidets måloppnåelse.  

Overordnede utfordringer Rambøll peker på igjennom sin foranalyse av Halden kommune sitt 

boligsosiale arbeid er bl.a. boligmassen og fremskaffelse av boliger, utfordringer knyttet til 

kompetanse, booppfølging, organisering og tildeling av bolig. Enkelte av disse utfordringene 

er vevd sammen i forbindelse med at enkelte utfordringer kan påvirke andre områder i 

kommunens boligsosiale arbeid.  

I Rambøll (2011: 3) skriver forfatterne av rapporten at det rapporteres om mangel på 

differensierte kommunale boliger i Halden. Dette får effekter i forbindelse med kommunens 

måloppnåelse på mulighet til å tilby egnet kommunal leiebolig til vanskeligstilte. Videre 

skriver Rambøll også at Halden kommune mangler kommunale boliger som egner seg til 

vanskeligstilte som har rus eller psykiatriutfordringer. Dette gjaldt riktignok ikke kun den 

gruppen, men også innvandrere/flyktninger. Utover dette så var det også en utfordring i 

forbindelse med egnede boliger til fysisk eller psykisk utviklingshemmedes mulighet for 

kommunal bolig.  

 

3.2 Moss: 

I følge Husbankens nettsider hvor Moss kommune presenteres i programmet har Moss 

kommune et innbyggertall på 30 265 og har deltatt i boligsosialt utviklingsprogram siden 

                                                           
2 ROBEK-listen er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Dette betyr at 
dersom de ønsker å ta opp lån og inngå lengre leieavtaler må det godkjennes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Lovligheten av budsjettvedtakene kontrolleres også av departementet.  
 
https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/databaser-og-registre/robek-2/id449305/ 
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2010. På nettsiden til Husbanken hvor Moss kommune som programdeltaker presenteres gis 

det til kjenne et overordnet mål for deltakelsen i programmet «Overordnet målsetning vil være 

at utviklingsprogrammet skal gi positive endringer for de mest vanskeligstiltes situasjon» 

(Husbanken, 2014) 

I Moss kommune har jeg gjennomført tre ustrukturerte intervjuer av programleder -Roald 

Engman, boligkonsulent i boligsosial avdeling – Aud Kruse Gundersen og medarbeider i 

Housing First teamet – Kjersti Veseth Kinden.  

Foranalysen ble gjennomført av Agderforskning i 2011 på bakgrunn av at Moss ble tatt opp i 

det boligsosiale utviklingsprogrammet i 2010. Prosjektrapport nr. 6/2011 – Boligsosialt 

utviklingsprogram i Moss kommune – En foranalyse, heter rapporten Agderforskning gjorde 

på oppdrag for Moss kommune og Husbanken.  

Agderforskning gjør det klart under sammendrag og anbefalinger på side «VI» at Moss 

kommunes antakelig største utfordring på kort sikt er å fremskaffe nok egnede boliger til 

brukere med lav eller ingen boevne. Agder forskning peker på at dette i særlig hovedsak 

gjelder personer med psykiske lidelser og/eller et rusmisbruk.  

«Vårt inntrykk er at Moss kommune har større utfordringer på det boligsosiale feltet enn 

mange andre kommuner, hovedsakelig på grunn av geografisk nærhet til Oslo-regionen. 

Beliggenheten gjør Moss til et pressområde, både med hensyn til å skaffe tilstrekkelig antall 

egnede boliger og trolig en større tilflytning av flere mennesker med boligsosiale behov enn 

kommunen ellers ville hatt» (Svarstad et al., 2011: V I) 

I foranalysen peker også Agderforskning på behovet for en mer differensiert boligmasse enn 

det kommunen har til disposisjon. Agderforskning viser til at det bør investeres mer ressurser 

i dette. Det vises også til at det bør gjennomføres en gjennomgang av dagens praksis på feltet 

og hvordan denne «sementerer» boligmassen. Basert på undersøkelsen sier Agderforskning at 

en mer aktiv tilnærming til «fra leie til eie» prosjekt vil kunne øke gjennomtrekken i de 

kommunale boligene og frigjøre boliger for de mest vanskeligstilte gruppene.  

Videre i analysen påpeker Agderforskning at den rent organisatorisk største utfordringen 

Moss kommune hadde i 2011 når analysen ble gjennomført, var en manglende handlingsplan. 

De viser videre til at Moss hadde en egen boligsosial handlingsplan i 2008 og at den gir en 

grei oversikt over tilgjengelige boliger / behov, definerer noen prioriteringer, men mangler 

rutiner og ansvar for oppfølging av arbeidet.  
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Svarstad et al. (2011: viii) lister opp de de største behovene: en mer differensiert boligmasse, 

flere tilpassede boliger for rusmisbrukere/psykisk syke, bedre rutiner for oppfølging av 

personer med svak boevne, en mer aktiv tilnærming til arbeid for å forhindre utkastelser og 

inkludering av brukerne i prosessene.  

Av organisatoriske anbefalinger foreslår Agderforskning at det skal opprettes rutiner for å 

innhente statistikk og prognoser over behov, utvikles en kommunikasjonsstrategi for ekstern 

kommunikasjon med sikte på god og riktig informasjon til offentligheten, handlingsplaner 

med klare mål og tidsfrister samt at det bør vurderes å opprette en egen seksjon hvor 

forankringen av det boligsosiale arbeidet kan ligge tydelig fremme.  

Moss kommune gjennomførte en egen utredning hvorvidt det var aktuelt og hva som var 

nødvendig for å opprette en egen boligsosial avdeling i kommunen. I denne utredningen og i 

kommunen ble det slått fast: «Det er besluttet at den boligsosiale enheten skal organiseres 

som en avdeling i helse- og sosial. Avdelingen vil være direkte underlagt kommunalsjefen. 

 

Figur 1 utredning av boligsosial avdeling 
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I utredningen legger Moss kommune stor vekt på at den nye boligsosiale avdelingen skal ha 

viktige funksjoner. «I forhold til overordnet planlegging, oppsøkende tjenester, forvaltning, 

MKE3 og NAV» (Engman, 2013: 4) 

3.3 Sarpsborg: 

Sarpsborg kommune fikk opptak i boligsosialt utviklingsprogram i 2011. På Husbankens 

nettsider om Sarpsborg oppgis det å være omtrent 54 000 innbyggere i kommunen, noe som 

ifølge Sarpsborg og Husbanken sin presentasjon er med på å skape press i boligmarkedet. 

Videre oppgis det i presentasjonen at Sarpsborg er en av Norges ti største kommuner. 

Sarpsborg grenser videre til Halden og Fredrikstad. Sarpsborg er den største av de tre 

kommunene som har deltatt i denne masteroppgaven.  

I Sarpsborg kommune har jeg gjort tre ustrukturerte intervjuer som i Halden og Moss 

kommune. Jeg har intervjuet Kjersti Aune (programleder og samfunnsplanlegger), Robin 

Ørjan Brynildsen (Teamleder på Team bolig) og Sissel Gjerlaugsen (Rådgiver på område plan 

og strategi).  

Nova gjennomførte foranalysen for Sarpsborg kommune og Husbanken i 2012. Rapporten 

ligger i endelig format: Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie (Nordvik, 2012)  

NOVA med Viggo Nordvik peker på (Nordvik, 2012: 51) at det er viktig at kommunens 

organisatoriske evne til å se tjenestetilbud og boligtilbud i sammenheng bedres.  

NOVA påpeker i sin foranalyse av det boligsosiale arbeidet at det er mye bra som ligger til 

grunn i det arbeidet som gjøres i Sarpsborg. Men det er allikevel enkelte utfordringer som 

kommunen ifølge NOVA bør se nøyere på. «Det mest pressende som rapporteres er imidlertid 

at det boligsosiale arbeidets bakkebyråkrater opplever at man ikke har de rette boligene i sin 

kommunale masse.» (Nordvik, 2012: 29). En konsekvens av dette som NOVA videre trekker 

frem er at mangel på boliger kan føre til at noen brukere blir plassert i feil type bolig. «Har 

man først plassert noen i en bolig har det lett for å bli slik at de blir boende der» (Nordvik, 

2012:29). Det blir trukket frem i rapporten at det kanskje er særlig leiligheter for barnerike 

familier som kan være en utfordring.  

                                                           
3 Moss kommunale eiendomsselskap, har ansvar for forvaltning, vedlikehold, kjøp/salg og lignende bl.a. 
http://www.moss.kommune.no/mkeiendom/ 
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NOVA peker også på at prisingen av de kommunale utleieboligene kan være en utfordring. 

«Nivået på husleiene i de kommunale boligene har utviklet seg slik at de i dag ligger noe 

under det som må betales i det åpne markedet for lignende boliger.» (Nordvik, 2012:30). Som 

de påpeker kan det tenkes at det er en utfordring at man mangler incentiv for å søke over i 

privat marked når den kommunale leieprisen er lavere enn markedsprisene. Dermed uteblir 

den ønskede turnover-effekten kommunen ønsker at skal prege de kommunale boligene. En 

annen konsekvens er at da blir det vanskeligere bosette «nye» vanskeligstilte på 

boligmarkedet fordi turnover-effekten er lav.  

I all hovedsak er det lav turnover i de kommunale boligene og slitasje/vedlikeholdsbehov 

Nova peker på at Sarpsborg kommune må arbeide med. Utover dette handler det kanskje i 

større grad om at Sarpsborg må se de boligsosiale virkemidlene i sammenheng. «Det er viktig 

at kommunens organisatoriske evne til å se tjenestetilbud og boligtilbud i sammenheng 

bedres, blant annet ved at omfang og sammensetning av tjenestetilbudet over tid tilpasses til 

variasjoner i behov.» (Nordvik, 2012:51).  

Utover dette vises det til at rapporten at Sarpsborg har en utfordring med Østre bydel. «Flere 

aktører (både innenfor og utenfor kommunens rekker) peker på at det er problemer med Østre 

Bydel både når det gjelder bomiljø, boligkvalitet og områdekvaliteter, samtidig som dette er 

en potensiell attraktiv beliggenhet.» (Nordvik, 2012:51). Nova foreslår her et OPS samarbeid 

mellom kommunen og private aktører for å gi et generelt områdeløft.  

 

Kapittel 4 – Teori: Den integrerte implementeringsmodell og annen 

implementeringsforskning 

I dette kapittelet presenteres den teoretiske innfallsvinkelen til problemstillingen min. Jeg tar 

utgangspunkt i den integrerte implementeringsmodellen til Nielsen & Winter (2008). 

Modellen er stor og egner seg godt til å forklare variasjon innenfor feltet implementering. Jeg 

vil kort presentere helheten i modellen til Winter, hvor jeg vil legge mest vekt på de 

variablene i modellen som jeg tar utgangspunkt igjennom min studie. Modellen til Winter er 

en modell som forklarer implementering igjennom et prosessorientert perspektiv. Nielsen & 

Winter (2008: 14) argumenterer for at iverksettingen må sees som et ledd i flere faser fra 

agendasetting til myndighetsutøvelse. Modellen til Nielsen & Winter forklarer iverksetting 

som prosess og er særlig hensiktsmessig for å forstå og analysere iverksetting. Den er ikke 
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preskriptiv og lanserer ikke alternative løsninger på de ulike utfordringene som kan oppstå 

opp i en iverksettingsprosess.  

 

 

Figur 2 Den integrete implementeringsmodell 

(Nielsen & Winter, 2008: 18) 

Sett opp mot min problemstilling «Hva er det som kan hemme eller fremme lik/ulik 

iverksetting? Ble Boligsosialt Utviklingsprogram iverksatt slik beslutningstakerne så for 

seg?» har jeg en forventning om at det er særlig tre variabler som vil være hensiktsmessige 

for å forstå hvorfor eller hvorfor ikke programmet nådde beslutningstakernes mål så langt. 

Samtidig tror jeg også det vil kunne være med på forklare lik eller ulik implementering i de 

tre case-kommunene Halden, Moss og Sarpsborg. Jeg har valgt ut det jeg mener er de tre mest 

hensiktsmessige variablene fra modellen til Winter & Nielsen for å belyse problemstillingen. 

Disse variablene er 1. Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd, 2. ledelse 

og 3. Frontpersonalets evner og vilje/interesser. Det kunne absolutt vært hensiktsmessig å ta 
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utgangspunkt i hele den integrerte modellen til Winter & Nielsen, men modellen er stor og det 

ville tatt mer tid enn det jeg har til disposisjon for masteroppgaven.  

4.1 Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd 

1. Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd er en variabel som deriblant 

omhandler organisasjonens grenser opp mot andre og økonomiske aspekter internt i 

organisasjonen. I stor grad handler denne «variabelen» om hvilke samarbeidsrelasjoner som 

eksisterer i iverksettingsprosessen mellom ulike aktører i prosessen. I dette tilfellet er det 

staten, Husbanken og kommunene, men også frivillige organisasjoner som er koblet til 

programarbeidet. Nielsen & Winter (2008: 21) skriver blant annet at en av de vanligste 

årsakene til at implementeringsproblemer oppstår er at en eller ofte flere aktører har et 

incitament til å handle på en måte som hemmer politikkrealiseringen. Med kommunene her så 

mener jeg også andre etater slik som teknisk, men også kriminalomsorg og NAV. Det er 

varierende fra kommune til kommune hvilke frivillige organisasjoner som er involvert og i 

hvor stor grad de er det i programarbeidet. I et samarbeid om iverksetting av et slikt program 

oppstår det ofte en type avhengighet mellom de ulike iverksettende aktørene, og i dette 

tilfellet er det særlig Husbanken og kommunene som kan være gjenstand for avhengighet. 

Denne variabelen kan forstås som relasjonene som eksisterer imellom stat, kommune og 

fylkeskommunen. Den sentrale delen av denne variabelen er variasjonene i 

innflytelsesfordelingen eller maktfordelingen imellom de ulike enheter som inngår i 

implementeringen.  

 

Den integrerte implementeringsmodellen til Nielsen & Winter sier at det finnes ulike typer 

avhengigheter i slike relasjoner. Hvis vi legger den integrerte implementeringsmodellen til 

grunn så vil de ulike typene avhengighet påvirke iverksettingen på ulik måte. Man kan tenke 

seg at avhengighet kan gå i en retning eller i begge retninger. Sett opp imot Husbanken og 

kommunene kan det tenkes at Husbanken er avhengige av kommunenes innsats for å 

iverksette. På den andre siden kan det istedenfor være kommunene som er avhengige av 

Husbanken for å iverksette programmet og forbedre måloppnåelsen sin, hvor Husbanken på 

sett og vis ikke er like avhengige. I en slik iverksettingsstudie som denne kan det tenkes at det 

er særlig to dimensjoner hvor avhengighet kan oppstå. Det ene er økonomi og den andre 

dimensjonen er kunnskap. 
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Avhengighet i dette tilfellet kan også være at begge parter er gjensidig avhengige av 

hverandre. Nielsen & Winter (2008: 90) Organisasjon (A) er avhengig av input fra 

organisasjon (B) for å være i stand til å løse sine egne oppgaver. Det oppstår med andre ord en 

bytterelasjon imellom de, noe som gir begge parter incitamenter til å bistå hverandre. «Goal 

Congruency» er noe modellen til Nielsen & Winter i utgangspunktet ikke befatter seg med, 

men jeg mener det er hensiktsmessig å se på graden av «felles mål» mellom Husbanken og 

kommune. Formelt deler organisasjonene de samme målene for programmet, men det er 

interessant om det også er gjeldende i praksis. Dersom organisasjonene har ulike forståelser 

av målene kan det tenke seg at det er vanskelig å iverksette programmet.  

Organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd som perspektiv kan ytterligere 

suppleres av modellen til Van Meter & Van Horn (1975) hvor grad av endring og grad av 

enighet rundt mål predikerer hvor enkel eller vanskelig implementeringsprosessen blir. Slik 

jeg tolker bidragene til Van Meter & Van Horn er denne modellen en del av det 

organisatoriske og interorganisatoriske implementeringsatferdsperspektivet og kan sees i 

sammenheng med hverandre. Hovedargumentet til at jeg mener det er relevant å benytte seg 

av modellen til Van Meter & Van Horn (1975) er at den integrerte implementeringsmodellen 

til Nielsen & Winter (2008:18), slik jeg oppfatter det, ikke drøfter aspektet rundt endringsgrad 

og enighet i stor nok grad.  

4.2 Ledelse 

2. Ledelse. Ledelse kan forstås som prosessen hvor man stimulerer arbeidskraften til økt vare- 

eller tjenesteproduksjon. I ledelsesteori er ofte prinsipal-agent teori nevnt, og Nielsen & 

Winter tar også for seg at det innenfor ledelsesforskning er mye brukt.  Han nyttiggjør seg 

også av prinsipal-agent-teori sitt kapittel om ledelse og dens effekter. Grunntanken bak 

prinsipal-agent-teori er at prinsipalen ansetter en agent for å gjøre et arbeid prinsipalen selv 

ikke kan utføre. I dette tilfellet er lederen prinsipalen og arbeidstakeren agenten. Det store 

spørsmålet prinsipal-agent teori beskjeftiger seg med er hvordan prinsipalen kan motvirke 

usikkerheten og tvilen mellom prinsipal og agent. Hvordan kan prinsipalen stole på at agenten 

arbeider i prinsipalens beste interesser? Det er ikke nødvendigvis slik at prinsipalen og 

agenten deler de samme målene og interessene med arbeidet. I dette tilfellet er det staten og 

husbanken som er prinsipal og kommunene som er agentene.  

 

Variabelen «ledelse» kan ifølge Nilesen & Winter deles grovt opp i to ulike kategorier (1) 

kapasitetsoppbyggende redskaper og (2) målrettede redskaper. I mitt tilfelle tar jeg i stor grad 
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sikte på å benytte meg av å undersøke kapasitetsoppbyggende redskaper, da jeg mener det av 

hensyn til tid er mer hensiktsmessig. Samtidig er det også disse verktøyene jeg oppfatter at 

kan påvirke iverksettingsprosessen i størst grad av de to kategoriene. Av 

kapasitetsoppbyggende redskaper kan jeg nevne initiativ til oppbemanning/nedbemanning, 

nøye ansettelsesprosesser for å screene potensielle kandidater, bevilgning av midler, 

informasjonsformidling om lovgivning på feltet eller deling av statistikk på det boligsosiale 

feltet. De som benytter seg av disse verktøyene er i hovedsak ledere, men ikke begrenset til 

disse. Virkemidlene er fordelt på ulike nivåer i organisasjonene og ikke bare konsentrert hos 

enkelte aktører.  

 

Når det gjelder målrettede redskaper så kan jeg nevne signaler og kontroll. Signaler kan 

forstås som signaler fra ledelsen i positiv eller negativ forstand om hvordan arbeidet og 

måloppnåelsen går. Dette kan benyttes som et verktøy i et forsøk på å fremme en bestemt type 

atferd hos agentene. Kontroll er et verktøy i retning av at prinsipalen velger å iverksette tiltak 

for å kontrollere agentene i et forsøk på å følge med at arbeidet uføres og at målene nås. Dette 

kan være enkle tiltak som kontinuerlig eller jevn oppfølging av arbeidet eller stikkprøver. Det 

kan også benyttes i form av regelendring på arbeidsplassen som restriksjoner i arbeidstid og 

lignende.  

 

4.3 Frontpersonalets evner og vilje/interesser 

 

3. Frontpersonalets evner og vilje/interesser. Lipsky (1980) lanserte i «Street level bureaucracy» 

det teoretiske begrepet «coping mechanisms». Lipsky representerer nedenfra-opp 

tilnærmingen til implementering. Essensen i begrepet «coping mechanisms» er at ressursene 

til bakkebyråkratene er knappe både når det gjelder tid og økonomi. Siden det fra begynnelsen 

ikke er mulig å gjøre en jobb som er hundre prosent er de avhengige av å skape mekanismer 

som gjør at de klarer å gjøre en så god jobb som mulig med de ressurser de har tilstede. Måter 

å håndtere begrensede ressurser på kan være begrensning av etterspørsel, rasjonering av 

service, automatisering av service og kontroll over klienten/brukeren.  

Jeg vil heretter oversette «coping mechanisms» som «håndteringsmekanismer». Dersom 

håndteringsmekanismer blir benyttet av bakkebyråkratene sier teorien noe om potensielle 

konsekvenser. «Grunnlæggende kan vi altså tale om følgende seks negative potentielle 
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konsekvenser – og dermed implementeringsmæssige problemer – som følge av 

markarbejderadfærd» (Nielsen & Winter, 2008: 127) 

 

 Manglende individuelle hensyn 

 Forskjellsbehandling 

 Målforskyvning 

 Ufullstendig saksbehandling 

 Grunnleggende utilfredshet og manglende tillit til det offentlige.  

 Ineffektivitet – slakk.  

(Nielsen & Winter, 2008: 127) 

Et konkret eksempel på hvordan en håndteringsmekanisme kan påvirke iverksettingsprosessen 

negativt vil være at en bakkebyråkrat benytter seg av tommelfingerregler ved behandling av 

en klient. Saksbehandlingen kan bli utilstrekkelig som konsekvens av at bakkebyråkraten 

gjennom håndteringsmekanismen letter prosessen for enklere å kunne treffe en beslutning. 

«Markarbejderadfærden har dog ikke nødvendigvis udelukkende negative konsekvenser» 

(Nielsen & Winter, 2008: 128). 

Håndteringsmekanismene er alltid en balansegang mellom når effektene blir negative og når 

de blir positive. Det er også eksempler hvorpå disse bidrar til en mer fleksibel 

oppgaveløsning. I utgangspunktet har jeg en forventning om at dersom 

håndteringsmekanismer benyttes så vil det ha en negativ effekt på iverksettingsprosessen. 

Slike håndteringsmekanismer kan raskt handle om å «gjøre det beste ut av det», og dette kan 

få negative konsekvenser for behandlingen av og avlevering av tjenester til brukerne. 
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Figur 3 Modell for implementering, grad av enighet rundt mål og grad av endring 

  

(Van Meter & Van Horn, 1975: 460) 
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Figur 4 operasjonaliseringer og spørsmål 
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Figur 5 operasjonaliseringer og spørsmål 

 

4.4 Operasjonalisering av de tre hovedmålene i det boligsosiale utviklingsprogram 

1.) Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet må forstås som at innsatsen for 

forebygging og faktisk arbeid mot bostedsløshet intensiveres. 1. hovedmålet til Husbanken og 

kommunene er todelt i den forstand at det er fokus både på forebygging, det vil si arbeid som 

skal være preventivt mot bostedsløshet. Kort fortalt er dette tiltak som skal motvirke 

bostedsløshet før bostedsløshet er et faktum. Operasjonaliseringen av hovedmål 1: «Økt 

frekvens av kommunale tiltak som har preventiv effekt mot bostedsløshet og økt frekvens av 

tiltak med sikte på å få flere ut av bostedsløshet». Det førte hovedmålet til Husbanken og 

kommunene kan som sagt deles opp i to deler, nemlig preventive tiltak og reaktive tiltak. 
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Tiltak som har som formål å hindre at de reaktive tiltakene kommer. Jeg vil nå gi konkrete 

eksempler på preventive og reaktive tiltak.  

 

Preventive tiltak: Innsats og arbeid rettes tidlig inn på unge personer som har kommet i 

kontakt med eksempelvis barnevernet eller politimyndigheter av ulike årsaker. Her kan det 

være snakk om rådgivning på bolig eller arbeidsmarkedet slik at de ikke ramler utenfor 

samfunnet og på den måten kan være i stand til å ha en stabil økonomi og bli mer attraktive på 

det private leiemarkedet. Eller det kan være å gå inn i skolen eller NAV før borgerne mister 

oversikten og kontroll over livene sine å bidra med veiledning i større grad omkring 

boligsosiale temaer. Det jeg da ønsker konkret å se etter; har det vært iverksatt tiltak overfor 

risikogrupper slik som gjeldsutsatte eller arbeidsledige. Altså personer som er i en risikosone 

for å miste bolig. Har kommunene iverksatt tiltak for å fange opp/kartlegge personer som for 

eksempel nylig har tapt jobben?  

 

Reaktive tiltak: Dette er tiltak som kommer i etterkant for å få borgere ut av bostedsløshet. 

Tiltak som faller inn under reaktive tiltak vil kunne være økonomisk stønad i.e. Husbankens 

«bostøtte» som kommunene forvalter eller tildeling av kommunale boliger. Et annet syn på 

økt bruk av også reaktive tiltak vil kunne være å se på om det bygges for eksempel flere 

kommunale boliger. Har midlene som benyttes til boligsosialt arbeid økt, og har kommunen 

klart å lose flere klienter inn på det private eller kommunale leiemarkedet? 

 

2.) Økt boligsosial aktivitet i kommunene må forstås som at aktiviteten og kvantiteten av 

arbeid som omhandler boligsosiale spørsmål øker i kommunen. Det kan også sees på noe som 

i større grad kommer frem i kommunen eller organisasjonens bevissthet igjennom planverk og 

offentlige papirer. Jeg velger å ta utgangspunkt i sistnevnte. Operasjonaliseringen av 

hovedmål 2: «Boligsosialt arbeid opptar i større grad enn tidligere plass i offentlige 

dokumenter og frontpersonal benytter mer av arbeidstiden sin på boligsosialt arbeid enn 

tidligere». Eksempler på om det er blitt større boligsosial aktivitet i kommunene er da om 

boligsosialt arbeid i større grad enn tidligere nevnes i kommunenes offentlige planer og om 

det i større grad enn tidligere er på dagsorden. Samtidig kan det også i.e. måles gjennom at det 

i praksis er mer boligsosialt arbeid frontlinjepersonalet bruker tid på. Dette kan da løses 

igjennom å måle i spørreundersøkelsen hvorvidt frontlinjepersonalet opplever å benytte mer 

tid på å løse boligsosialt arbeid enn tidligere.  
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3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene må forstås som at kompetansenivået til 

frontlinjepersonal og administrativ ledelse økes sett opp imot boligsosialt arbeid. 

Operasjonaliseringen av hovedmål 3: «Midler til kompetanseheving for ulike kurstiltak og 

utvikling av medarbeidere innenfor temaet boligsosialt arbeid har forekommet. At det har 

vært iverksatt tiltak for å fremme den boligsosiale kompetansen hos de ansatte i kommunen». 

Å måle økt kompetanse blant frontlinjepersonell og ledere som arbeider med boligsosialt 

arbeid kan være krevende. Hvordan måle økt kompetanse? Man måler for eksempel elevers 

kompetanse ved ulike tester og eksamen som gjennomføres ved skoler. I dette tilfellet snakker 

vi om kunnskap som nødvendigvis ikke egner seg i eksamensform, og den mest nærliggende 

måten å måle graden av kunnskap er gjennom spørreundersøkelsen av frontlinjepersonell. 

Opplever frontlinjepersonalet i større grad enn tidligere at det er satt av mer midler for 

kompetanseheving? Opplever de faktisk utbytte av kompetansehevingen?  

 

Dreier kompetansehevingen seg faktisk om boligsosial kompetanse? Boligsosial kompetanse 

må i dette perspektivet sees på som den kunnskapen det aktuelle frontlinjepersonalet innehar 

om boligsosialt arbeid. Dette kan være i.e. oversikt over ulike hjelpetiltak kommunen besitter 

for å bistå ulike typer grupper vanskeligstilte på boligmarkedet. I utgangspunktet kan den 

boligsosiale kompetansen grovt deles inn på to ulike nivåer. Den individuelle boligsosiale 

kompetansen som nevnte frontpersonalet innehar og den organisatoriske. Den organisatoriske 

kan det argumenteres for at blir noe tett knyttet opp imot boligsosial aktivitet i kommunen.  

Det å måle økt kunnskap kan gjøres på ulike måter og jeg vurderer at det er mest 

hensiktsmessig gitt problemstillingen min å måle det slik: Har det vært satt av økte midler enn 

tidligere til kompetanseheving av personell? Har det vært ansettelser av personell med ulike 

typer spesialkompetanse innenfor feltet? 

 

Makt er noe modellen til Nielsen & Winter ikke drøfter eksplisitt i sin gjennomgang av 

iverksetting. Samtidig, slik jeg ser det, må makt forstås implisitt i modellen avhengig av case 

som studeres. Roald Dahl sin definisjon av makt er en måte å forstå makt på, men den kan 

utelater også en del andre typer makt som kan være eksisterende i et slikt samarbeid. I Dahl 

(1957) definerer han en type makt slik: «A» har makt over «B» dersom «A» får «B» til å 

gjøre noe «B» ellers ikke ville gjort. Denne definisjonen av makt utelater nyanser slik som at 

«A» ønsker ikke at «B» skal få det «B» ønsker ved at «A» velger å ikke gi det «B» ønsker 

seg. I følge Dahls definisjon på sitt enkleste er det makt kun i de tilfellene hvor «A» får «B» 
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til å gjøre noe som ellers ikke ville inntruffet dersom ikke «A» krevde det. Det jeg forsøker å 

si er at det finnes flere typer makt som ikke nødvendigvis innebærer at man får «B» til å gjøre 

noe. «A» kan utøve makt over «B» ved og rett og slett i enkelte tilfeller å ikke foreta seg noe.  

 

4.5 Andre perspektiver innen implementeringsteori  

Implementeringsteori har i all hovedsak vært splittet opp i to ulike tilnærminger for hvordan 

man skal studere implementering eller iverksetting av offentlig politikk. Den første 

tilnærmingen er kjent som «top-down» måten å forsøke å forstå implementering som blant 

annet Jeffrey Pressmann og Aaron Wildavsky er kjent for å «tilhøre». Det som kjennetegner 

«top-down» eller «ovenfra-ned» tilnærmingen til implementering er at denne tilnærmingen til 

implementering ofte har tatt utgangspunkt i målene for politikken som skal realiseres. Et 

sentralt kriterium for om hvorvidt en politikk har vært vellykket er hvis målene er nådd. 

Dersom målene for politikken er nådd vil implementeringsforskere som tilhører «ovenfra-

ned» tilnærmingen vurdere det dit hen som vellykket. Som Baldersheim & Rose (2005: 258-

259) skriver har ovenfra-ned-tilnærmingen et klart mål utover det å ønske å beskrive hvorfor 

eller hvordan implementering foregår, men komme med anbefalinger for hva som gjør at 

implementering lykkes. Det kan sies at ovenfra ned tilnærmingen i stor grad legger vekt på de 

formelle egenskapene ved implementeringen slik som målene, organisasjonen(e) som formelt 

skal implementere og gyldig teknisk teori i forkant av implementeringen.  

«Bottom-up» tilnærmingen eller «nedenfra-opp» snur måten å studere implementering på 

hodet i forhold til «top-down» tilnærmingen. Man tar ikke utgangspunkt i selve kriteriene for 

måloppnåelse, men ønsker heller å se om politikken har ført til eksempelvis generelle 

endringer som har bidratt til den ønskede politikkendringen. For de som tilhører «nedenfra-

opp» tilnærmingen er ikke målene av like stor viktighet som de reelle endringene.  

Det sentrale spørsmålet for disse forskerne var i hvilken utstrekning og hvordan 

en iverksettingsprosess bidrog til å løse et samfunnsproblem. (…). Å identifisere 

de faktiske deltakerne i iverksettingen ble dermed ansett som en del av 

forskningsoppgaven (Baldersheim & Rose, 2005: 262-263) 
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Som Hill & Hupe (2009: 56) trekker frem så har debatten omkring ovenfra-ned og nedenfra-

opp-tilnærmingen i stadig større grad dreid seg i retning av å ikke lenger holde seg til en av 

tilnærmingene, men heller forsøke å skape en «syntese» mellom disse to tilnærmingene.  

Nielsen & Winter (2008) sin integrerte implementeringsmodell er et uttrykk for en mer 

moderne syntese som teoretisk bygger på ovenfra-ned tilnærmingen så vel som nedenfra-opp 

tilnærmingen innenfor implementeringsteori.  

The top down and bottom up perspectives were useful in drawing attention to the 

fact that both top and bottom play imporant roles in the implementation process, 

but in the long run the battles between the two approaches was not fruitful. 

Winter (2006:154, referert i Hill & Hupe (2009: 58)  

  

Kapittel 5 – Metode 

Dette kapittelet omhandler de metodiske vurderingene som ligger til grunn for 

masteroppgaven for å besvare problemstillingen. Jeg vil vektlegge tre dimensjoner av Nielsen 

& Winters integrerte implementeringsmodell som legger sterke føringer på hvilken 

informasjon jeg skal forsøke å finne.  

 

5.1 Tre implementeringsteoretiske dimensjoner 

De tre dimensjonene jeg vil vektlegge i studien min av implementering er «organisasatorisk 

og interorganisatorisk implementeringsatferd», «ledelse» og «frontpersonalets evner og 

vilje/interesser». Dette er tre av flere teoretisk interessante dimensjoner Nielsen & Winter 

presenterer i sin teoretiske modell, også kjent som den integrerte implementeringsmodell. 

Nielsen & Winter sin modell er i aller høyeste grad relevant for min studie av implementering 

vedrørende Boligsosialt Utviklingsprogram. Jeg har da valgt ut disse tre dimensjonene, da jeg 

tror disse vil bistå meg i å besvare problemstillingen min på best mulig måte. Årsaken til at 

jeg kort velger å presentere disse tre teoretiske dimensjonene også her, er at teorien legger 

føringer på de metodiske valgene jeg har tatt og hvorfor jeg eventuelt har vært nødt til å ta 

visse metodiske grep fremfor andre.   
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Operasjonalisering av målene gitt i styringsdokumentet fra Husbanken 

 

Thiel (2014: 183) definerer operasjonalisering kort fortalt slik: prosessen hvor teoretiske 

konsepter gjøres om til variabler som kan bli observert eller målt i hverdagen og den virkelige 

verden. I dette delkapittelet vil jeg forsøke å operasjonalisere de tre oppgitte målene i 

styringsdokumentet Husbanken utga i 2011 og hvor hovedmålene er listet opp. De tre 

hovedmålene som blir listet opp i styringsdokumentet 2011-2017 er følgende:  

 

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. 

2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene. 

3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene.  

 

Operasjonalisering foregår slik at man oversetter et begrep eller teoretisk konsept over til noe 

som skal kunne være målbart. I og med at dette vil være en evaluerende studie av 

implementeringen rundt Boligsosialt Utviklingsprogram i Region Øst er det nødvendig å 

konkretisere målene, slik at de er målbare. Det er først når målene er mulig å måle, at man i 

utgangspunktet kan si noe om hvorvidt det er blitt nådd eller ikke.  

Operasjonaliseringen er tett knyttet opp imot det vi i metodelæren kaller for validitet. I 

utgangspunktet har vi to ulike typer validitet innenfor forskningen. Den interne validiteten og 

den eksterne, hvor begge er viktige for at studien skal kunne sies å være god. Spørsmålet 

omkring intern validitet handler i hovedsak om dette: «Has the researcher really measured the 

effect they intended to measure?» (Thiel, 2014: 49) Den interne validiteten kan da hevdes å 

være et uttrykk for hvor presist forskeren klarer å måle/undersøke det som skal bli studert. 

Gjennom å nøye arbeide med mine teoretiske operasjonaliseringer samt operasjonaliseringer 

av målene for programarbeidet har jeg på den måten arbeidet for å sikre at studien bærer preg 

av å ha god «intern validitet». Et uttrykk for lav validitet vil kunne være eksempelvis dersom 

jeg kun stiller spørsmålet hvorvidt programmet er implementert godt til informantene mine. 

Her får jeg svar på om programmet er implementert godt eller ikke, men ikke hvorfor så er 

tilfellet. Dette er et banalt eksempel, men viser tydelig poenget bak det interne 

validitetsbegrepet. Ekstern validitet går ut på om studien kan generaliseres til en større 

populasjon. For en vitenskapelig kvalitativ studie kan ekstern validitet være viktig, men særlig 
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for kvantitative studier med sikte på å generalisere er den det. «[...] do research results also 

hold for other persons, institutions, moments in time or locations?» (Thiel, 2014: 49).  

Grønmo (2004: 217) eksemplifiserer validitet omtrentlig slik: Vi kan gjøre en innsamling av 

data som svært dekkende beskriver levekårene til ulike grupper i befolkningen, men at disse 

dataene kanskje ikke er tilstrekkelige for å forklare ulikhetene i levevilkårene mellom de ulike 

gruppene. Validitet er da i utgangspunktet et uttrykk som omhandler hvorvidt studien faktisk 

studerer det som er forskerens intensjonelle studieobjekt.  

Husbanken har formulert fem ulike mål som skal være styrende for hele programperioden i 

styringsdokumentet (Husbanken, 2010). Disse faller inn under de tre hovedmålene til 

Husbanken. Mål nummer 1: «Programkommunene har utviklet en oversikt over vanskeligstilte 

på boligmarkedet sine behov for bistand, kommunenes egne ressurser og virkemidler». Mål 

nummer 2: «Boligsosialt arbeid er integrert i strategiske plandokumenter og 

budsjettprosesser i kommunen». Mål nummer 3: «Boligsosialt arbeid er etablert og integrert i 

ulike samhandlingsstrukturer og arenaer mellom kommunale og statlige etater, og med andre 

samarbeidspartnere.» Mål nummer 4: «Økt bruk av Husbankens økonomiske virkemidler». 

Mål nummer 5: «Mer fornøyde kommuner». Husbanken, (2010, s. 8).  

 

Utfordringen om å sikre god validitet i masteroppgaven og det å være i stand til å besvare 

hovedproblemstillingen for oppgaven, har fordret at de metodiske valgene jeg har tatt er nøye 

planlagt og at de har tatt hensyn til dataene som må innhentes. I denne oppgaven mener jeg at 

det har vært hensiktsmessig å gjennomføre en casestudie med tre kommuner: Halden, Moss 

og Sarpsborg.  
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5.2 Seleksjon / utvelgelse av case til studien  

I denne studien har jeg valgt å legge meg tett opp til det vi i metoden kaller for Most Similar 

Systems Design eller forkortelsen: MSSD. Da har jeg tatt utgangspunkt i at 

undersøkelsesenhetene er forholdsvis like og at det er det lille som skiller dem som blir 

forklaringsvariabelen på hvorfor den avhengige variabelen i så måte også er ulik. Andersen 

(1997: 104) argumenterer slik: Komparative studier kan gi større muligheter for å skape 

forklaringsmodeller. En strategi er å fokusere på caser som er mest mulig like, men med 

hensyn til alt annet enn de forskjeller som skal bli forklart.  

Programarbeidet omkring det boligsosiale arbeidet foregår over hele landet i Husbankens 

ulike regioner. Alle Husbanken-regionene er spesialisert på ulike fagfelt, hvorpå Region Øst 

sitt «nasjonale fagansvar» er programarbeid. Til sammenligning er Region Vest sitt 

«nasjonale fagansvar» universell utforming. Alle regionene arbeider nå med det samme 

programmet, men noe tilpasset de ulike lokale forholdene. Samtidig har programmene de 

samme formål. Region Øst har arbeidet med programarbeidet lengst av alle Husbankens 

regioner, og har følgelig kommet lenger. Dersom man ønsker å studere eller evaluere en slik 

implementeringsprosess slik jeg ønsket, er det viktig at politikken eller reformen har fått tid til 

å slå seg ut i praksis. Dette er et av hovedargumentene mine for at jeg tok utgangspunkt i 

Region Øst sitt programarbeid fremfor andre regioner i Husbanken. De har holdt på lengre 

enn alle de andre regionene med dette programarbeidet. En annen årsak er at de skal være 

«best» på programarbeid. Hvis programmet mislykkes her hvor programmet i all hovedsak 

skal ha best forutsetninger for å lykkes, hvorfor skulle det lykkes i større grad i andre 

regioner? 

En annen faktor som jeg har måtte ta hensyn til er at disse tre kommunene og Fredrikstad har 

inngått i et frivillig nettverk kalt «Østfold-nettverket». Her møtes de respektive 

programlederne for å drøfte felles utfordringer og lære av hverandre. Disse fire kommunene 

har ganske mange likheter, deler hver sin posisjon i Østfold-nettverket og har alle vært med i 

Husbankens Boligsosiale Utviklingsprogram. Hovedargumentene for å velge disse casene 

(ekskludert Fredrikstad) fremfor andre i region øst er at de geografisk sett er relativt like, de 

har omtrentlig lik populasjon (Sarpsborg er riktignok den kommunen som er relativt større 

enn de to andre), de ligger i nærhet av hverandre, har arbeidet med programmet over lengre 

tid (styrker tilgangen på data) og de er interessante på bakgrunn av det såkalte Østfold-

nettverket. Østfold-nettverket er et frivillig nettverk disse kommunene har gått sammen om å 

skape for å veksle på erfaringer og utfordringer internt imellom seg.  
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5.3 Enhetene i studien 

I denne studien vil jeg som nevnt ta utgangspunkt i Halden, Moss og Sarpsborg kommune. 

Dette er analyseenhetene som har deltatt i studien min. Alle tre kommuner er tatt opp i 

Husbankens programarbeid og er deltakere i det frivillige Østfold-nettverket, hvor 

programlederne med for øvrig annet boligsosialt personell også møtes. Det er klart at det kan 

sees på som en ulempe at det fjerde medlemmet i Østfold-nettverket ikke har deltatt i studien, 

men på den andre siden bør det også tas med i vurderingen at Fredrikstad ikke virket særlig 

motiverte deltakelse. Et annet argument for kun tre kommuner, og ikke fire kommuner, er at 

det hadde vært langt mer ressurskrevende både økonomisk og tidsmessig å studere fire 

kommuner.  

Halden kommune har omkring 30 000 innbyggere og ble tatt opp i programarbeidet i 2010. 

Boligkontorets administrative leder vil delta i oppgaven og er ansvarlig for kontorets arbeid. 

Programleder i Halden kommune deltar også her, men er kun ansatt i en 50 % stilling. 

Rambøll gjennomførte foranalysen for Halden kommune og den var klar i april 2011. I 

Halden kommune intervjuet jeg programleder, økonomisjefen og boligkoordinator/leder for 

en dør inn.  

Moss kommune sin etat som arbeider med boligsosiale spørsmål kalles boligsosial avdeling. 

Denne avdelingen har 4,5 årsverk tilknyttet sitt arbeid. Programlederen i kommunen er også 

her nødvendig å ha med og har som i de andre kommunene ansvaret for å følge opp 

programarbeidet i kommunen. Det var Agderforskning som gjennomførte foranalysen på 

oppdrag fra Moss kommune og Husbanken. Avdelingen (boligsosial avdeling) sin 

administrative leder skal også intervjues og har ansvaret for avdelingens arbeid. Moss 

kommune er en middels stor bykommune med omkring 30 000 innbyggere totalt sett. De ble 

tatt opp i programarbeidet i 2010 og har siden arbeidet med det boligsosiale 

utviklingsprogrammet.  

Sarpsborg kommune organiserer det boligsosiale arbeidet inn under en større etat som heter 

bolig og omsorg. Det er aktuelt å intervjue leder for «bolig og omsorg» som har ansvar for 

mer enn boligsosiale spørsmål. Underordnet denne etaten har Sarpsborg kommune det de 

kaller for «Team Bolig» som har 13 ansatte i etaten og som arbeider med boligsosiale 

spørsmål/tematikk. «Team Bolig» sin administrative leder er også av interesse i en slik 
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intervjurunde, hvorpå programlederen og er en som bør intervjues på bakgrunn av det daglige 

arbeidet.  

Sarpsborg kommune ble tatt opp i programarbeidet hos Husbanken i 2011 og det var NOVA 

som gjennomførte foranalysen, som ble finansiert av Husbanken etter at de ble tatt opp i 

programarbeidet. Kommunen er en relativt stor kommune med over 54 000 innbyggere.  

5.4 Casestudie som metode 

Min studie har vært evaluerende i den forstand at problemstillingen min blant annet spurte om 

programarbeidets resultater ble nådd slik beslutningstakerne, det vil si politikerne, så for seg 

at programmet skulle gjøre.  

Yin (2014: 220) skriver at casestudier ofte er populært innenfor evaluerende perspektiver 

nettopp på grunn av dybden en casestudie kan fremskaffe av kunnskap. "to gain an in depth 

(and up-close) examination of a «case» within its real-world context. […] (1) capture the 

complexity of a case, including relevant changes over time, and (2) attend fully to contextual 

conditions, including those that potentially interact with the case.” (Yin, 2014: 220) 

I følge Flyvbjerg (2006) så er casestudien en ypperlig metode for å fremskaffe 

dybdekunnskap, men også generell kunnskap som kan generaliseres om forholdene i 

undersøkelsen ligger til rette for det. For å forstå et komplekst samfunnsvitenskapelig 

fenomen som en reform eller et sosialt spørsmål kan det være nødvendig med 

kontekstavhengig kunnskap hvor casestudien som særegen metode kan være mest 

hensiktsmessig. 

 

5.5 Intervju som metode 

I min masteroppgave har jeg benyttet meg av kvalitative intervjuer. I mitt tilfelle intervjuet jeg 

nøkkelinformanter som bestod av personer med stor innsikt om programarbeidet og som har 

arbeidet en hel del med prosjektet.  

Noe av årsaken til at jeg har benyttet meg av denne innfallsvinkelen ved intervjuene er at jeg 

har kunnet kartlegge relevante data for problemstillingen min, men også fått anledning til å 

ytterligere spisse surveyen min inn mot de ansatte som jobber boligsosialt. Intervjuene av 

nøkkelinformantene i de tre utvalgte kommunene kan ha bidratt til å finne ut av hvor skoen 

trykker, og bidratt til at jeg har kunnet stille mer relevante og interessante spørsmål i 
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surveyundersøkelsen. Tanken er at førstelinjeansatte er de som sammen med brukerne, 

kanskje i størst grad opplever om programarbeidet har blitt implementert slik det er tiltenkt. 

Det er de som arbeider med tjenestene som i all hovedsak vet hvordan programmet slår ut i 

praksis.  

 

I det store og det hele er det i all hovedsak to ulike typer strategier som kan benyttes innen 

samfunnsvitenskapelig intervjuing. Den første er kjent som ustrukturert intervjuing, og den 

andre kalles strukturert utspørring/intervjuing. I mitt tilfelle vil jeg benytte meg av 

ustrukturert intervjuing, da dette er den intervjumetoden som jeg tror er mest hensiktsmessig 

for å få dybdeinformasjon, og strukturert intervjuing/utspørring for mer generelle spørsmål. 

Årsaken til at jeg mener ustrukturert intervjuing og strukturert utspørring er mest relevant er 

at jeg på den måten kan belyse flere sider ved problemstillingen enn om jeg forholder meg til 

kun en intervjumetode. Samtidig beholder jeg muligheten for å være fleksibel dersom det 

dukker opp interessant informasjon under intervjuet. Skulle jeg kun benyttet meg av 

strukturert utspørring risikerer jeg å gå glipp av relevant informasjon. Grønmo (2004: 159) 

skriver at uformelle intervju/ustrukturerte intervju gjennomføres av forskeren selv, i 

samarbeid med respondenten(e). Forskeren velger selv ut tema som skal være en del av 

samtalene og hvordan intervjuene utvikler seg er i stor grad avhengig av hvordan forskeren og 

respondenten snakker sammen. Personlig kjemi kan være avgjørende for datainnsamlingen 

under slike intervjuer.  

 

Ustrukturerte intervjuer kan også gjøres i gruppe, hvor forskeren tar i bruk gruppedynamikken 

for å få frem interessante nyanser han eller hun ellers ikke hadde fått frem. I mitt tilfelle har 

ikke dette vært en aktuell fremgangsmåte. Jeg tror at slik gruppeintervjuing ville lagt 

begrensninger på mine informanters vilje til å dele informasjon, på bakgrunn av at man sitter 

sammen med andre kollegaer. Derfor var det i større grad aktuelt med intervjuer hvor kun jeg 

som forsker og den enkelte informanten var tilstede. Det er allikevel enkelte fallgruver ved 

bruk av intervju som metode, en som forsker burde være klar over. Ved å være klar over disse 

ulike fallgruvene reduserer man risikoen for at man begår de. Grønmo (2004: 160) skriver at 

typiske problemer under datainnsamlingen for «uformelle intervjuer» er at kommunikasjonen 

mellom forsker/respondent fungerer dårlig, forskeren kan stille ledende spørsmål og derved 

påvirke svarene eller at respondenten har erindringsproblemer. En annen utfordring er at 
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respondenten kan forsøke å stille seg i et overkant positivt lys for forskeren, Grønmo kaller 

det sistnevnte for selvpresentasjon. 

Ustrukturert intervjuing kan ikke planlegges på samme måte som et strukturert intervju kan 

planlegges, men det er noen forberedelser som bør gjøres før man setter i gang med 

intervjuene. Viktige skritt i den forberedende fasen av intervjuene er faktisk å avtale selve 

intervjuene med de respektive intervjuobjektene. Her bør man forsøke å være fleksibel, da 

intervjuobjektenes tid og mulighet til å stille intervju kan være begrenset i en hektisk hverdag. 

Da er det viktig å kunne strekke seg slik at det blir mulig å gjennomføre. Samtidig er det 

viktig å utvikle en god intervjuguide som er med på å styre spørsmålene og innfallsvinklene i 

intervjuene med informantene, slik at samtalen med informanten ikke stopper opp eller at man 

mangler relevante spørsmål.  

 

Det har allikevel vært viktig for meg at jeg ikke ble for ustrukturert i intervjusituasjonen min 

med informantene mine. De informantene jeg ønsker å intervjue i min studie hadde en 

betydelig mengde informasjon om det jeg skulle studere og kan tenkes å sitte på 

ekspertkunnskap om temaet. Rubin & Rubin (2012: 176) snakker blant annet om at når man 

intervjuer eksperter er det viktig å ikke stille for generelle spørsmål og vise at du har satt deg 

inn i temaet respondenten er ekspert innenfor. (ibid) Årsaken til dette er at eksperter sitter ofte 

på spesialisert kunnskap, det er derfor det er viktig å kunne stille interessante spørsmål, som 

gjør at informanten/eksperten antakeligvis får mer lyst til å dele informasjon med deg.  

 

«[…] the status of expert could be understood as ascribed by the resarcher: a person is 

attributed as expert by virtue of his role as informant» Walter (1994, s. 271) referert i (Bogner 

et al., 2009: 18). Denne definisjonen av eksperter fremstår noe vid, men den fanger allikevel 

opp det den skal fange opp. I utgangspunktet vil alle informanter på et og annet vis kunne 

regnes for å være eksperter. De blir jo brukt som informanter i studien og innehar informasjon 

som kanskje andre ellers ikke har. (Andersen, 2006: 279) påpeker i sin artikkel som handler 

om aktiv informantintervjuing at dersom de intervjuene blir preget av å være for ustrukturerte 

hvor informanten med sine svar får styre samtalen så kan det være en god ting. Slik er det 

nødvendigvis ikke alltid. Han viser til at vi som forskere oftere i møte med sterke informanter, 

eksempelvis eksperter, bør ha en mer bevisst og aktiv tilnærming til disse informantene. Dette 
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vil gi resultater i den form av at forskeren vil få mer analytisk kontroll og økt validitet samt 

reliabilitet i funnene fra intervjuene. 

 

 

Ved å innta en mer aktiv intervju/forskerrolle i møte med ekspertinformanter styrker man 

muligheten for å innhente interessante data. Dette mener jeg kan være med på å styrke 

dataenes validitet og reliabilitet. 

Videre er det også slik at man bør være klar over at objektet som studeres også reagerer på å 

bli studert. Grønmo (2004: 9) skriver at denne utfordringen ofte kalles kontrolleffekt eller 

reaktivitet. Det er kanskje best kjent som reaktivitet. Jeg planlegger i alle 

nøkkelinformantintervjuene mine å informere informantene om at de når som helst står fritt til 

å trekke seg fra studien og holde tilbake informasjon de har gitt meg igjennom intervjuene. 

For å minske sannsynligheten for at noe slikt skal forekomme kunne det vært hensiktsmessig 

å la informantene mine få være anonyme, men jeg innså etter hvert at dataene de delte med 

meg gjorde at de ville kunne bli gjenkjent av andre som arbeider med boligsosial 

problematikk i det offentlige omkring.  

Skulle informantene mine vært helt anonyme hadde jeg vært nødt til også å anonymisere 

hvilken kommune de tilhørte og da ville studien i seg selv miste relevans. Jeg la til grunn at 

informantene fikk lov til å gå igjennom med sitatsjekk i forkant til innleveringen av studien. 

På denne måten sikret jeg meg at informantene mine var i stand til å ta et informert valg om 

en eventuell deltakelse i prosjektet, og prosjektets intensjoner / hensikt. Hovedargumentet for 

å ta i bruk ustrukturert intervjuing som metode er som Grønmo (2004: 159) skriver at man vil 

være i stand til å oppdage uforutsett informasjon og jeg vil være forberedt på å kunne forbedre 

intervjuopplegget mitt på grunn av empiriske funn, men likeså metodiske erfaringer jeg måtte 

gjøre underveis i intervjusituasjonen.  

Kort oppsummert har jeg benyttet meg av kvalitative nøkkelinformantintervjuer for å finne ut 

av hvor skoen trykker, og så gjennomført en surveyundersøkelse basert på informasjon fra 

intervjuene for å samle inn en annen type data for å belyse samme problemstilling for studien 

fra en annen vinkel. 

 



37 
 

5.6 Strukturert intervju 

En av de mest typiske måtene for samfunnsvitenskapelige forskere å innsamle kvantitative 

data på er strukturert intervju eller survey som det også kalles. Grønmo (2004: 127) skriver 

for øvrig at de oftest bidrar til generell oversikt over ulike samfunnsforhold og at de derfor 

ofte omtales som «surveyundersøkelser». Et strukturert intervju eller en surveyundersøkelse, 

bygger på at man har faste spørsmål, og faste svar som respondentene skal svare på. 

Strukturerte intervju kan gjennomføres med forskeren tilstede i samme rom som 

respondenten(e), men det har ifølge Grønmo (2004: 127) også blitt mer og mer vanlig å gjøre 

dette over telefon mens forskeren selv krysser av for svarene som blir oppgitt. Klassisk 

eksempel på en slik surveyundersøkelse kan være ulike valgmålinger i forkant av et valg, hvor 

det er typisk låste kategorier og svaralternativer.  

Ofte vil slike surveyundersøkelser eller strukturerte intervju inneholde langt større 

datamateriale enn hva som er tilfellet med mitt undersøkelsesopplegg. Det er flere årsaker til 

at mitt datamateriale er forholdsvis lite, men likevel kan ha en viss interesse for 

undersøkelsen. Selv om surveymetoden er ideell for større datainnsamlinger og med sikte på 

statistiske generaliseringer for en gitt populasjon, kan den også være relevant for mindre 

datainnsamlinger hvor generell informasjon skal samles inn anonymt.  

I min studie er ikke populasjonen eller universet med personer som arbeider med boligsosialt 

arbeid av noen særlig størrelse. Det er et forholdsvis lite felt med antall ansatte som ikke gjør 

at det egner seg for noen statistisk analyse. Derimot er det fortsatt relevant og interessant å 

benytte seg av strukturert intervju / survey som metode for innsamling av data. En av 

årsakene til at jeg velger å blant annet benytte meg av også denne metoden i tillegg til 

ustrukturerte intervjuer samt dokumentanalyse er at det åpner opp muligheten for å innhente 

en type informasjon, som er vanskelig å innhente i noe særlig systematisk grad i ustrukturerte 

intervjuer.  

Strukturerte intervjuer åpner opp for en helt annen måte å samle inn dataene på, men også en 

helt annen type data. Selv om det ikke vil være mulig med en statistisk generalisering, som 

metoden ofte brukes til, vil den kunne være med på å belyse problemstillingen min. Selv om 

utvalget mitt er lite, som en konsekvens av at noen potensielle respondenter ikke kan eller 

ønsker å delta og populasjonen er liten, mener jeg det kan være relevant informasjon som kan 

komme frem.  
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Ved bruk av spørreskjema er valg av utspørringsmåte er en av de første utfordringene jeg var 

nødt til å ta hensyn til. Jeg hadde to alternativer når det gjaldt utspørringsmåte for det 

strukturerte intervjuet som jeg gjennomførte i alle tre kommunene. Det første alternativet var 

å sende spørreskjemaet per epost til alle mulig respondenter i utvalget mitt og vente på 

tilbakemelding med utfylt skjema av disse. Det andre alternativet, som jeg valgte å benytte 

meg av, var å gjennomføre dette over telefon direkte med respondentene.  

Årsaken til at jeg valgte å gjennomføre de strukturerte intervjuene over telefon var at da 

oppnådde jeg direkte kontakt med respondentene mine. Fordelen med at jeg gjennomførte det 

slik var at gjennom direkte kontakt fikk jeg raskere innhentet svarene og kunne selv i større 

grad presse på for å få gjennomført intervjuene. Ved å ta kontakt over telefon, tekstmeldinger 

eller eposter med respondentene. Dersom jeg hadde sendt spørreskjemaene gjennom epost og 

ventet på tilbakemelding fra respondentene hadde sannsynligvis færre deltatt i undersøkelsen 

og det hadde tatt lengre tid å innhente svarene. 

I det strukturerte intervjuet var det 16 respondenter som deltok i undersøkelsen av 23 mulige 

respondenter i utvalget. Disse respondentene fant jeg frem til gjennom bruk av 

«snøballutvelging». Grønmo (2004: 102) skriver at snøballutvelging er en type strategisk 

seleksjon for valg av aktører som skjer i samarbeid med de aktuelle aktørene. I praksis ble det 

slik at jeg tok kontakt med spesifikke personer jeg allerede hadde vært i kontakt med i 

forbindelse med de ustrukturerte intervjuene og ba om anbefalinger og navn på andre som kan 

være aktuelle i forbindelse med et strukturert intervju.  

Ved å benytte meg av denne utvelgingsmetoden av aktuelle respondenter var jeg i større grad 

sikret respondenter som var kvalifiserte til å delta i undersøkelsen. Gjennom allerede 

kvalifiserte respondenter fikk jeg videre innpass til andre som kvalifiserte for å delta i studien 

gjennom det strukturerte intervjuet.   

 

5.7 Nøkkelinformantene 

Til nå har Halden, Moss og Sarpsborg kommune levert informasjon om hvilke aktører som 

har vært mest sentrale fra deres side i forbindelse med programarbeidet – Boligsosialt 

Utviklingsprogram. For å opprette kontakt med de respektive kommunene valgte jeg å ta 

kontakt med de ulike programlederne som har ansvar for å følge opp programmet i sin 
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respektive kommune. Derifra ble det gjort vurderinger om det var ønskelig å delta i 

masteroppgaven og jeg ble videreformidlet en oversikt over aktuelle intervjukandidater.  

Aktuelle informanter som var aktuelle til problemstillingen min er både nåværende 

medarbeidere i kommunene, men også tidligere medarbeidere som nå er i nye posisjoner. 

Navnene på aktuelle informanter har blitt videreformidlet til meg via aktuell programleder i 

de nevnte kommunene eller administrativ leder for bolig/sosial enhet i kommunene. Hos 

Sarpsborg kommune er det seks ulike informanter som har vært aktuelle og hos Halden var 

det fire aktuelle kandidater for intervjuundersøkelsene. I min studie har seleksjon av 

informanter foregått ved strategisk utvelging og delvis det som kalles for snøballmetoden for 

seleksjon. Det har hele tiden vært klart ønskelig å intervjue ansvarlig programleder for 

programmet i de tre kommunene, samt øverste administrative leder for enheten, men hvilke 

flere har i så tilfelle vært aktuelle? Jeg har da vært avhengig av mine informanters kjennskap 

til hvem som har vært aktive og bidratt i programarbeidet innad i kommunen. Det hadde vært 

vanskelig om jeg selv skulle finne ut av hvem som var mest aktuelle, og det mest nærliggende 

og hensiktsmessige å gjøre var å dra nytte av kunnskapen programlederne i kommunene satt 

med.  

Mine informanter er valgt på bakgrunn av faglige kriterier om hvem som i størst grad vil 

kunne være med på å belyse min valgte problemstilling blant kommunens ansatte. Disse har 

videre gitt anbefaler på hvem andre som kan være aktuelle. De har deltatt eller deltar fortsatt i 

prosessen rundt Boligsosialt Utviklingsprogram og er ellers involvert i kommunens arbeid. 

Det er særlig tre kriterier som har vært utløsende for om de er aktuelle: Kriteria (1): De har 

deltatt i prosessen eller deltar. Kriteria (2): De arbeider i det daglige med arbeid som kan 

kobles opp mot boligsosiale spørsmål. Kriteria (3): som er det mest åpenbare, er at de er 

tilknyttet en av de tre nevnte kommunene. Det første kriteriet er med på å styrke sjansen for at 

informantene kjenner godt til programmet og selve programarbeidet i sin kommune. Dermed 

øker også sjansen for at jeg vil få tilgang til interessant og relevante data. Det samme kan sies 

om kriterium nummer to, at arbeidet deres er koblet opp imot boligsosialt arbeid. Det ville 

vært hensiktsmessig å intervjue en ansatt i administrasjonen som for det meste arbeider med 

skoletematikk når det er boligsosiale spørsmål som er av interesse.  

 

 



40 
 

5.8 Dokumenter og dokumentanalyse 

I arbeidet for å belyse problemstillingen min best mulig har jeg valgt å benytte meg av 

dokumentanalyse også. Jeg ser på foranalysene som ble gjort av ulike forskningsforetak for å 

sette fokus på hvilke problemer de enkelte kommunene strevde mest med. For å vurdere 

hvorvidt enkelte av målene er nådd, sett opp imot foranalysene og programmålene, er det 

relevant å gå systematisk igjennom de ulike årsrapportene eller halvårsrapportene fra enten 

(2014) eller 2013 fra kommunene til Husbanken.  

Jeg tar også utgangspunkt i de ulike foranalysene som ble gjennomført i forbindelse med 

programstart i de ulike casekommunene. Foranalysen ble fullfinansiert av Husbanken sett i 

sammenheng med opptak i det Boligsosiale Utviklingsprogrammet. Formålet med 

foranalysene var å kartlegge hvilke utfordringer som var sentrale i hver enkelt kommune og 

på den måten best kunne arbeide opp imot målsetningene for programmet.  

Halden Moss Sarpsborg 

Foranalysen: Halden 

kommune. Foranalyse 

av boligsosialt arbeid. 

Rambøll. 

Foranalysen: 

Boligsosialt 

Utviklingsprogram i 

Moss kommune. En 

foranalyse. Agder 

forskning. 

Foranalysen: 

Sarpsborg kommune. 

En boligsosial 

foranalyse. NOVA. 

Årsrapport 2014 til 

Husbanken. 

Rapportering i 

Boligsosialt 

Utviklingsprogram. 

Halvårsrapport 2014 Årsrapport 2013 til 

Husbanken. 

Rapportering i 

Boligsosialt 

Utviklingsprogram. 

 Utredning om 

etablering av boligsosial 

avdeling i kommunen. 

Boligsosial Årsplan 

2014 

  Boligsosialt Samarbeid 

2014: BOSO 2014. 

Østfoldsamarbeid.  
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Tabell 1 aktuelle dokumenter 

Tabell 1. oppgir en oversikt over aktuelle dokumenter jeg har brukt i ulik grad i studien min. 

De ulike dokumentene er dokumenter som har ulik form og innhold. Det de har til felles er at 

de alle på en eller annen måte handler om Boligsosialt Utviklingsprogram i Husbankens 

Region Øst. En utfordring ved denne dokumentanalysen er at jeg kun har «to» dokumenter i 

fra Halden kommune sett opp imot de «fire» dokumentene jeg har fra Moss og Sarpsborg 

kommune. Samtidig opplever jeg at dette i noe grad dekkes opp igjennom at jeg har valgt og 

også benytte meg av strukturerte intervju så vel som ustrukturerte intervjuer.  

For eksempel vil jeg gå til verks slik med de ulike foranalysene og se om det er samsvar 

mellom de individuelle utfordringene vist her – satt opp mot de ulike rapportene som er levert 

tilbake til Husbanken. Jeg vil systematisk gå igjennom de ulike dokumentene i lys av 

problemstillingen min og forsøke å kartlegge hvorvidt boligsosialt utviklingsprogram har vært 

iverksatt slik beslutningstakerne så for seg.  

I disse rapportene kommunene har levert til Husbanken. Hva er det de rapporterer som 

vellykket, mindre vellykket og eventuelt ikke vellykket? Videre, hvordan står dette seg opp 

mot de gitte hovedmålene for programmet? Er det noe kommunene burde rapportert på, men 

som ikke er i rapportene og lignende? (Moses & Knutsen, 2007) Dokumentene som benyttes i 

studien er av nyere dato og kan på den måten også kontrolleres av andre som følge av 

offentlighetsloven av 2006 § 3. Alle dokumentene er offentlig tilgjengelige og ikke unndratt 

offentlighetsloven. Videre kan det også sies at dokumentene i utgangspunktet bærer preg av å 

være etterrettelige ettersom de er forfattet av kommunale/statlig organisasjoner.  

(Moses & Knutsen, 2007: 121) trekker frem Leopold Von Rankes syn på kildekritikk og 

hvordan han mente at man casestudier innenfor det historiske feltet skulle undersøkes, hvor 

særlig dokumenter er en av hovedkildene for faget historie. Moses og Knutsen skrev at 

Leopold konstruerte et hierarki av ulike typer kilder etter hva slags kvalitet han ga de ulike 

type dokumentene. Han delte de inn i primærkilder og sekundærkilder, hvor primærkildene i 

stor grad var å foretrekke fremfor sekundærkildene. I mitt tilfelle benytter jeg meg i all 

hovedsak av primærkilder i den forstand at jeg bruker dokumenter som stammer fra det 
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offentlige som står for den faktiske implementeringen og jeg benytter meg av ustrukturerte 

samt strukturerte intervjuer.   

En ting som kan være nyttig å være klar over når man benytter seg av dokumenter som kilder 

er blant annet at som Prior (2003: 16) skriver, så er også leseren eller de som benytter seg av 

dokumentet med på å skape dokumentets innhold gjennom tolkning. Leseren er ikke kun en 

passiv deltaker som mottar dokumentets innhold, men er også aktivt en del av prosessen hvor 

innholdet eller meldingen skapes.  

 

5.9 Kildekritiske vurderinger 

Mine erfaringer og bakgrunnen min har påvirket innsamlingen av data for studien, gjennom 

det som er kjent som refleksivitet. Grønmo (2004: 9) påpeker at refleksivitet dreier seg om at 

data som samles inn i samfunnsvitenskapen påvirkes av forskeren som selv er en del av den 

«verden» vi studerer. De metodiske valgene og de teoretiske valgene har slik også påvirket 

datainnsamlingen. Jeg har forsøkt i gjennomføringen av datainnsamlingen å være så objektiv 

som mulig, men innenfor samfunnsvitenskapen er dette en utfordring det er viktig å være klar 

over. Som forsker er jeg en del av den virkeligheten jeg studerer og dataene blir tolket 

gjennom mine bakgrunns og erfaringsrammer.  

 

Det kan forstås som en skjevhet i mitt utvalg av informanter at jeg utelukkende har basert 

utvalget mitt på personer som arbeider i disse tre kommunene. Og at jeg på den måten har 

ekskludert en viktig kilde til data fra brukergrupper og klienter som forholder seg til 

resultatene av arbeidet fra kommunene. Samtidig er dette et aktivt metodisk valg jeg har sett 

meg nødt til å ta på grunnlag begrensede ressurser og tid med sikte på at dette er en 

masteroppgave. Det at jeg ikke har med brukergrupper og klienter i studien påvirker dataene 

og analysen jeg gjør da dataene kun stammer fra informanter ansatt i kommunene eller 

dokumenter. Det kan tenkes at informanter i kommunene og mulige informanter i 

brukergruppene/klienter har et annet syn på temaer og kan ha ulike interesser. Dette er det 

viktig å være klar over når jeg går inn i analysen av dataene som har vært samlet inn i 

datainnsamlingen. Dersom jeg ikke er oppmerksom på denne siden ved analysen risikerer jeg 

i ytterste konsekvens at resultatene ikke beskriver et så korrekt bilde av virkeligheten som er 

mulig.  
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5.10 Forberedelser til intervjuene 

En sentral og viktig del av intervju som metode er forberedelsene man gjør i forkant av 

intervjuene. Kvaliteten på forberedelsene man gjør før selve datainnsamlingen begynner får 

stor påvirkning på hvilke data du kan få tilgang til av informantene og validiteten til dataene. 

Igjennom mine forberedelser var formålet å gjøre intervjuene på en grundig og fleksibel måte 

slik at jeg kunne få svar på de riktige spørsmålene sett opp imot min problemstilling. Yin 

(2014: 69) nevner fem egenskaper han anser som viktige i en intervjuprosess. For å sikre en så 

god reliabilitet som mulig har det vært essensielt å fokusere på mine teoretiske 

operasjonaliseringer samt operasjonaliseringene av målene til programarbeidet i region øst.  

De fem egenskapene Robert Yin anser som en nødvendighet, og som jeg har forsøkt etter 

beste evne å etterkomme er: 1) forskeren bør være i stand til å stille gode spørsmål og forstå 

svarene; 2) være oppmerksom på intervjusituasjonen og forstå ikke-verbal informasjon fra 

informantene; 3) Utøve stor grad av fleksibilitet i uforutsette situasjoner, og holde seg til 

fokuset for forskningen; 4) ha stor grad av forståelse og kunnskap om forskningsfeltet for å 

forstå/gjenkjenne relevante data; 5) forsøke å forholde seg objektiv sett opp imot forutinntatte 

utsagn (ibid). For å komme nærmest mulig idealene til Yin var det derfor forutsetning å legge 

mye arbeid inn i intervjuguiden som igjen bygde på operasjonaliseringen av teorien og målene 

i programmet. 

 Gjennomføringen av de ustrukturerte intervjuene 

Kommune Halden Moss Sarpsborg 

Antall informanter 

totalt 

3 3 3 

Varighet på 

ustrukturerte 

intervjuer 

Kristian Marhaug 

0:21:56 

Aud K. Gundersen 

0:35:58 

Kjersti Aune 

0:44:05 

Varighet på 

ustrukturerte 

intervjuer 

Roar Vevelstad 

0:22:39 

Roald Engman 

0:29:28 

Robin Ø. 

Brynildsen 

 0:22:20 

Varighet på 

ustrukturerte 

intervjuer 

Øyvind Grandahl 

0:22:58 

Kjersti V. Kinden 

0:39:42 

Sissel Gjerlaugsen 

0:22:22 

Tabell 2 oversikt over hvem som er intervjuet og tidsbruk 
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Denne tabellen er en oversikt over hvor mange informanter jeg har intervjuet ustrukturert i de 

tre ulike casekommunene mine. Den viser videre navn og hvilken kommune den aktuelle 

informanten jeg har intervjuet tilhører.  

Intervjuene skulle alle i utgangspunktet gjennomføres ved at jeg var tilstede og i samme rom 

som informantene. De ble intervjuet hver for seg og ble alle informert om hvilke rettigheter de 

har som deltakere i prosjektet. Intervjuene ble tatt opp på bånd med diktafon og deretter lagret 

etter avtale med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Prosjektet er registrert med 

prosjektnummer 40773 hos Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. Intervjuene i Halden 

kommune ble gjennomført over Face time klienten på Mac som er en 

videoklient/samtaleklient.  

 

5.11 Utfordringer  

En av de større utfordringene jeg støtte på i intervjuprosessen var å unngå å stille 

informantene ledende spørsmål underveis i intervjuet da intervjuene bar preg av å være 

ustrukturerte, slik navnet på intervjumetoden impliserer. Jeg anslår allikevel at jeg forholdsvis 

har unngått de verste fellene i intervjusituasjonen selv om jeg har vært nødt til å stryke enkelte 

spørsmål fra et par intervjuer, nettopp fordi de kan tolkes som ledende. Dette oppdaget jeg i 

prosessen hvor jeg transkriberte intervjuene. Utover dette er det klart at temaet for 

masteroppgaven påvirker spørsmålene og at spørsmål uansett i ulik grad vil påvirke hvilke 

svar informanten gir.  

De fleste intervjuene jeg gjennomførte ble gjort ved at jeg var tilstede fysisk under 

intervjusituasjonen. Det oppstod allikevel situasjoner som gjorde at jeg var nødt til å tilpasse 

meg da for eksempel en av informantene mine i Halden gikk av med pensjon før jeg rakk å 

intervjue informanten. Videre viste det seg også at Face time klienten var å foretrekke for 

informantene mine i Halden kommune. Jeg var fysisk tilstede under intervjusituasjonen i 3/3 

intervjuer i Moss, 3/3 intervjuer i Sarpsborg og Face time ble benyttet til video/lyd intervju 

ved 3/3 ved Halden kommune.  

En annen utfordring som oppstod under datainnsamlingen ved de ustrukturerte intervjuene var 

å holde informantene til temaene som var forberedt på forhånd. Alle intervjusituasjonene var 

ulike og det var en utfordring å balansere hvor mye jeg kunne lede de inn på riktige temaer. 

Samtidig må det også sies at informantene i det store og det hele snakket om de temaene de 
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skulle og var forholdsvis enkle å lede tilbake igjen dersom det forekom en avsporing fra tema 

og liknende.  Alle de ustrukturerte intervjuene jeg gjennomførte hadde utgangspunkt i 

intervjuguiden. Jeg mener allikevel at det er hensiktsmessig å opplyse om at intervjuene 

riktignok i varierende grad følger intervjuguiden til punkt og prikke. I utgangspunktet skiller 

alle intervjuene seg fra hverandre i varierende grad, men i det store og det hele er 

intervjuguidene og temaene fulgt slik jeg har vurdert det å være hensiktsmessig under 

intervjusituasjonen.  

I utgangspunktet kan man velge om man ønsker å dele eller ikke intervjuguiden med 

informantene før intervjusituasjonen er i gang. Det er både fordeler og ulemper med begge 

valg. I denne studien var jeg av den oppfatning at det å ikke dele intervjuguiden med mine 

informanter var mest hensiktsmessig. Ingen ba på forhånd om å få se intervjuguiden før 

intervjuene.  

Jeg ønsket at ikke informantene mine skulle være forberedt med nesten ferdige svar til 

spørsmålene mine. På denne måten ønsket jeg å oppnå ufiltrerte og så sannferdige svar som 

mulig. Dersom informantene ønsket å se intervjuguiden før intervjuene hadde jeg gått med på 

dette, men jeg ser på det som en styrke for datagrunnlaget at informantene ikke hadde 

anledning til å forberede seg for mye før intervjuet. På den andre siden kan det godt hende at 

jeg hadde fått bedre svar dersom jeg hadde sendt ut intervjuguiden min på forhånd. Alle valg 

har fordeler og ulemper, og informantene mine fikk heller tilsendt et dokument titulert 

«formål med forskningsprosjektet». Her stod det informasjon om problemstilling og annen 

relevant informasjon om studien min som kunne være av interesse for informantene mine å 

vite på forhånd. 

Jeg opplevde at samtalene hadde en naturlig flyt med de fleste av mine informanter. Samtidig 

var enkelte av mine intervjuer gjort over Face time. Lydopptakene var av tilnærmet like god 

kvalitet som om vi var i samme rom, men samtidig er det nødvendig å påpeke at den fysiske 

avstanden mellom meg og informantene i Halden var stor. Dette kan ha påvirket intervjuet og 

svaret informantene ga. Jeg opplevde likevel intervjuene over internett som gode og givende, 

men det var allikevel en svakhet ved disse intervjuene at mye av kroppsspråket var utydelig 

eller borte over internett. Non-verbal kommunikasjon eller kroppsspråk gir veldig mye 

informasjon og særlig i et ustrukturert intervju hvor forskeren kan forsøke å lese 

kroppsspråket for å stille nye oppfølgingsspørsmål. Allikevel opplevde jeg at intervjuene som 
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ble gjort over internett i stor grad bar preg av å være nyttige med sikte på at formålet var å 

belyse masteroppgavens problemstilling.  

Rent forskningsetisk oppstod det en utfordring i forbindelse med det at jeg i utgangspunktet 

hadde lovet alle mine informanter anonymitet og at de ikke skulle være gjenkjennbare i 

masteroppgaven min. Jeg innså raskt at flere av sitatene, selv til tross for full anonymisering, 

ville gjøre at informantene kunne bli gjenkjent av andre i kommunen. Også andre som 

arbeider med boligsosialt arbeid kommunene, fylkeskommunene eller Husbanken ville 

kanskje kunne gjenkjenne informantene basert på hva som ble sagt.  

For å løse denne utfordringen tok jeg kontakt med hver enkelt av informantene som så langt 

har deltatt i de ustrukturerte intervjuene og ba om at de stod frem med navnet i studien. I bytte 

mot dette tilbydde jeg alle informantene i de ustrukturerte intervjuene en sitatsjekk. Denne 

innsikten kom først til meg etter at intervjuene var gjort og jeg var i gang med 

transkriberingen av lydopptakene. Jeg forklarte også for informantene mine at det er 

selvfølgelig helt greit om de ønsket å trekke seg fra masteroppgaven dersom de ikke ønsket å 

stå frem under sitt egentlige navn. Samtlige sa at det var greit å stå frem med navn med 

mulighet for sitatsjekk før en eventuell publisering av masteroppgaven.  

Man kan argumentere for at det å tilby informantene sitatsjekk utsetter oppgaven for en risiko 

hvor den kunne delvis bli redigert av informantene. På den andre siden var dette et nødvendig 

etisk metodisk grep jeg var nødt til å foreta for å opprettholde en god nok forskningsetisk 

standard. Ingen informanter ønsket å endre sitatene og stod for det som var sagt i 

intervjusituasjonen samt mine tolkninger av dette.  

 

Kapittel 6 - Funn 

I dette kapittelet undersøker jeg om det boligsosiale utviklingsprogrammets tre hovedmål er 

nådd. Kapittelet er bygget opp på en slik måte at jeg har delt det opp etter de tre hovedmålene 

og i hver enkelt del presenterer jeg funn i forhold til hvordan kommunene oppfyller målene. 

Jeg avslutter med en oppsummering etter presentasjonen av hver enkelt kommunen i forhold 

til målene. Målene for programarbeidet er: 1) Økt forebygging og bekjempelse av 

bostedsløshet. 2) Økt boligsosial aktivitet i kommunene og 3) Økt boligsosial kompetanse i 

kommunene. 
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6.1 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet – Hovedmål 1 

Min egen operasjonalisering av programmets første hovedmål: «Økt frekvens av kommunale 

tiltak som har preventiv effekt mot bostedsløshet og økt frekvens av tiltak på å få flere ut av 

bostedsløshet».  

6.2 Halden: 

I Halden kommune opplever jeg at hovedfunnene er at kommunen i langt større grad enn 

tidligere bedriver forebyggende virksomhet opp mot vanskeligstilte og sårbare på 

boligmarkedet. Jeg tolker det også dit hen at Halden har blitt flinkere når det gjelder faktisk 

bekjempelse av bostedsløshet i kommunen.  

Bekjempelse av bostedsløshet er noe man også må se i lys av forebyggingen.  

Mine konklusjoner hva gjelder det første hovedmålet kommer som konsekvens av en 

systematisk gjennomgang av mitt datamateriale som jeg har samlet inn igjennom ustrukturerte 

intervjuer med informanter, strukturerte intervjuer over telefon og dokumenter som er 

relevante for arbeidet. Basert på disse kildene er hovedtrekkene i empirien at måloppnåelsen 

på dette området økt. Gjennom spørsmål som jeg stilte informantene mine i 

intervjusituasjonen opplevde jeg at de i stor grad mente det at Halden i langt større grad enn 

tidligere bidro til økt forebygging av bostedsløshet samt bekjempelse av det.  

Intervjuer: 

Informantene har noe ulike ståsteder i organisasjonen og kanskje derfor også litt ulik 

opplevelse av måloppnåelse på feltet, men hovedbildet er at det har forekommet det 

informantene kanskje vil karakterisere som en forbedring på det boligsosiale arbeidsfeltet. 

Noe en informant trekker frem er at de i Halden kommune har blitt flinkere til å iverksette 

tiltak som forhindrer at folk med bopel må flytte ut. At Halden kommune har en bedre 

oppfølging og iverksetting av tiltak som gjør at folk i mindre grad mister boligene sine. Dette 

er noe jeg forstår som karakteristisk for mye av det arbeidet Halden har valgt å satse på i 

programarbeidet med Husbanken, nemlig det forebyggende boligsosiale arbeidet. Et annet 

aspekt ved det forebyggende arbeidet som Halden kommune utfører på det boligsosiale feltet 

er at boligkoordinator, Kristian Marhaug, også er i kontakt med de hjemmebaserte tjenestene 

som tidligere ikke har vært noe særlig koblet med det boligsosiale. I intervjuet med Marhaug 
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tolker jeg det slik at ulike tjenester i større grad sees i sammenheng og derfor også bidrar til 

økt måloppnåelse ved forebyggingsaspektet.  

Det er allikevel ikke entydige svar som fremkommer i intervjusituasjonen på spørsmålene om 

hvorvidt Halden har oppnådd økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. Dette kan 

forstås som at de ulike informantene har noe ulike ståsteder i organisasjonen med noe ulike 

arbeidsoppgaver innenfor feltet. I og med at de ulike informantene kanskje har noe ulike 

steder i organisasjonen å vurdere måloppnåelse fra kan det tenkes at det ikke er unaturlig. 

Eksempelvis peker en informant på at de ikke har fått noe særlig større andeler boliger til 

denne gruppen klienter og det er derfor vanskelig å mene noe om bekjempelsen av 

bostedsløshet i kommunen. Inntrykkene mine gjennom intervjuene er at Halden har blitt 

flinkere på bekjempelse av bostedsløsheten, men i hvor stor grad egentlig?  

 Øyvind Grandahl, Kristian Marhaug og Roar Vevelstad gir alle tre uttrykk for, slik jeg tolker 

det, at det er vanskelig å si noe om hvorvidt det har blitt mer «bekjempelse» av bostedsløshet i 

kommunen. Noe av årsaken til dette ligger i at det har blitt langt færre kommunale boliger 

som Halden disponerer, dette blir også trukket frem av samtlige informanter i 

intervjusituasjonen enten som at en del er solgt ut eller at det ikke har blitt flere. Det at det har 

blitt langt færre kommunale boliger som Halden kommune disponerer som er beregnet for 

vanskeligstilte på boligmarkedet gjør klart at handlingsrommet til Halden kommune for å 

bosette vanskeligstilte går ned umiddelbart etter salg og på sikt. Dette får konsekvenser for 

Haldens muligheter til å «bekjempe» eksisterende bostedsløshet internt i kommunen. 

Samtidig fremkommer det i intervjusituasjonen at disse kommunale andelene eller 

leilighetene er solgt til personer som faller inn under målgruppen «vanskeligstilt på 

boligmarkedet», og kan derfor tolkes dit hen at har vært med på å bekjempe bostedsløshet.  

Igjennom Halden kommune sitt «fra leie til eie» prosjekt har Halden tilbydd en del leietakere i 

kommunale boliger muligheten til å kjøpe den kommunale andelen og bli selveiere. Mitt 

inntrykk av dette er at det har bidratt til å få flere inn på boligmarkedet som selveiere og at 

dette er en ønskelig utvikling sett i lys av programmet, men Halden har gjennom dette også 

begrenset sitt spillerom. Dette kommer frem tydelig i brorparten av intervjuene jeg foretok i 

Halden kommune at har blitt et nytt press punkt for kommunen sitt boligsosiale arbeid. Som 

en informant påpekte: «(…) Det er fristende å selge ut og få noen kroner i kassa, men nå 

begynner vi å slite litt synes jeg i hvert fall. Nå er det vanskeligere å finne løsninger. 

(…)». Dette utsagnet fra ett av intervjuene jeg gjennomførte fremstår som en tydelig 
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karakteristikk og er en del av hovedinntrykkene jeg har dannet meg igjennom flere av 

intervjuene.  

Så basert på intervjuene jeg har foretatt i Halden kommune virker det å være noe delte 

oppfatninger når det gjelder måloppnåelse på det første målet som er «økt forebygging og 

bekjempelse av bostedsløshet». Informantene er særlig av den oppfatning slik jeg forstår det 

at Halden har blitt flinkere på den biten som omhandler «forebygging», men om de er blitt 

flinkere på bekjempelse er noe mer uklart. Det er i alle fall hovedinntrykket mitt av det første 

hovedmålet og gjennom intervjuene. Noe av det som kommer frem på forebyggingsbiten er at 

det har vært ansatt en boligkoordinator som konsekvens av programmet og det de har valgt å 

kalle for en miljøvaktmestertjeneste som skal «hjelpe folk med å bo».  

Dokumenter 

I dokumentanalysen av dokumentene jeg har valgt å bruke fra Halden fremkommer det at det 

har vært ansatt en boligkoordinator i Halden kommune som konsekvens av prosjektet. Dette 

har også kommet frem intervjusituasjonen hvor jeg også intervjuet blant annet 

boligkoordinatoren. Dette med boligkoordinator går slik jeg tolker det både på forebyggende 

arbeid opp mot bostedsløshet, men også i mer eller mindre grad på faktisk bekjempelse av 

bostedsløshet. Slik jeg også tolker dokumentene mine fungerer miljøvaktmestertjenesten slik 

at deres hovedoppgave er å bistå personer som av ulike årsaker har vansker med å bo i nettopp 

det å bo.  

 

I dokumentanalysen fremkommer det også at det er en «boligoppfølger» i NAV som aktivt 

samarbeider med boligkoordinator i boligavdelingen hos Halden og med 

miljøvaktmestertjenesten som arbeider mye med boligkoordinator. I Årsrapporten 2014 for 

det boligsosiale arbeidet i forbindelse med programmet oppgir Halden kommune at det har 

forekommet en «betydelig endring» i arbeidet med vanskeligstilte gjennom samarbeid fra 

boligoppfølger i NAV, boligkoordinator og miljøvaktmestertjenesten. Min forståelse er at 

dette i stor grad er med på å forsterke og bygge opp under det forebyggende arbeidet som blir 

utført i forbindelse med det første hovedmålet.  
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Av dokumentene fremkommer det også har det vært en økning i faktisk bekjempelse av 

bostedsløshet i Halden kommune gjennom at flere har blitt hjulpet inn på det private 

leiemarkedet gjennom kommunen eller inn i kommunal bolig. Årsrapporten 2014 som har 

vært en del av analysegrunnlaget sier ingenting om hvor mange som har kommet inn i 

kommunal bolig eller privat, men med tanke på at Halden har solgt ut en del kommunale 

leiligheter er det ikke utenkelig at økningen i stor grad har gått inn på det private 

leiemarkedet.  

 

 

 

Tabell 3 måloppnåelse / rapportering 

 

Utsnitt av tabell fra Halden (2014: 3). – Oversikt over hvor mange som står uten bolig, står i 

fare for å miste bolig eller har uegnet bolig. Det står også hvor mange som har fått egnet bolig 

i løpet av året for 2013 og 2014 som sammenligningsgrunnlag.  
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Av denne tabellen fra årsrapporten fremgår det at det i Halden kommune har kommunen 

bidratt til at 18 personer uten eid eller leid bolig, har fått leie kommunal bolig eller fått hjelp 

til å komme inn på det private leiemarkedet av kommunen. Dette er en økning på 15 personer 

som faller inn under denne kategorien som Halden har håndtert slik jeg tolker tallene i 

rapporten. Husstander som har stått i fare for å miste boligen de har disponert gikk fra 5 i 

2013 til 10 i 2014 som så har fått bistand til å komme inn på det private boligmarkedet eller 

inn i en kommunal leilighet. Antall husstander som har gått fra uegnet bolig og fått hjelp av 

kommunen inn i en stabil boligsituasjon er gått fra 3 til 10. Når det gjelder barnefamilier er 

det 7 barnefamilier i 2014 som har fått bistand av kommunen og fått egnet bolig i løpet av året 

mot 4 i 2013. 

 

Dette er konkrete tall som forsterker mitt hovedinntrykk om at i Halden så foregår det mye 

bra arbeid vedrørende forebyggingsaspektet, også når det gjelder faktisk bekjempelse. 

Samtidig kan vi fortsatt se at det fremkommer av Årsrapporten 2014 til Halden kommune 

hvor de rapporterer til Husbanken på det boligsosiale arbeidet at det fortsatt er et udekket 

behov i kommunen. Det fremgår også at behovene for bolig har økt.  

 

Da er det en interessant observasjon at det har vært begrenset fremdrift i forhold til visse tiltak 

som har vært lagt inn i den såkalte aktivitetsplanen. Et sentralt aspekt av det å bekjempe 

bostedsløshet er å for eksempel å skaffe et adekvat antall kommunale leieboliger, særlig 

kanskje innenfor visse prioriterte områder som familieboliger. Da er det et tankekors at det 

fremgår av Årsrapporten 2014 at det har vært utfordringer knyttet til utviklingen av det de 

kaller for «differensierte boliger» eller familieboliger. Dette tolker jeg som at Halden 

kommune har hatt noe utfordringer på den ene siden med å bygge opp kapasiteten for å 

bekjempe eksisterende bostedsløshet.  

Strukturerte intervjuer  

I Halden kommune deltok fem respondenter i et strukturert intervju hvor deltakerne var 

anonyme. Helhetsinntrykket mitt etter å ha gått igjennom dataene fra det strukturerte 
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intervjuet er det at Halden har en større måloppnåelse enn hva som var tilfellet tidligere med 

hensyn til det første hovedmålet.  

Jeg stilte for eksempel respondentene mine spørsmål (1) i det strukturerte intervjuet om 

hvorvidt de oppfatter om Halden kommune eksempelvis i større grad enn tidligere, iverksetter 

forebyggende tiltak mot hjemløshet eller bostedsløshet. På spørsmål om dette besvarer alle 5 

av 5 respondentene at «ja», kommunen iverksetter i større grad enn tidligere forebyggende 

tiltak mot hjemløshet eller bostedsløshet. Det at 5 av 5 respondenter besvarer det samme 

spørsmålet på samme måte, med hensyn til at alle svarte ja, styrker min tolkning av de andre 

dataene at Halden har blitt flinkere med hensyn til det forebyggende arbeidet som bedrives på 

det boligsosiale feltet i kommunen. Her har altså alle 5 av 5 respondenter oppgitt at de er 

enige på spørsmålet om hvorvidt Halden i større grad enn tidligere iverksetter forebyggende 

tiltak mot bostedsløshet. I og med at alle respondentene besvarer det samme tolker jeg det dit 

hen at det er med på å styrke troverdigheten i besvarelsen.  

På spørsmål (2) i det strukturerte intervjuet stiller jeg de samme respondentene spørsmål om 

hvorvidt respondentene føler at Halden kommune er blitt «flinkere» til å få brukere ut av 

bostedsløshet, enn det som var tilfellet i kommunen før det boligsosiale utviklingsprogrammet 

ble lansert. Også her svarer samtlige anonyme respondenter at de mener det at «ja» Halden 

kommune har blitt flinkere til å bosette personer som ikke lenger har et fast bosted eller har 

problemer med å skaffe seg et sted å bo. Jeg har samme forståelsen av svarene som ble gitt på 

dette spørsmålet som på forrige, det at respondentene er anonyme og allikevel er av den 

oppfatning styrker de andre dataenes validitet. Inntrykket etter å ha sett på resultatene for 

dette spørsmålet er at de som har blitt stilt dette spørsmålet faktisk opplever at Halden har blitt 

flinkere, og det er en del av målene for programarbeidet som foregår i kommunen.  

Jeg stilte spørsmål (3) i det strukturerte intervjuet til respondentene i kommunen, om hvorvidt 

det er færre hjemløse/bostedsløse i Halden kommune i dag enn hva som var tilfellet før 

programmet ble adoptert i kommunen. Her opplever jeg at svarene er noe mer delte enn hva 

som var faktum for de to foregående spørsmålene. Her oppgir 3 av 5 respondenter at de gir 

uttrykk for at «ja» det har blitt færre bostedsløse i kommunen, mens 2 av 5 respondenter 

oppgir å være «usikre». Ingen av de 5 respondentene oppgir «nei» som svar, men jeg tolker 

det allikevel dit hen at det virker som at det er vanskelig for respondentene å fastslå hvorvidt 

tallet har sunket eller ikke i kommunen. I alle fall virker det å være tvil mellom respondentene 
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hvorvidt tallet på bostedsløse i kommunen faktisk har gått ned, slik jeg tolker svarene på dette 

spørsmålet.  

På spørsmål (4) undersøker jeg hvorvidt respondentene mener at Halden kommune har 

iverksetter en «hyppigere frekvens» av ulike hjelpetiltak post-programmet mot pre-

programmet. Samtlige 5 av 5 respondenter er her enige i at Halden iverksetter «flere» tiltak 

enn det som var tilfellet før programarbeidet begynte. I og med at alle respondentene virker å 

ha det samme synet på dette spørsmålet og besvarer «ja» tolker jeg det som en interessant 

observasjon at samtlige opplever at dette er tilfellet.  

6.3 Oppsummering av «økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet i Halden 

kommune»: 

Taler for måloppnåelse Taler mot måloppnåelse Hovedmålet 

Etablering av 

Miljøvaktmestertjenesten som 

hjelper folk å bo.  

Forsinkelser i forbindelse 

med utbygging av 

differensierte boliger 

(familieboliger) i kommunen. 

«Økt forebygging og 

bekjempelse av 

bostedsløshet» 

Ansettelse av boligkoordinator 

som bidrar til samordning på tvers 

av enheter og samarbeid imellom 

tjenester. 

Halden er en Robek 

kommune og har solgt unna 

relativt mange kommunale 

leiligheter de har disponert 

tidligere. Har utfordringer 

knyttet til barnerike familiers 

mulighet for kommunale 

boliger.  

«Økt frekvens av 

kommunale tiltak som 

har preventiv effekt mot 

bostedsløshet og økt 

frekvens av tiltak på å få 

flere ut av bostedsløshet». 

5 av 5 respondenter oppgir at 

Halden iverksetter tiltak som får 

flere ut av bostedsløshet enn 

tidligere. 

3 av 5 oppgir å ha observert 

eller opplevd konflikt knyttet 

til boligsosialt 

utviklingsprogram. 
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5 av 5 respondenter oppga at 

Halden har en hyppigere frekvens 

av hjelpetiltak som rettes inn mot 

vanskeligstilte enn tidligere. 

1 av 5 oppgir politisk skifte 

som årsak til at prosjekt ble 

avlyst eller kansellert.  

 

Tabell 4 Hva taler for og mot måloppnåelse på 1. hovedmål 

Hovedfunnene i min studie knyttet til det første hovedmålet «økt forebygging og 

bekjempelse av bostedsløshet» er at Halden har gjort mye godt arbeid så langt. Særlig 

dersom man legger vekt på den første delen av det første hovedmålet som dreier seg om det 

forebyggende arbeidet. Dette kommer tydelig til uttrykk gjennom de kvalitative ustrukturerte 

intervjuene jeg har gjennomført med Øyvind Grandahl, Kristian Marhaug og Roar Vevelstad. 

Det forsterkes ytterligere av funnene fra dokumentene når det gjelder den forebyggende delen. 

Gjennom det strukturerte intervjuet oppga alle respondentene at de var av den oppfatning at 

kommunen har større måloppnåelse på den forebyggende biten.  

Samtidig er ett av hovedfunnene mine i det strukturerte intervjuet at det er 1 av 5 respondenter 

som svarer ja, på spørsmålet om han eller hun tror at prosjekter har blitt stanset som 

konsekvens av politisk skifte i kommunen. Det som gjør det interessant er at dette er den 

eneste av 16 respondenter som deltar som velger å svare med «ja». Samme respondenten 

svarte for øvrig  

Halden gjør mye bra arbeid også når det kommer til aktiv bekjempelse av bostedsløshet hvor 

dokumentanalysen med årsrapporten 2014 dokumenterer, at Halden har hjulpet en hel del 

flere personer av ulike grupper i 2014 enn i 2013. Men det er også tvetydige funn i den 

forstand at det også kommer frem at det har vært forsinkelser i fremskaffelse av såkalte 

«familieboliger» som Halden trenger. Mine funn så langt tyder på at Halden har gjort mye bra 

når det gjelder forebygging, men også når det gjelder bekjempelse. Det strukturerte intervjuet 

understreker også den antakelsen. Jeg er allikevel av den forståelsen at Halden har en vei å gå 

når det gjelder å ha et differensiert boligtilbud til for eksempel familier som er barnerike. 

Derfor tolker jeg funnene mine dit hen at Halden har et ubrukt potensial når det gjelder 

bekjempelse av eksisterende bostedsløshet.  
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6.4 Moss: 

I Moss kommune er mine funn i stor grad at Moss har satset stort på forebygging av 

bostedsløshet, men også bekjempelsen av den. Min oppfatning er at Moss kommune 

sammenlignet med tidligere (før programstart) har oppnådd dette gjennom etableringen av 

den boligsosiale enheten og en aktivt oppsøkende tjeneste i form av Housing First 

etableringen. Hovedinntrykket mitt for Moss kommune sett opp direkte opp mot det første 

hovedmålet er at de i større grad enn tidligere arbeider forebyggende mot bostedsløshet, samt 

at kommunen også har økt sin innsats for å bekjempe bostedsløshet.  

 

Intervjuer 

De jeg intervjuet i Moss kommune hadde noe ulik plassering i det boligsosiale arbeidet og det 

er derfor med på å forklare hvorfor de kanskje har et noe ulikt syn på måloppnåelse. 

Hovedbildet som har tegnet seg etter at jeg har gjennomført mine tre intervjuer i Moss er at 

opplever at Moss er blitt flinkere hva gjelder både forebyggende arbeid og bekjempende 

arbeid. Både Roald Engman (programleder), Aud Kruse Gundersen (boligkonsulent) og 

Kjersti Veseth Kinden (konsulent i Housing First) er av den oppfatning at Moss i større grad 

enn tidligere bidrar til aktiv forebygging og bekjempelse av bostedsløshet sammenlignet med 

før. Det er det hovedinntrykket jeg sitter igjen med etter intervjuene av disse tre 

intervjuobjektene.  

 

I Moss ble det hos alle tre informantene påpekt at det har foregått en omorganisering av det 

boligsosiale arbeidet etter at kommunen ble med i det boligsosiale programmet. En av 

informantene pekte særlig på at denne omorganiseringen har bidratt til måloppnåelse på det 

første hovedmålet. Aud Kruse Gundersen peker på opprettelsen av boligsosial enhet som en 

egen avdeling med hundre prosent fokus på boligsosialt arbeid og Housing First som en av 

årsakene til at Moss får bedre resultater når det gjelder å forebygge og å bekjempe 

bostedsløshet. Dette kobler hun til at alle de boligsosiale virkemidlene nå er blitt samlet på ett 

sted og at kommunen selv disponerer fem eller seks midlertidige «mellomstasjoner» på vei til 

permanent bolig.  

Housing First metoden er et metodisk opplegg eller en «modell» kun Moss har valgt å benytte 

seg av når det gjelder mine tre kommuner i studien. Housing First handler i korte trekk om at 
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man lar brukeren beholde en stor grad av autonomi i relasjonen til det boligsosiale apparatet. 

Housing First som metode innebærer i stor grad at man bygger opp et aktivt oppsøkende 

apparat rundt brukeren som hjelper de med det å «bo». 

Inntrykkene etter å ha gjennomført intervjuene i Moss kommune er i stor grad at Moss i større 

grad enn tidligere arbeider fokusert og nøye på det forebyggende. Det er allikevel noe 

variasjon mellom de ulike informantene jeg har intervjuet. For eksempel viser Aud Kruse 

Gundersen til at det er en utfordring å si hvor klar måloppnåelsen har vært i relasjon til det 

første hovedmålet som er økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. Men jeg fikk 

inntrykket at også Gundersen opplever at det har vært en forbedring og økning, det var bare 

en utfordring å fastslå «i hvor stor grad» 

Ett av mine inntrykk er at informantene har gode poenger når de trekker frem den aktivt 

oppsøkende tjenesten som en av hovedårsakene til at Moss kommune har blitt flinkere til å 

bedrive forebyggende arbeid i særlig stor grad. Housing First har selvfølgelig bidratt på 

området å få bosatt flere, men min oppfatning er at Housing First i størst grad har bidratt på 

det å holde folk bosatt eller «lengre» bosatt i bopelen de disponerer gjennom Housing First. 

Det er det jeg har forstått som Housing First sin «styrke», nemlig det at den aktivt oppsøkende 

tjenesten i stor grad virker forebyggende. Og det er sånn jeg tolker informantene mine 

Engman, Gundersen og Kinden i kommunen. Som Kinden sa under intervjuet: «Du må ikke 

være redd for å brette opp armene og trå til. Å være ute der det skjer, ja.»  

Dokumenter 

I dokumentanalysen jeg har gjennomført med dokumenter fra Moss kommune kommer 

omorganiseringen av den boligsosiale enheten tydelig frem som en del av programarbeidet. 

Dette har også vært tydelig i intervjuene.  

I halvårsrapporten 2014 til Moss kommune fremgår det at det har forekommet en reduksjon 

på antall bostedsløse med omkring femti prosent. Utover dette viser tallene at nitti prosent av 

de som har blitt tatt inn i Housing First fortsatt er bosatt etter tre år.  
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Tabell 5 Rapportering / måloppnåelse 

 

Tabeller hentet ut fra (Moss, 2014: 9-10) 

I disse to tabellene som er hentet fra halvårsrapporten 2014 til Moss kommune kan man se 

særlig to funn som bygger opp under måloppnåelse for forebygging og bekjempelse av 

bostedsløshet. Slik jeg leser dokumentene fremgår det at Moss kommune har hatt særlig god 

suksess med delprosjektet «Housing First» som også har vært delt av informantene i 

intervjuene. Dette går også da særlig ut på det som er det forebyggende arbeidet slik jeg 

forstår det. Derfor er det også interessant å lese det at Moss har redusert antall bostedsløse 

med femti prosent siden programstart.  

Denne rapporten er med på å delvis understreke det informantene mine også har avgitt av 

informasjon under mine kvalitative intervjuer, nemlig at Moss i større grad enn tidligere har 

lykkes med å øke innsatsen. Og på den måten har Moss, med økt innsats, dermed oppnådd det 

å redusere antall bostedsløse og slik jeg tolker det gjennom Housing First også bidratt til 

forebygging. Disse tallene som kommer frem er konkrete og underbygger informasjonen gitt 

til meg av mine informanter opplever jeg. Samtidig er ett av funnene i rapporten at Moss 

kommune ikke har fått overført personell fra rus & psykiatritjenesten til Housing First og det 
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er derfor manko på to stillinger der. Årsaken til dette som oppgis i rapporten er at rus & 

psykiatritjenesten er under omorganisering. 

 

Moss kommune oppgir å være 50 % i mål med Housing First programmet sitt. Moss 

kommune gir som årsak til dette at de er avventende på nye lokaler og omorganiseringen av 

rus & psykiatritjenesten mens de venter på intern overføring av personell. Når det gjelder den 

boligsosiale avdelingen oppgir kommunen i Halvårsrapporten å være omkring syttifem 

prosent «ferdig». Her oppgis venting på nye lokaler som er samlokalisert med nav og oppgis å 

bli ferdig ved årsskiftet til 2015.  

Strukturerte intervjuer 

Når jeg stilte respondentene i Moss kommune spørsmål (1) i det strukturerte intervjuet svarte 

4 av 5 respondenter «ja» på dette spørsmålet. Spørsmålet var det samme som jeg stilte i de 

strukturerte intervjuene i de andre kommunene. Spørsmålet handlet om hvorvidt de oppfattet 

at Moss kommune sammenlignet med tidligere iverksatte forebyggende tiltak mot 

hjemløshet/bostedsløshet. 1 av 5 besvarte her «vet ikke». Den siste respondenten her er nok 

også usikker, da det kan være vanskelig konkret å måle «økning i forebyggende tiltak» på det 

boligsosiale feltet, men det at 4 av 5 besvarer med «ja» virker for meg å bygge opp under at 

det er et generelt syn i Moss kommune, at de i større grad enn tidligere iverksetter 

forebyggende tiltak.  

Spørsmål (2) dreiet seg om hvorvidt de spurte opplevde at kommunen i større grad enn 

sammenlignet med tidligere iverksetter tiltak som får «flere ut av» bostedsløshet. 4 av 5 

respondenter oppgir også her at «ja» Moss kommune har blitt flinkere og iverksetter tiltak 

som sammenlignet med tidligere gir bedre måloppnåelse på å få «flere ut av bostedsløshet». 1 

av 5 oppgir på dette spørsmålet svaralternativet «nei». En stor overvekt med 4 av 5 oppgir her 

at Moss har blitt flinkere på å få bostedsløse «ut» av bostedsløsheten og inn i mer permanente 

boliger gjennom kommunens hjelp enn hva som var tilfellet tidligere.  

Når jeg stilte spørsmål (3) til respondentene i Moss om hvorvidt de tror det har blitt færre 

bostedsløse/hjemløse i Moss kommune oppgir kun 2 av 5 respondenter «ja» som sitt svar. 

Flertallet 3 av 5 respondenter svarer på spørsmålet med «nei» og er av den oppfatning at det 

har ikke blitt færre bostedsløse i kommunen. På en måte så kan dette være noe som er 

vanskelig for hver enkelt ansatt i kommunen som jobber boligsosialt og kanskje ikke sitter 
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med nøyaktige tall foran seg, men det maler et bilde av en situasjon hvor det ikke har blitt 

færre bostedsløse i kommunen slik jeg tolker det.  

På spørsmål (4) som dreier seg om de ansatte mener det om Moss kommune har en hyppigere 

frekvens av hjelpetiltak som rettes inn mot vanskeligstilte på boligmarkedet sammenlignet 

med før programtiden, så svarer samtlige 5 av 5 «ja». Det virker å være en unison enighet 

omkring at Moss har en hyppigere frekvens av hjelpetiltak som iverksettes rettet mot 

vanskeligstilte sammenlignet med pre-programmet. Slik jeg tolker det kan det i alle fall virke 

slik.  

 

6.5 Oppsummering av «økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet i Moss kommune»: 

Taler for måloppnåelse Taler mot måloppnåelse Hovedmålet 

Etablering av boligsosial 

avdeling/enhet i kommunen. 

Mindre fragmentert.  

Mangler to stillinger i 

Housing First.  

«Økt forebygging og 

bekjempelse av 

bostedsløshet» 

Opprettelse av Housing First 

programmet. Bidrar til praktisk 

hjelp med å bo. 

4 av 5 respondenter svarer at 

de har opplevd konflikt 

tilknyttet det boligsosiale 

utviklingsprogrammet. 

«Økt frekvens av 

kommunale tiltak som 

har preventiv effekt mot 

bostedsløshet og økt 

frekvens av tiltak på å få 

flere ut av bostedsløshet». 

4 av 5 respondenter oppgir at Moss 

iverksetter tiltak som får flere ut av 

bostedsløshet enn tidligere. 

  

5 av 5 respondenter oppga at Moss 

har en hyppigere frekvens av 

hjelpetiltak som rettes inn mot 

vanskeligstilte enn tidligere. 

  

Tabell 6 Hva taler for og mot måloppnåelse 1. hovedmålet 
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Hovedfunnene i min studie koblet opp mot det første hovedmålet «økt forebygging og 

bekjempelse av bostedsløshet» er blant annet at Moss har gjort mye bra til nå i 

programarbeidet. Det fremkommer av mine data at etableringen av den boligsosiale enheten i 

Moss hvor alle boligsosiale virkemidler samles som en av hovedårsakene til nettopp dette. En 

annen og like viktig årsak er delprosjektet Housing First som i stor grad bidrar til aktiv, verdig 

og tett oppfølging av brukere med særdeles lav evne til å bo. Housing First delprosjektet har 

riktignok hatt utfordringer knyttet til bemanning slik jeg tolker dokumentene og venter på 

stillinger som skal bli internt overført fra rus og psykiatriavdelingen i kommunen.  

 

Alt i alt oppfatter jeg at Moss scorer godt på at det har forekommet økt innsats mot 

forebygging av bostedsløshet og at mye godt arbeid er gjennomført når det gjelder 

bekjempelse av bostedsløshet. Slik jeg leser dataene mine fra intervjuer, dokumentanalysen 

og det strukturerte intervjuet mener jeg at også innenfor bekjempelse av bostedsløshet er 

innsatsen økt som implikasjon av boligsosial enhet og Housing First.  

Funnene heller i stor grad mot retning av at Moss på det første hovedmålet har gjort en god 

jobb hva gjelder forebygging og bekjempelse av bostedsløshet lokalt i kommunen. 

Intervjuene og dokumentene bygger opp under det, hvor det strukturerte intervjuet i stor grad 

også gjør det. Det som kanskje skiller det strukturerte intervjuet, og på et for så vidt sentralt 

spørsmål, er hvorvidt respondentene tror at det har blitt færre bostedsløse i kommunen. Her 

deler dataene seg noe fra hva jeg opplever at dokumentene og de ustrukturerte intervjuene gir 

av data og svar.  

Selv om dataene her ikke fremstår som helt entydige virker de i stor grad å helle i samme 

retningen. Med omorganiseringen av det boligsosiale arbeidet og dermed etableringen av den 

boligsosiale enheten tolker jeg det slik at det har vært en vesentlig faktor for å oppnå gode 

resultater ved forebyggingsaspektet. Det samme gjelder særlig Housing First etter min 

oppfatning. Dette gjenspeiles også i dataene jeg har innhentet. Det virker i stor grad å være 

enighet om at Moss har nådd langt hva gjelder forebygging og faktisk bekjempelse.  

 

6.6 Sarpsborg: 

I Sarpsborg kommune virker kildene mine å mene at Sarpsborg har blitt flinkere når det 

gjelder det å forebygge bostedsløshet, men også det å bekjempe bostedsløshet. Mine 
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konklusjoner rundt Sarpsborgs måloppnåelse er utledet av dataene jeg har funnet gjennom 

mine intervjuer, dokumenter og det strukturerte intervjuet jeg gjennomførte. 

Det er disse tre kildene jeg legger til grunn for oppgaven og hovedtrekkene i empirien er at 

Sarpsborg har økt innsatsen for forebygging av bostedsløshet og Sarpsborg har økt innsatsen 

mot bostedsløshet. Det er allikevel sånn at forebygging og bekjempelse av bostedsløshet er 

noe man bør se i lys av hverandre, forebygger man bostedsløshet så bekjemper man også 

fremtidig bostedsløshet. 

Intervjuer:  

Informantene jeg har intervjuet er Sissel Gjerlaugsen, Kjersti Aune og Robin Ørjan 

Brynildsen. De er alle plassert på noe ulike plasser i organisasjonen og det forklarer kanskje 

også hvorfor de har litt ulike perspektiver på noen av spørsmålene. Samtidig er det i all 

hovedsak samme trenden som går igjen hos alle tre informantene: at Sarpsborg kommune har 

økt sin innsats mot forebygging og bekjempelse av bostedsløshet i kommunen.  

Min opplevelse etter å ha gått igjennom de ulike kildene mine for Sarpsborg kommune er at 

Sarpsborg har satset på litt andre områder enn for eksempel Halden og Moss kommune, og 

det fremgår også i min gjennomgang av disse. Dette har sammenheng med ulike utfordringer i 

de ulike kommunene.   

 

Mine tre informanter i Sarpsborg er i all hovedsak enige om at det har forekommet økt innsats 

med sikte på forebygging av bostedsløshet. Også når det gjelder konkret bekjempelse av 

eksisterende bostedsløshet. I all hovedsak er alle informantene enige om at det har 

forekommet en økning, men noen informanter har vært mer tydelig enn andre. Informantene 

virker å være samstemte når det gjelder oppfatningen omkring hvorvidt Sarpsborg kommune 

har økt innsatsen for forebygging og økt sin innsats i forhold til det å bekjempe bostedsløshet. 

To eksempler jeg vil trekke frem fra intervjuet med Robin Ørjan Brynildsen hvor jeg ber han 

vurdere måloppnåelsen på det første hovedmålet og organiseringens påvirkning på dette:  

«Ja til de grader. Jeg mener Sarpsborg ligger langt fremme i landet jeg. På det 

boligsosiale … På flere plan. Og det er på grunn av at det har vært et satsningsområde».  

Nå er alt ... vi har jo samla ... investering, boliger, vedlikehold, låneordnin ... 

startlånsordninger ... Altså alle ordninger som ligger under der pluss 
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bostøtte. Husleie, alt er samla under ett og samme tak, som er her på team 

bolig. Og det er kjempeforskjell i forhold til tidligere og andre kommuner. 

Senest i dag så er en annen kommune har vært å sagt (vi har hørt om 

sarpsborg. Hvordan er det dere gjør det?) Og det er akkurat det som jeg 

kaller for styrken våres da. I løpet av de nærmeste ... to tre ukene så kommer 

det tre andre kommuner som også ønsker å se hva hva/hvordan er det vi gjør 

det. Og vi har blitt invitert til flere steder der vi skal på en måte fortelle om 

hva er det vi gjør i Sarpsborg. Og det er akkurat det greine der. Og jeg 

mener at det er nøkkelen. Helt ærlig så mener jeg at det er nøkkelen. Vi har 

samla ting. Det er ikke fragmentert og spredd utover og linjene i mellom oss 

er ... altså vi er under samma tak. Så det er jo ikke noe linjer. (…)  

Robin Ø. Brynildsen, 2014 (sitat fra intervju).  

Det samme virker de to andre informantene Gjerlaugsen og Aune til å bekrefte, om enn ikke i 

like klare ordelag som det Brynildsen uttrykker i sitatene over. Gjerlaugsen påpekte blant 

annet under intervjuet at antall bostedsløse, slik som Brynildsen sier, har gått ned siden 

deltakelse i programmet. En annen ting Gjerlaugsen fremhever er at frekvensen av 

kommunale forebyggende tiltak er økt, gjennom det de kaller for bo-kontakter. Ifølge 

Gjerlaugsen var dette i begynnelsen, slik jeg tolker henne, en midlertidig prosjektstilling som 

nå har blitt omgjort til fem permanente stillinger. Formålet med bo-kontakten(e) er at de skal 

bistå folk med «å bo». Hun poengterer at hun oppfatter dette av å være særlig av en 

forebyggende karakter slik jeg forstår henne.  

Dokumenter 

I dokumentanalysen min vedrørende det første hovedmålet virker det som at Helårsrapporten 

2014 som Sarpsborg har levert til Husbanken underbygger det informantene mine delte 

intervjusituasjonen.  
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Tabell 7 rapportering / måloppnåelse 

 

(Sarpsborg, 2013: 3) Tabellen viser at det er 309 husstander som har fått egnet bolig i løpet av 

2012.  

 

 

 

Tabell 8 rapportering/måloppnåelse 

Tabell hentet fra (Sarpsborg, 2013: 4) 

Sarpsborg påpeker selv i rapporten at kommunen er fornøyd med å ha bosatt 77 bostedsløse 

husstander igjennom 2014. I årsrapporten blir det blant annet som Gjerlaugsen poengterte, 

pekt på boligkontaktene som en av årsakene til det høye tallet på bosettelser med bistand fra 

kommunen. En annen årsak som blir trukket frem er startlån og tilskudd som er benyttet til 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  
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Strukturert intervju: 

Jeg stilte også i Sarpsborg kommune spørsmål (1) om hvorvidt deres oppfatning var at 

Sarpsborg i større grad enn tidligere iverksetter forebyggende tiltak mot 

hjemløshet/bostedsløshet. 4 av 6 respondenter oppgir her «ja» at det er tilfellet i Sarpsborg. 2 

av 6 respondenter oppgir «nei» om Sarpsborg i større grad enn tidligere iverksetter 

forebyggende tiltak mot bostedsløshet/hjemløshet. Flertallet av respondentene her oppgir at 

Sarpsborg har blitt flinkere, og det er også slik jeg tolker det.  

Ved spørsmål (2) i det strukturerte intervjuet svarer samtlige 6 av 6 respondenter at Sarpsborg 

i større grad enn tidligere klarer å sette i verk tiltak som får flere ut av bostedsløshet i 

kommunen. Dette tolker jeg som et klart uttrykk for at de som har blitt spurt her, i stor grad 

tolker det slik at Sarpsborg har blitt flinkere til å få brukere ut av bostedsløshet enn hva som 

var tilfellet før programarbeidet.  

Spørsmål (3) handler om hvorvidt respondentene mener det har blitt færre 

bostedsløse/hjemløse i kommunen. 3 av 6 respondenter svarer her «ja», 2 av 6 svarer «nei» og 

1 av 6 oppgir «usikker» som sitt svar. Det er vanskelig å forsøke å tolke noe konkret ut av 

disse resultatene utover at det er utydelig blant de ansatte hvorvidt det har blitt færre 

bostedsløse eller ikke.  

Når jeg spør respondentene i Sarpsborg spørsmål (4), hvorvidt de opplever om Sarpsborg 

iverksetter en økt frekvens av hjelpetiltak som rettes inn mot vanskeligstilte svarer de i stor 

grad «ja». 4 av 6 respondenter oppgir «ja» i dette tilfellet. Mens 1 av 6 svarer «nei» og 1 av 6 

svarer «vet ikke». I stor grad virker de ansatte, som jeg har intervjuet, å være enige om at det 

er en hyppigere frekvens av hjelpetiltak som blir iverksatt i Sarpsborg kommune mot 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  

6.7 Oppsummering av «økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet i Sarpsborg»: 

Taler for måloppnåelse Taler mot måloppnåelse Hovedmålet 
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Sentralisering og samling av alle 

tjenester i «Team Bolig» 

Fortsatt utfordringer knyttet 

til samordning internt i den 

kommunale organisasjonen.  

«Økt forebygging og 

bekjempelse av 

bostedsløshet» 

Boligkontakten som var en stilling 

og ble til fem. Hjelper folk med å 

bo. 

 «Økt frekvens av 

kommunale tiltak som 

har preventiv effekt mot 

bostedsløshet og økt 

frekvens av tiltak på å få 

flere ut av bostedsløshet». 

6 av 6 respondenter oppgir at 

Sarpsborg iverksetter tiltak som får 

flere ut av bostedsløshet enn 

tidligere. 

  

4 av 6 respondenter oppga at 

Sarpsborg har en hyppigere 

frekvens av hjelpetiltak som rettes 

inn mot vanskeligstilte enn 

tidligere. 

  

Tabell 9 Hva taler for/mot måloppnåelse 1. hovedmålet 

Hovedfunnene mine i Sarpsborg er kort fortalt at Sarpsborg har økt sin innsats for 

forebygging av bostedsløshet. Slik jeg tolker informantene mine har det også forekommet en 

økning innsatsen for selve bekjempelsen av bostedsløshet. Særlig gjennom ytterligere 

sentralisering i «team bolig» som blir trukket frem som en av årsakene til suksess når det 

gjelder forebygging av Brynildsen. I helårsrapporten 2013 som ble gitt til Husbanken fra 

Sarpsborg blir det lagt stor vekt på de ulike tilskuddsordningene som har kommet 

vanskeligstilte til gode og boligkontakten(e) som startet som en prosjektstilling. Denne 

stillingen har nå blitt til fem permanente stillinger og er ikke lenger kun en prosjektstilling.  

Sarpsborg har gjort mye bra arbeid i fra før, men er også en langt større by enn det Moss og 

Halden kommune er. Derfor har Sarpsborg kanskje også noen andre utfordringer enn det de to 

andre kommunene har. Det fremkommer også i foranalysen som ble gjort av NOVA. Når jeg 

vurderer arbeidet Sarpsborg har lagt ned i forbindelse med det første hovedmålet i 
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programarbeidet forstår jeg det på en slik måte at Sarpsborg i stor grad har nådd det første 

hovedmålet i programarbeidet med sikte på forebygging og bosettelse.  

  

Økt boligsosial aktivitet i kommunene – Hovedmål 2  

Min egen operasjonalisering av det andre hovedmålet i boligsosialt utviklingsprogram: 

«Boligsosialt arbeid opptar i større grad enn tidligere plass i offentlige dokumenter og 

frontpersonal benytter mer av arbeidstiden sin på boligsosialt arbeid enn tidligere».  

  

Halden kommune sin boligsosiale aktivitet har etter mitt inntrykk økt som konsekvens av 

deltakelse i programmet. Mitt hovedinntrykk er at kommunen har gjort omdisponeringer av 

eget personell og deltakelse i nettverk i tillegg til opprettelsen av blant annet 

miljøvaktmestertjenesten, som har bidratt til at den boligsosiale aktiviteten samlet sett har økt 

i kommunen.  

 

Intervjuer:  

I de ustrukturerte intervjuene opplever jeg at alle tre informantene, slik jeg tolker de, er av den 

oppfatningen at fokuset rundt det boligsosiale arbeidet er større. Det er «mer» boligsosialt 

arbeid som gjennomføres i Halden kommune i dag enn hva tilfellet var før deltakelse i 

programmet. Kristian Marhaug er boligkoordinator i kommunen og hans stilling er en 

konsekvens av prosjektmidler som er tildelt fra Husbanken i forbindelse med deltakelse i 

programmet.  

Essensen fra de ustrukturerte intervjuene er at informantene opplever at det er mer boligsosialt 

arbeid som foregår i Halden kommune og at det boligsosiale arbeidet er mer tydelig i 

kommunens planer og dokumenter enn det som var tilfellet før. Et av hovedinntrykkene mine 

fra de ustrukturerte intervjuene er at miljøvaktmestertjenesten har bidratt til økt boligsosialt 

aktivitet i Halden.  
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Dokumenter:  

Som Årsrapporten 2014 for Halden kommune viser så er den boligsosiale aktiviteten blant 

annet økt gjennom at Halden har vært i stand til å hjelpe flere inn i en tryggere bosituasjon, 

men også gjennom deres forebyggende arbeid mot bostedsløshet. Dette blir et rent tallmessig 

spørsmål i og med at man kan sammenligne for eksempel hvor mange Halden hjalp i 2013 

opp mot 2014. Samtidig underbygger årsrapporten at det i større grad er mer struktur på de 

boligsosiale aktivitetene enn tidligere og at det har blitt flere av de. Gjennom at boligsosialt 

arbeid har blitt mer synlig og kommet mer på dagsorden internt i kommunen er mitt inntrykk 

at de boligsosiale aktivitetene har økt i kvantitet og kvalitet i Halden kommune.  

 

Strukturert intervju:  

Respondentene i Halden virker samstemte om at den boligsosiale aktiviteten i kommunen har 

økt. Det er mitt inntrykk også etter å ha gått igjennom Årsrapporten 2014 og mine 

ustrukturerte intervjuer. De strukturerte intervjuene bygger opp under mine tidligere inntrykk 

fra rapporten og de ustrukturerte intervjuene.  

Her stilte jeg også spørsmål (4), se organisatorisk og interorganisatorisk 

implementeringstaferd – strukturert intervju. Slik jeg tolker det resultatet av svarene fra 

spørsmålet, når 5 av 5 svarer «ja», forstår jeg det slik at det er stor grad av enighet at Halden 

iverksetter en hyppigere frekvens av hjelpetiltak mot de vanskeligstilte sett opp imot før.  

Jeg stilte i spørsmål (10) de ansatte i det strukturerte intervjuet, hvorvidt de føler at de bruker 

flere timer på praktisk boligsosialt arbeid enn tidligere og om de brukte mindre på generell 

administrering. Det jeg forsøkte å fange med dette spørsmålet var om de ansatte mente at de 

fikk gjort «mer» boligsosialt arbeid». Samtlige 5 av 5 respondenter i Halden er her enige om 

at det og svarer «ja» på dette spørsmålet. Slik jeg tolker dette resultatet virker det å være slik 

at de ansatte selv opplever å bruke mindre tid på generell administrering og mer på praktisk 

boligsosialt arbeid».  

I spørsmål (23) spør jeg respondentene om hvorvidt de opplevde at Halden hadde nådd «økt 

boligsosial aktivitet» som delmål i «I stor grad», «I noe grad» eller «I liten grad». 3 av 5 

respondenter er av den forståelsen at målet er nådd «I stor grad». De siste 2 av 5 

respondentene mener at dette målet er nådd «I noe grad».  
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Oppsummering av «økt boligsosial aktivitet i Halden kommune» 

Alt i alt etter å ha gått igjennom mine tre kilder er det min oppfatning at Halden kommune har 

økt den boligsosiale aktiviteten i sin kommune. Det var vanskelig å spesifisere akkurat hvor 

mye den er økt, men slik jeg tolker kildene mine har det så langt vært en betydelig endring. 

Jeg registrerer i mine kilder at det er flere årsaker til at den boligsosiale aktiviteten i 

kommunen er økt. De sentrale punktene er økt kommunikasjon blant annet med rus/psykiatri, 

miljøvaktmestertjenesten, involvering av andre deler/tjenester i kommunen og at ansatte selv i 

kommunen gir uttrykk for et større antall boligsosiale hjelpetiltak enn tidligere. 

Moss kommune opplever jeg at i større grad enn tidligere har økt sin boligsosiale aktivitet. 

Dette ser jeg i sammenheng med Housing First og med omorganiseringen på det boligsosiale 

feltet i Moss kommune. Det er tunge prosesser å omstrukturere et helt tjenestefelt som det 

boligsosiale og i tillegg opprette en Housing First gruppe som må være tro til Housing First 

modellen.  

Intervjuer:  

Hovedtendensen i intervjuene, slik jeg tolker dem, virker å være at alle informantene forstår 

det slik at det har forekommet og forekommer økt boligsosial aktivitet i Moss kommune. 

Informantene oppfatter at det iverksettes «flere» boligsosiale aktiviteter og at det er «mer 

plass» i kommunen for å jobbe boligsosialt.  

Roald Engman pekte for eksempel på at noe av årsaken til økt aktivitet kan være en 

konsekvens av at de har fått samlet alle de boligsosiale tjeneste og virkemidlene i en enhet. 

Gundersen peker i en liknende retning og sikter til at det boligsosiale arbeidet har fått et langt 

større fokus i kommunen som følge av at politikerne i kommunen virker å ha fått et slags 

«eierforhold» til programarbeidet. Dette mener Gundersen har vært med på å legge til rette for 

økt boligsosial aktivitet i kommunen, og påpeker også ytterligere at det er særdeles viktig at 

«fokuset» er implementert gjennom hele styringsrekken. Jeg er av den oppfatningen at 

omorganiseringen, etableringen av Housing First og interne omstruktureringer har vært med 

på å bidra til økt boligsosial aktivitet i Moss kommune. Det er slik jeg tolker datamaterialet 

mitt og mine informanter.  
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Dokumenter: 

Halvårsrapporten 2014 for Moss kommune beskriver etableringen av Housing First og dets 

resultater. Rapporten forteller også at etableringen av den boligsosiale enheten samt 

etableringen av Housing First som delprosjekt har gitt gode resultater. Moss kommune har 

også drevet et «fra leie til eie» prosjekt lignende det Halden har drevet, og ønsket å opprette 

det som eget delprosjekt. På grunnlag av mindre støtte til dette prosjektet enn Moss i 

utgangspunktet søkte om, blir det ikke realisert som et delprosjekt, men skal heller 

inkorporeres som en del av den til enhver tid gjeldende strategien.  

I all hovedsak tolker jeg deler av innholdet halvårsrapporten 2014 fra Moss kommune til å 

være slik at det underbygger det de tre informantene Engman, Gundersen og Kinden delte i 

intervjuene sine. Jeg oppfatter det på den måten at halvårsrapporten utfyller informantene sin 

informasjon.  

Strukturert intervju:  

Antallet respondenter som deltok i det strukturerte intervjuet i Moss var fem respondenter. 

Den generelle trenden blant respondentene er at de er tilnærmet samstemte i at den 

boligsosiale aktiviteten er økt i Moss kommune. Slik jeg ser resultatene fra det strukturerte 

intervjuet er de med på å utfylle bildet som blir tegnet av intervjuene og dokumentene.  

I spørsmål (4) besvarer alle 5 av 5 respondentene at de opplever at det har blitt satt inn flere 

hjelpetiltak med en hyppigere frekvens enn hva som var tilfellet tidligere. Slik jeg tolker og 

forstår disse svarene virker det å være stor grad av enighet internt i Moss at det er en større 

frekvens av hjelpetiltak som iverksettes.  

Når jeg stilte respondentene i Moss kommune spørsmål (10) oppgir 3 av 5 respondenter «ja» 

på at de bruker mindre tid på administrering og mer tid på praktisk boligsosialt arbeid. 2 av 5 

respondenter i undersøkelsen svarer på dette spørsmålet «vet ikke». Det er ikke den helt store 

og tydelige forskjellen mellom 2 respondenter og 3 respondenter, men jeg tolker det allikevel 

dit hen at det er et lite flertall som opplever å bruke mindre tid på administrering enn hva som 

var tilfellet tidligere.  

I spørsmål (23) spurte jeg de ansatte i Moss om de mente at målet med «økt boligsosial 

aktivitet» var nådd «I stor grad», «I noe grad» eller «I liten grad». 4 av 5 respondenter oppga 
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her at de mente at målet var nådd «I noen grad» mens 1 av 5 svarte med «I liten grad». Ingen 

oppga å være usikker. For meg tyder det på at de fleste mener at det har blitt mer boligsosiale 

aktiviteter enn hva som var tilfellet tidligere.  

 

Oppsummering av «økt boligsosial aktivitet i Moss kommune»: 

Sarpsborg kommune har også økt sin boligsosiale aktivitet etter min oppfatning. Dette 

kommer som konsekvens av at Sarpsborg har gjennomført en omorganisering, de har deltatt i 

nettverket som de to andre kommunene og har scoret godt på det å hjelpe folk ut av 

bostedsløshet. Videre har de også slik jeg tolker datamaterialet mitt gjort en god jobb når det 

gjelder kontinuerlig forebygging av bostedsløshet.  

Intervjuer:  

Alle de tre informantene mine er av den forståelsen, slik jeg forstår dem, at det er blitt mer 

boligsosial aktivitet i Sarpsborg kommune. Gjerlaugsen trekker frem et nytt samarbeid med 

planavdelingen i kommunen som ett eksempel. Hun viser videre til et samarbeid med NAV, 

kompetansesenteret rus & psykiatri og at det har vært et tettere samarbeid innenfor bolig for 

«å gjøre en bedre jobb».  

Det kommer frem blant informantene mine at de har deltatt i Østfoldnettverket og at dette på 

sett og vis har bidratt til økt boligsosialt arbeid. En annen ting som kommer frem i intervjuene 

er lanseringen av tjenestedesign som Gjerlaugsen håper skal bidra til at samordningen internt i 

kommunen skal bli bedre.  

 

 

Dokumenter:  

I Årsrapporten 2013 vises det til boligkontaktene som en særs vellykket aktivitet. Noe som 

også kom frem i intervjuene med mine tre informanter tidligere, men som da ble trukket frem 

under det første hovedmålet. Det vises også til boliger som kommunen disponerer og som har 

blitt oppusset og rehabilitert slik at de møter dagens behov i større grad enn tidligere. Alt dette 

tolker jeg som boligsosial aktivitet, det handler nemlig om det boligsosiale feltet. Slik jeg 

tolker årsrapporten fra 2013 så er den med på å underbygge i noe grad den informasjonen som 
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kommer fra mine informanter om den boligsosiale aktiviteten. Det fremkommer ikke av 

dokumentene noe om «tjenestedesign» eller oppbemanning gjennom boligkontaktene, men 

det er tydelig at det har vært iverksatt mer boligsosial aktivitet ifølge årsrapporten 

sammenlignet med tidligere. 

Strukturert intervju:  

Slik jeg tolker det strukturerte intervjuet virker det å være stor grad av enighet om at det andre 

hovedmålet i Sarpsborg er nådd «i noe grad». Dette er med på for så vidt å bygge opp under 

det som kom frem i intervjusituasjonene med Brynildsen, Gjerlaugsen og Aune i Sarpsborg 

kommune. Sånn som jeg forstår materialet er det noe ulikheter mellom svarene, men ingen 

klar utydelighet mellom de. Det virker å være enighet om at det er tilfellet at den boligsosiale 

aktiviteten til en viss grad er økt. 

Ved spørsmål (4) svarer 4 av 6 respondenter at de opplever at det er en hyppigere frekvens av 

hjelpetiltak som rettes inn mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Sarpsborg kommune. 1 av 6 

oppgir her «nei» og 1 av 6 svarer «vet ikke». Mitt hovedinntrykk er at de fleste ansatte som 

arbeider boligsosialt i Sarpsborg kommune er av den oppfatning at det har blitt en høyere 

frekvens av hjelpetiltak som blir iverksatt mot vanskeligstilte på boligmarkedet i Sarpsborg 

sitt boligmarked.  

På spørsmål (10) oppgir 3 av 6 respondenter at de mener det har blitt mer praktisk boligsosialt 

arbeid og mindre administrering. 2 av 6 mener at det ikke er tilfellet og 1 av 6 svarer «vet 

ikke». Det virker ikke å være noen klare trekk i svarene som er gitt her og det er vanskelig, 

slik jeg ser det, og påstå at de ansatte mener det har blitt mindre administrering og mer 

praktisk boligsosialt arbeid i Sarpsborg. Det er et flertall som er av den oppfatningen i 

undersøkelsen, men det er allikevel en del som mener at det ikke er tilfellet.  

Oppsummering av «økt boligsosial aktivitet i Sarpsborg kommune»: 

Etter min gjennomgang av de tre kildene mine for å vurdere hvorvidt det har blitt «mer 

boligsosial aktivitet» i Sarpsborg kommune er ett av hovedfunnene mine at det i stor grad er 

tilfellet. Dette er i konsekvens av at Sarpsborg har iverksatt en hel rekke tiltak som 

tjenestedesign, ytterligere sammenslåing med Team Bolig, at det har vært deltakelser på kurs 

og at informantene mine for det meste virker å være av den oppfatning at det har blitt mer 

boligsosial aktivitet i kommunen.  
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Økt boligsosial kompetanse i kommunene – Hovedmål 3 

Min operasjonalisering av det tredje hovedmålet i det boligsosiale utviklingsprogrammet: 

«Midler til kompetanseheving for ulike kurstiltak og utvikling av medarbeidere innenfor 

temaet boligsosialt arbeid har forekommet. At det har vært iverksatt tiltak for å fremme den 

boligsosiale kompetansen hos de ansatte i kommunen»   

Mitt hovedinntrykk av Halden kommune er at kommunen har sin boligsosiale kompetanse så 

langt i programarbeidet. Det er vanskelig å nøyaktig måle kompetanse på en slik måte at det 

kan kvantifiseres, men jeg har allikevel gjennom operasjonaliseringen min av teorien og 

målene jobbet med å finne punkter som kan vise til hvorvidt har forekommet en økning. 

Målet i programmet sier ingenting om «hvor mye» kompetansen skal heves, kun at den 

boligsosiale kompetansen i kommunene skal økes.  

Intervju:  

Igjennom mine tre ustrukturerte intervjuer opplever jeg at de tre informantene mine Grandahl, 

Marhaug og Vevelstad, alle mener at det har forekommet en heving av den boligsosiale 

kompetansen i kommunen. Grandahl, Marhaug og Vevelstad trekker alle frem litt ulike 

årsaker eller hendelser som har ledet til høyere boligsosial kompetanse i Halden kommune, 

men det de alle sammen trekker frem er Husbanken som en av årsakene til høyere 

kompetanse.  

Ulike deltakere fra Halden kommune har deltatt på kurs i regi av Husbanken virker å stå 

sentralt for den økte boligsosiale kompetansen ut i fra hva mine informanter forteller meg. 

Marhaug trakk frem eksempelvis at de som jobber med boligsosiale temaer, slik som 

miljøvaktmesterne og han selv inkludert, deltok på en Housing First introduksjon i Bergen 

høsten 2013. Et annet poeng som gjøres av Roar Vevelstad er at Halden har benyttet seg av 

tilskuddsmidler fra fylkesmannen i Østfold som ifølge han går på kompetansebygging. 

Marhaug viste også til at de omtrent fire ganger i året også har deltatt på blant annet kurs inne 

hos Husbanken i Oslo i forhold til kompetanse på husbankens og kommunens ulike 

virkemidler.  

Hovedinntrykket mitt etter å ha gjennomført disse tre intervjuene av informantene mine er at 

de er av den oppfatning at en kompetanseheving har funnet sted i kommunen.  
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Dokumenter:  

I årsrapporten 2014 fremheves det blant annet at Halden kommune har etablert en «strategisk 

kompetanseplan» for helse – og omsorg. Kompetansebehov for det boligsosiale arbeidet er 

ifølge årsrapporten inkorporert i denne strategiske kompetanseplanen. Årsrapporten viser også 

til at ulike kompetansetiltak i kommunen er forankret i et prosjekt kalt «kompetanse / bo – 

oppfølgingstjenester 2013-2014». Ifølge Årsrapporten 2014 ble dette prosjektet iverksatt, men 

noe senere enn hva som var i linje med «aktivitetsplanen» til kommunen. Slik jeg tolker 

årsrapporten 2014 virker det som om Halden kommune, sett i lys av de ustrukturerte 

intervjuene, har hatt et forholdsvis stort fokus på det å heve kompetansen internt i kommunen. 

Strukturert intervju:  

Min oppfatning av det strukturerte intervjuet i Halden som omhandler det med å bygge opp 

den boligsosiale kompetansen i kommunen er at Halden har fått til en del. Det er allikevel 

ikke helt entydige svar som kommer ut fra det strukturerte intervjuet, men nok til at jeg 

vurderer det slik at det har foregått en økning av kompetansen.  

På spørsmål (24) i det strukturerte intervjuet stiller jeg respondentene det spørsmålet om de 

mener den boligsosiale kompetansen som er i kommunen har økt. I Halden svarer 3 av 5 

respondenter «I stor grad», de mener at den boligsosiale kompetansen i kommunen i stor grad 

har økt. 2 av 5 respondenter mener at den boligsosiale kompetansen i all hovedsak har økt «I 

noe grad». Ingen respondenter valgte å svare «I liten grad». Jeg tolker dette dit hen at den 

boligsosiale kompetansen i Halden kommune har vært økt, samtlige 5 av 5 respondenter i 

Halden er av den oppfatningen at det har funnet sted en økning. Det som er 

usikkerhetsmomentet blir i så fall hvor stor grad de mener den boligsosiale kompetansen er 

økt. 

 

Oppsummering av «Økt boligsosial kompetanse i Halden kommune»: 

Alt i alt, basert på data fra mine tre kilder som er ustrukturert intervju, dokumenter og 

strukturerte intervju, argumentere for at det har forekommet en kompetanseøkning i Halden 

kommune. Gjennom deltakelse på kurs i regi av Husbanken, mottak av tilskudd fra 

fylkesmannen knyttet opp mot kompetanseheving innenfor det boligsosiale og deltakelse i 
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Østfoldnettverket er alle faktorer som hver for seg har bidratt til en generell 

kompetanseheving på ulike områder i kommunen.  

 

Moss kommune har også slik jeg tolker det jobbet aktivt opp mot det å bygge opp sin 

boligsosiale kompetanse. Hovedinntrykket mitt så langt er at Moss kommune har arbeidet 

godt mot målet om økt boligsosial kompetanse i kommunen, men at det finnes noe 

forbedringspotensial.  

Intervjuer:  

I intervjuene opplevde jeg at informantene var av den oppfatningen at Moss har fått økt sin 

boligsosiale kompetanse gjennom programarbeidet. Kjersti Veseth Kinden trekker blant annet 

frem at Housing First blant annet har «hospitert» hos «ACT» (Assertive Community 

Treatment). Blant annet trekker Roald Engman inn at Moss kommune har deltatt på 

studiereiser i regi av Husbanken, deltatt på konferanser i regi av Husbanken, hvor Moss deltar 

med representanter fra nøkkelposisjoner. Også i forbindelse med Housing First og ikke «kun» 

den boligsosiale enheten. Engman viser til at de har vært på studieturer til Glasgow, 

Amsterdam og København. Slik jeg tolker Kinden går Housing First også glipp av viktige 

kompetanseressurser i forbindelse av at de mangler to stillinger per dags dato. Som en 

generell utfordring påpekte Engman blant annet: «Det andre problemet er det at når du skal 

komme med noe nytt. En ting er å implementere måter å tenke på, men når du skal samle ting 

og etablere nye enheter så oppstår det utfordringer i forhold til grensesnittet mot andre.» og 

«Hvordan skal rutinene være og særlig der vi driver tangerende eller overlappende virksomhet 

sånn som det med oppsøkende tjenester til brukere»  

 

Engman peker særlig på seminarer, kurs, boligkonferanser og «Østfoldnettverket» som kilder 

til økt boligsosial kompetanse i Moss kommune. Dette er allikevel ting som i relativt liten 

grad blir trukket frem i de to andre intervjuene jeg gjennomførte i Moss.  

Dokumenter:  

Her baserer jeg meg på Halvårsrapporten 2014 som i det store og det hele viser til det samme 

som informantene ga uttrykk for i intervjusituasjonen. Rapporten viser til samlinger, 

obligatoriske samlinger, formidling av kurs og kunnskapssamlinger i regi av programmet. 
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Utover dette viser dokumentet til deltagelse i det frivillige nettverket kjent som 

Østfoldnettverket og samarbeid med fylkesmannen.  

Det blir vist til studietur/konferanse i blant annet Stockholm som et eksempel som har bidratt 

til økt boligsosial kompetanse i Moss kommune. Det nevnes også at Moss kommune deltar i 

«Europeisk erfaringsnettverk for bostedsløse» / «HABITACT».  

Strukturert intervju:  

I all hovedsak virker det som at flertallet av de 5 respondentene mener at målet er nådd i noe 

grad. Det er økt boligsosial kompetanse i Moss kommune ifølge disse og det er 3 av 5 som 

svarer «I noe grad». Jeg velger her å se på det slik at i og med at ingen svarer «i liten grad» er 

dette heller med på å styrke det generelle inntrykket av at kompetansen i Moss har økt. 

På spørsmål (24) svarer 2 av 5 respondenter at målet er nådd «I stor grad». Etter mitt syn har 

det dermed da forekommet en økning i den boligsosiale kompetansen i Moss kommune. 

Derimot er det usikkert hvor mye kompetansen har økt, men det flere som har svart «I noe 

grad» enn «I stor grad» og jeg tolker det dit hen at den boligsosiale kompetansen har økt «I 

noe grad».  

Oppsummering av «Økt boligsosial kompetanse i Moss kommune»: 

Kort oppsummert tolker jeg gjennom de tre kildene mine at den boligsosiale kompetansen i 

Moss har vært betraktelig styrket som konsekvens av flere faktorer. Noe av årsaken til dette 

ligger følgelig i den nyopprettede boligsosiale enheten hvor man har hatt en egen «utredning» 

for å oppnå mer kunnskap på feltet. En annen ting som har vært sentral er følgelig den 

aktiviteten og kursdeltakelse som har hatt sammenheng med Housing First programmet som 

har blitt iverksatt i Moss kommune. Dette virker å ha bidratt til kompetanseutvikling internt i 

organisasjonen. Moss kommune kunne antakeligvis hatt en enda høyere økning av den 

boligsosiale kompetanse dersom de hadde fått fylt opp de to siste stillingene i Housing First.  

 

Sarpsborg kommune har også økt sin boligsosiale kompetanse igjennom programarbeidet 

med Husbanken og de andre Østfoldkommunene. Kompetansen har økt slik jeg forstår det, 

men det er punkter hvor det kanskje er et forbedringspotensial for større grad av 

kompetanseutvikling i kommunen.  
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Intervjuer:  

I intervjuene jeg gjennomførte i Sarpsborg kommune gir det hovedinntrykket at det har 

forekommet en økning av den boligsosiale kompetansen. De ulike informantene trekker frem 

litt ulike ting når det gjelder årsakene til kompetansehevingen, men to av informantene peker 

på at Sarpsborg i stor grad har benyttet seg av Husbankens tilbud og peker på samlingene som 

har foregått i regi av Husbanken.  

Østfoldnettverket blir vurdert å være i et kompetansehevingslys, men både Gjerlaugsen og 

Brynildsen peker på at Østfoldnettverket kanskje ikke har vært essensiell for Sarpsborg sin 

kompetanseheving. Noe som blir påpekt av Brynildsen er at mye av kursingen som kommer 

fra Husbanken er den samme «år etter år» og at dette kan ha noe med gjennomtrekk av 

personell i kommunene.  

Dokumenter: 

Det fremkommer av Årsrapport 2013 at i 2013 sluttet programleder og det har vært nødvendig 

å bruke tid samt ressurser på å jobbe med kunnskapsoverføring fra gammel programleder til 

ny. Sarpsborg oppga i rapporten at en av de mer erfarne fra plan og samfunnsenheten tok over 

oppgaven midlertidig og at ny programleder begynte i August 2013. I rapporten vises det til 

Østfoldnettverket og at det har bidratt til kompetanseutvikling gjennom ulikt samarbeid i 

nettverket. De viser også til at ledere og medarbeidere systematisk deltar på kursing i regi av 

husbanken og KBL4. Det står også i dokumentet at 3 saksbehandlere på startlån deltar i et 

nettverk med Asker kommune.  

Slik jeg forstår det bygger dette delvis opp under det som har blitt fortalt meg i intervjuene, 

men også at det er noe ulikt syn på for eksempel Østfoldnettverket. Jeg tolker det allikevel dit 

hen at Østfoldnettverket også i Sarpsborg har bidratt til kompetanseheving.  

 

Strukturert intervju:  

                                                           
4 Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd – For mer informasjon: 
http://www.kbl.kommune.no/?page_id=39 
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Hovedinntrykket blir totalt sett at det i noe grad har vært en kompetanseheving i Sarpsborg 

kommune.  

1 av 6 respondenter oppgir at målet er nådd «I stor grad». 3 av 6 respondenter oppgir svaret «I 

noe grad» mens 1 av 6 respondenter oppgir «I liten grad». Målet er ikke nådd i stor grad i 

Sarpsborg kommune, derimot tolker jeg det dit hen at målet er nådd «I noe grad» i og med at 

3 av 6 respondenter mener målet er nådd «I noe grad» 

Oppsummering av «økt boligsosial kompetanse i Sarpsborg kommune»:  

Slik jeg tolker datamaterialet mitt er det tydelig at det har forekommet en økning av den 

boligsosiale kompetansen i kommunen. Jeg mener at Østfoldnettverket er en av flere årsaker 

til dette. Sarpsborg har også deltatt i flere av kursene i regi av Husbanken og KBL. Dette har 

vært med på å styrke den interne kompetansen i organisasjonen. 

 

Kapittel 7 - Analyse og drøfting av funn 
 

Jeg har valgt å dele opp den første delen av analysen etter de tre hovedmålene som er oppgitt i 

programarbeidet: (1) økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet, (2) økt boligsosial 

aktivitet og (3) økt boligsosial kompetanse i kommunene. I store trekk følger strukturen i dette 

kapittelet strukturen som foreligger i funnkapittelet mitt, men med noen mindre justeringer.  

Jeg deler analysekapittelet opp i tre ulike diskusjonsdeler, hvor den deles opp slik: (1) 

Vurdering av måloppnåelse, (2) Generell diskusjonsdel for implementeringsteori og (3) 

kobling av min forskning opp mot implementeringsforskning i dag.  I og med at 

problemstillingen legger særlig vekt på å undersøke hvorvidt programmet er iverksatt eller 

implementert slik beslutningstakerne så for seg, vil dette også klart prege analysen min. Deler 

av analysen vil også befatte seg med hvorvidt jeg har klart å finne faktorer, jeg mener, kan 

bidra til å hemme eller fremme tilsvarende implementering på ulike steder.  

Formålet med dette kapittelet er å vurdere grad av måloppnåelse samt forklare resultatene av 

implementeringen i de tre kommunene. Det andre formålet er å forsøke å forklare hva som 

kan hemme eller fremme lik implementering på ulike steder.  

På neste side er det en tabell som viser måloppnåelsen for implementering av det boligsosiale 

utviklingsprogrammet i de tre kommunene. Denne tabellen tar for seg den generelle 
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måloppnåelsen med alle tre hovedmålene sett under ett blikk og den er gradert inn i tre ulike 

grader for måloppnåelse. Jeg har valgt å gradere skalaen i tre ulike kategorier: (I høy grad 

implementert – slik beslutningstakerne så for seg), (I medium grad implementert – slik 

beslutningstakerne så for seg) og (I lav grad implementert slik beslutningstakerne så for seg). 

Den gir også innsyn på måloppnåelse for hvert enkelt hovedmål.  

 

Det mest opplagte funnet jeg har gjort i studien min er at man har i Moss og Sarpsborg 

kommune implementert boligsosialt utviklingsprogram i høy grad slik beslutningstakerne så 

for seg. Halden vurderer jeg dit hen at har implementert programmet i medium grad. Ingen av 

kommunene vurderes til å ha implementert programmet i lav grad. En mulig forklaring på 

hvorfor Halden har implementert i medium grad sammenlignet med Moss og Sarpsborg er en 

mer anstrengt økonomisk situasjon.  

 

Implementert slik 

beslutningstakerne 

så for seg i: 

1. Hovedmål 

Økt forebygging 

og bekjempelse 

av bostedsløshet 

2. Hovedmål 

Økt 

boligsosial 

aktivitet i 

kommunene 

3. Hovedmål 

Økt 

boligsosial 

kompetanse i 

kommunene 

Høy grad Moss  

Sarpsborg 

Halden 

Moss 

Sarpsborg 

Halden 

Moss  

Sarpsborg 

Medium grad Halden   

Lav grad    

Generell grad av 

implementering 

for programmet 

slik 

beslutningstakerne 

så for seg:  

Programmet 

implementert i høy 

grad slik 

beslutningstakerne så 

for seg: 

Moss og Sarpsborg 

Programmet 

implementert i 

medium grad slik 

beslutningstakerne så 

for seg:  

Halden 

Programmet 

implementert i lav 

grad slik 

beslutningstakerne så 

for seg: 

Tabell 10 Rangering av måloppnåelse på hvert enkelt hovedmål og totalt for alle tre hovedmål 
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Egenprodusert tabell som viser måloppnåelse for implementering gradert etter Høy, medium 

og lav grad av implementering.  

Det mest overraskende funnet i denne studien er at det av de tre utvalgte 

implementeringsdimensjonene jeg valgte fra den integrerte implementeringsmodellen, så er 

det organisatorisk og interorganisatorisk implementeringsatferd som best forklarer hvorfor 

implementeringen har lykkes i så stor grad som det den har i de tre kommunene. Faktorene 

ledelse og frontpersonell, dersom man tar hensyn til mine til funn, forklarer i mindre grad 

hvorfor boligsosialt utviklingsprogram har blitt implementert i den grad det har blitt gjort. Det 

som fremmer god implementering er etter mine funn å dømme også det som fremmer lik 

implementering på tvers av kommunene i studien.  

For det andre finner jeg i studien min at man til tross for at et stort flertall i alle tre kommuner 

oppgir at de enten har observert eller opplevd konflikter knyttet til det boligsosiale 

programmet i kommunen. Dersom dette var tilfellet forventet jeg i utgangspunktet å finne at 

implementeringen ble hemmet i den aktuelle kommunen og komparativt, men studien viser 

derimot at til tross for konflikter i alle tre kommuner virker ikke dette å ha påvirket 

programmet i det store og det hele.  

Det er klart at disse konfliktene i en viss grad kan ha påvirket implementeringen av 

programmet, men den totale måloppnåelsen er generelt sett god. Spørsmålet blir derfor 

hvorfor ikke har konfliktene generelt påvirket implementeringen av programmet slik jeg 

hadde en antakelse om at ville være tilfellet?  

 

7.1 Høy, medium og lav grad implementert – 1. Økt forebygging og bekjempelse av 

bostedsløshet 

For å bli vurdert på det første hovedmålet som i «høy grad» implementert er kommunen nødt 

til å iverksette flere forebyggende tiltak mot bostedsløshet, og i tillegg til dette må det være 

enklere enn før å bosette vanskeligstilte personer enten i det private leiemarkedet eller i en 

kommunal bolig.  

Dersom tilfellet er at kommunen ikke har en vesentlig forbedring sammenlignet med tidligere 

på det forebyggende aspektet eller at kommunen har større utfordringer knyttet til bosetting av 

nye vanskeligstilte, må det vurderes dit hen at det kvalifiserer til «medium grad» 

implementert på første hovedmål. Eksempelvis dersom kommunen har iverksatt enkelte tiltak, 
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mens andre tiltak har uteblitt i forhold til operasjonaliseringene mine og programmålene vil 

det kvalifisere til «medium grad av måloppnåelse».  

Det nederste nivået er implementert i «lav grad» slik beslutningstakerne så for seg. For at jeg 

skal vurdere en kommune dit hen må for øvrig kommunen enten ha lavere måloppnåelse enn 

hva som er tidligere på både forebyggingsaspektet og bekjempelsen av bostedsløshet.  

 

7.2 Høy, medium og lav grad implementert – 2. Økt boligsosial aktivitet 

For at vurderingen av måloppnåelsen i kommunen skal være i «høy grad» implementert slik 

beslutningstakerne så for seg er kommunen nødt til å ha en større frekvens av tiltak som 

iverksettes på det boligsosiale feltet. Det må være et større fokus omkring det boligsosiale 

arbeide enn hva som var tilfellet tidligere og boligsosialt arbeid må inkorporeres i kommunens 

offentlige og interne dokumenter mer enn før. Utover dette er det også nødvendig at det 

foregår samarbeid mellom ulike enheter hvor boligsosialt arbeid i større grad enn tidligere er 

gjenstand for oppmerksomhet, eller sagt på en annen måte, at boligsosiale tjenester sees i 

sammenheng med andre kommunale tjenester. Ikke alt jeg nevnte trenger nødvendigvis være 

på plass, men helst i stor grad.  

For at det andre hovedmålet i kommunen skal vurderes til å være i «medium grad» 

implementert må det være delvis måloppnåelse. At enkelte av de tidligere nevnte punktene 

har forekommet i kommunen, men ikke alle.  

Dersom en kommune skulle kvalifisere til i «lav grad» implementert slik beslutningstakerne 

så for seg kan det ikke ha forekommet noen særlige endringer i kommunen. Dermed kan ikke 

det boligsosiale arbeidet synes i kommunens dokumenter, det må være lav grad av 

samhandling internt i kommunen og videre.  

 

7.3 Høy, medium og lav grad implementert – 3. Økt boligsosial kompetanse i 

kommunene 

Dersom kommunene skal kvalifisere til i «høy grad» implementert slik beslutningstakerne så 

for seg, er det en nødvendig at kommunen har iverksatt ulike typer tiltak for å øke den interne 

boligsosiale kompetansen i kommunen. Disse tiltakene er ikke nødvendigvis av frekvens, men 

også den kvaliteten de vurderes til å være. Skal en kommune vurderes til å ha økt den 

boligsosiale kompetansen i «høy grad» slik beslutningstakerne så for seg, vurderer jeg det 
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sånn at det har vært nødvendig med kurs og seminardeltakelse i regi av eksempelvis 

Husbanken eller andre relevante aktører på feltet. Det må ha forekommet samarbeid mellom 

kommunen og andre kompetanseaktører, eksempelvis igjennom Østfoldnettverket. Det bør ha 

forekommet en slags oppbemanning innad i organisasjonen knyttet til det boligsosiale feltet 

og kommunen må ha hatt et fokus på å øke den interne kompetansen.  

For at en kommune på det tredje hovedmålet skal vurderes til å ha i «medium grad» 

implementert det tredje programmålet kan en del eller noen av de tidligere nevnte tiltakene ha 

vært iverksatt, men det eksisterer fortsatt mangler på tiltak for å fremme den boligsosiale 

kompetansen internt i kommunen. For å vurderes som «medium» kan ikke kommunen ha 

iverksatt eksempelvis alle de nevnte tiltakene.  

Skulle en kommune bli vurdert til å ha implementert det tredje hovedmålet i «lav grad» har 

det ikke forekommet noen endringer når det gjelder å øke den boligsosiale kompetansen i 

kommunen. Hvis jeg skal vurdere en kommune dit hen at det ikke eller i lav grad har 

forekommet noen kompetanseøkning i forbindelse med det tredje hovedmålet må også det 

strukturerte intervjuet for den aktuelle kommunen vise at de ansatte i stor grad opplever at det 

tredje hovedmålet er nådd «i liten grad».  

Dersom Nielsen & Winter (2008) sin modell har forklaringskraft bør studien jeg har 

gjennomført, der implementeringen lykkes i mindre grad, kunne forklares med økonomiske 

årsaker, frontlinjepersonell eller manglende tiltak fra ledelsen. Motsatt har jeg hatt en 

forventning om at dersom jeg fant at dersom økonomien var god, frontlinjepersonell sluttet 

opp om programmet og organisatoriske tiltak fra ledelsen ville implementeringen av det 

boligsosiale programmet i større grad følge intensjonen til beslutningstakerne.  

Hvis den økonomiske situasjonen hos en eller flere av iverksettingsaktørene er preges av lite 

handlingsrom og særlig stramme budsjetter har jeg en forventning om at dette vil påvirke 

måloppnåelsen av implementeringen til boligsosialt utviklingsprogram negativt. Derfor har 

jeg en antakelse på den andre siden at dersom økonomien er normal eller ikke er påvirket av 

noen «ekstreme» faktorer så vil dette bidra til at implementeringen av det boligsosiale 

utviklingsprogrammet i større grad forekommer slik beslutningstakerne i utgangspunktet 

hadde sett for seg.  

Samtidig er det også slik at jeg har hatt en forventning om at frontlinjepersonellet eller 

«bakkebyråkratene» sin atferd i organisasjonen og dets arbeid har en påvirkningskraft hva 

gjelder måloppnåelse på implementering. Dersom frontlinjepersonellet ikke virker å slutte opp 
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om programarbeidet har jeg en forventning om en lavere grad av vellykket implementering i 

den aktuelle kommunen der det måtte være tilfellet. Skulle det være motsatt tilfellet og jeg 

opplevde at frontlinjepersonellet virker å slutte opp om det boligsosiale utviklingsarbeidet har 

jeg på den andre siden en forventning om at det vil påvirke implementeringen av 

programarbeidet positivt. Funnene mine tyder på at personalet slutter opp om programmet, 

slik jeg vurderer de i samtlige tre kommuner.  

På den andre siden, i motsatt side av frontlinjepersonellet, har jeg også en antakelse om at hva 

ledelsen foretar seg internt i organisasjonen i mer eller mindre grad vil påvirke hvordan 

implementeringen av programmet går. Dersom ikke ledelsen har benyttet seg av ulike 

håndteringsverktøy som eksempelvis oppbemanning og screening av potensielt nytt 

frontlinjepersonell har jeg en forventning om at det påvirker implementeringen negativt. Og i 

motsatt tilfellet forventes det at dersom ledelsen har benyttet seg av disse virkemidlene så vil 

det påvirke implementeringen i positiv retning hva gjelder måloppnåelsen slik 

beslutningstakerne så for seg.  Skulle tilfellet være at frontlinjepersonellet hverken slutter opp 

om eller mot forventer jeg at det ikke påvirker i noen særlig grad hva gjelder selve 

implementeringen.  

 

7.4 Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet  

I funndelen har jeg presentert de ulike funnene jeg har gjort i empirien min. Tidligere i dette 

kapittelet har jeg også grafisk presentert med tabeller hvilken måloppnåelse de tre 

kommunene Halden, Moss og Sarpsborg har hatt sett mot programmet generelt og på de ulike 

hovedmålene. Dersom flere av disse «variablene» fra den integrerte implementeringsmodellen 

til Nielsen & Winter (2008) skulle vise seg peke i «negativ» retning vil det, slik jeg tolker det, 

kunne påvirke enda mer negativt på implementeringen. På motsatt side har jeg likeså en 

antakelse om at desto flere av disse variablene som er positive i implementeringsprosessen, så 

vil det påvirke implementeringen og måloppnåelsen i en positiv retning.  

Dersom man tar utgangspunkt i mine operasjonaliseringer vil tiltak for å forebygge 

bostedsløshet og det å bekjempe bostedsløshet være handlinger slik som: flere «proaktive» 

tiltak iverksatt fra kommunens side og flere såkalte «reaktive» tiltak fra kommunen mot 

brukerne eller klientene.  

I funndelen presenterte jeg for øvrig et funn om at Halden kommune befinner seg på ROBEK-

listen. ROBEK-listen er et register over kommuner som Kommunal og 
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Moderniseringsdepartementet holder over kommuner som er i økonomisk ubalanse. Alle 

kommuner som befinner seg på denne listen må ha godkjennelse fra departementet for å inngå 

låneavtaler, inngå større leieavtaler og må også innhente godkjennelse for de kommunale 

budsjettene for så lenge de står på listen til departementet.  

I mine undersøkelser og i funndelen fant jeg at Halden kommune har oppnådd mye når det 

gjelder det første hovedmålet, men først og fremst på den forebyggende og «proaktive» delen 

av hovedmålet. Når det gjelder den reaktive delen av det første hovedmålet, altså 

bekjempelsen av bostedsløshet, fant jeg at det er en litt større utfordring i Halden kommune 

vedrørende måloppnåelse på dette målet sammenlignet med det jeg tolker som intensjonen til 

beslutningstakerne. Hvis man legger til grunn mine operasjonaliseringer for måloppnåelse vil 

man kunne trekke samme konklusjon vedrørende det første hovedmålet om at innsatsen på det 

forebyggende «proaktive» feltet er økt, men at utfordringen i all hovedsak ligger på det 

«reaktive» feltet i Halden kommune. 

Spørsmålet jeg har stilt meg og er nødt til å stille meg er, hvorfor har Halden kommune hatt 

en «høy grad» av måloppnåelse på den ene halvdelen av det første hovedmålet mens det har 

vært «lav grad» eller «medium grad» av måloppnåelse på den andre halvdelen?  

Det første hovedmålet kan slik jeg ser det, og har nevnt tidligere, deles opp i to ulike deler 

som «proaktiv» og «reaktiv». De proaktive tiltakene består av tiltak som forebygger 

bostedsløshet i kommunen og forhindrer at kommunen blir nødt til å iverksette tiltak for å 

hjelpe klienter inn på boligmarkedet. Det kan hevdes at dersom de proaktive tiltakene i større 

grad lykkes, desto mindre frekvens vil kommunen måtte iverksette de reaktive tiltakene slik 

som å hjelpe med bosetting. Hvis kommunens økonomi er begrenset, slik som tilfellet er med 

Halden, har jeg hatt en forventning om at man har kunnet se dette på måloppnåelsen der hvor 

det «koster mer» å nå målene. Nielsen & Winter (2008) hevder sin bok «implementering af 

politik» at dersom iverksettingsaktøren sin økonomiske situasjon er preget av kutt og 

nedskjæringer kan dette påvirke implementeringen negativt.  

Halden kommune sin økonomiske situasjon er preget av at kommunen står på ROBEK-listen 

og det har vært slik jeg forstår det det økonomiske aspektet som har preget implementeringen 

og måloppnåelsen negativt når det gjelder det første hovedmålet. Dersom måloppnåelse kun 

hadde gått på det å forebygge bostedsløshet ville man kunne argumentert for at det var 

tilnærmet «høy grad» av måloppnåelse i Halden kommune, men i og med at målet også er å 

bekjempe bostedsløshet i kommunen, anser jeg måloppnåelsen på det første hovedmålet til å 

være i «medium grad» implementert slik beslutningstakerne så for seg.  
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Det kan argumenteres for og tenkes at dersom Halden kommune sin økonomi ikke hadde vært 

så begrenset med nedskjæringer og kutt slik som tilfellet er i dag, at Halden kommune ikke 

hadde trengt å selge unna såpass mange kommunale leiligheter og andeler som har vært gjort i 

Halden kommune. Slik jeg ser det, har dette målet vært nødvendig og nedprioritere til fordel 

for andre i Halden kommune eller ikke vært mulig å gjennomføre i henhold til hva som var 

måloppnåelse på bakgrunn av den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i pr. dags 

dato. Hvis Halden kommune ikke hadde trengt å selge unna, eller solgt ut, ville Halden 

kommune hatt en enklere situasjon når det gjaldt å bosette mennesker i kommunen som er 

bostedsløse.  

Dersom den økonomiske situasjonen til Halden hadde vært mer romslig kan det tenkes at 

kommunen i så stor grad ikke hadde solgt ut kommunale andeler. Hvorfor Halden har solgt ut 

mange kommunale andeler er vanskelig å si noe konkret om, men det er nærliggende å anta at 

man på den måten har forsterket en økonomi som har fått tilført sårt tiltrengte midler.  

På den andre siden kan det godt hende at det å selge såpass mange kommunale andeler har 

vært nødvendig rent økonomisk for Halden kommune, det er ikke opp til meg å vurdere de 

økonomiske aspektene ved situasjonen til Halden, men slik jeg oppfatter det har dette vært 

med på å forhindre måloppnåelsen på det første hovedmålet.  

Dersom man legger til grunn forskningen til Nielsen & Winter i tillegg til hva andre forskere 

har kommet frem til vil ulike typer avhengighet i slike situasjoner påvirke implementeringen 

ulikt. Eksempelvis legger Nielsen & Winter (2008) som meg til grunn at dersom 

avhengigheten mellom Husbanken og Halden kommune er «ensidig» vil dette påvirke 

implementeringen negativt i den forstand at det vil kunne foreligge insentiver til å handle på 

en slik måte at det er kontraproduktivt for implementeringen og realiseringen av politikkmål.  
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Figur 6 illustrasjon over relasjon og avhengighet 

Denne figuren illustrer avhengigheten og samarbeidsrelasjonen mellom Husbanken og Halden 

kommune. Den illustrer de aspektene i implementeringsprosessen som Husbanken og 

kommunen tar med seg inn i prosessen. Det sentrale i modellen er allikevel at den illustrer at 

avhengigheten er gjensidig i den forstand at det organisasjonene bringer inn i samarbeidet, 

bidrar til at begge parter er avhengige av hverandre. Slik jeg har oppfattet det har ikke 

avhengigheten spilt en stor rolle utover at den har påvirket positivt på måloppnåelsen generelt 

for hele programmet. I denne studien mener jeg at «avhengigheten» ikke har noen 

forklaringsfaktor på hvorfor Halden kommune ikke oppnådde «høy grad» av måloppnåelse 

når det gjelder bekjempelse av bostedsløshet, det er heller motsatt, at den gjensidige 

avhengigheten har bidratt i positiv retning. Det kan tenkes at dersom avhengigheten ikke har 

vært gjensidig, men heller ensidig hadde dette kunne skadet måloppnåelsen til kommunen og 

implementeringsprosessen i større grad sammen med den økonomiske situasjonen. Årsaken til 

at jeg velger å plassere Halden på «medium grad» av måloppnåelse på det første hovedmålet 

er at de har særlige utfordringer knyttet til å bistå barnerike familier og har relativt få 

kommunale boliger de disponerer etter salg av kommunale andeler til disposisjon.  

Moss kommune har slik jeg opplever det oppnådd mye når det gjelder forebygging og 

bekjempelse av bostedsløshet og jeg ser det slik at måloppnåelsen totalt på det første 

hovedmålet er implementert i «høy grad» slik beslutningstakerne så for seg.  

Slik jeg ser det har Moss kommune hatt en økonomi som har vært romsligere sammenlignet 

med eksempelvis Halden kommune som på den andre siden har hatt utfordringer knyttet til 

deres budsjetter og økonomiske situasjon. Det samme gjelder for øvrig Sarpsborg kommune 

som jeg også vurderer dit hen at har en langt mer romslig økonomisk situasjon enn 
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eksempelvis Halden kommune. Sarpsborg har det til felles med Moss kommune at jeg mener 

de har nådd det første hovedmålet i «stor grad» slik beslutningstakerne så for seg.  

I og med at både Moss og Sarpsborg lyktes i det jeg mener er i «høy grad» vedrørende det 

første hovedmålet og Halden lyktes i «medium grad» slik jeg forstår det, må 

forklaringsfaktoren foreligge i det som i nevneverdig grad skiller disse tre kommunene fra 

hverandre. I alle tre kommunene har man lykkes i stor grad slik jeg ser det med den 

forebyggende delen av det første hovedmålet og det ser man igjennom at alle kommunene til 

dels har etablert det som minner om «Housing First» prosjekter, hvorpå Moss kommune er 

den eneste av de tre som har forpliktet seg og rendyrket «Housing First» modellen. Både 

Moss og Sarpsborg kommune har langt flere kommunale boliger enn sammenlignet med hva 

Halden har per dags dato i dag. Dette mener jeg er med på å forklare hvorfor Moss og 

Sarpsborg kvalifiserer til i «høy grad» blitt implementert slik beslutningstakerne så for seg 

totalt på det første hovedmålet.  

På den andre siden kan det sies at Halden har solgt ut disse andelene til personer og familier 

som kvalifiserer til eksempelvis ulike tiltak fra Husbankens side slik som startlån og at de som 

nå bor der og har kjøpt leiligheten har blitt bosatt. Det er absolutt et faktum at Halden på den 

måten har bosatt mange som ellers kanskje hypotetisk ville kunne vært bostedsløse, men 

kommunen har slik jeg ser det også mistet fleksibilitet i prosessen mot å bekjempe 

eksisterende bostedsløshet. Det er derfor vurderer jeg måloppnåelsen til å være i «medium 

grad» og ikke i «høy grad» slik som jeg vurderer Moss og Sarpsborg kommune.  

Det som skiller Halden kommune nevneverdig ifra de to andre kommunene Moss og 

Sarpsborg er den økonomiske situasjonen Halden kommune befinner seg i med tanke på at 

Halden står oppført på ROBEK-listen til kommunal og moderniseringsdepartementet. Til 

tross for at Sarpsborg kommune har noen flere innbyggere enn Halden og Moss kommune er 

jeg av den oppfatning at dette er tre kommuner som virker å være relativt like på flere 

områder og dersom man legger den logikken til grunn må det være det som skiller disse tre 

kommunene som forklarer ulikheten i utfallet mellom de. I så tilfellet er det kun det 

økonomiske aspektet som skiller disse kommunene fra hverandre, for når det gjelder det 

første hovedmålet oppfatter jeg alle kommunene å være like på temaer som avhengighet, 

frontlinjepersonell og tiltak iverksatt av ledelsen.  

Hvis man legger Nielsen & Winter (2008) til grunn for å forstå hvorfor implementeringen på 

det første hovedmålet ikke var nådd vil det at ressurssituasjonen i Halden kommune var og er 

såpass anstrengt at det var vanskelig for kommunen å prioritere anskaffelse av nye 
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kommunale boliger. Det kan tenkes at det gjennom en anstrengt økonomisk situasjon 1.) ikke 

er nok midler tilstede og 2.) det er mange gode saker som kjemper om de samme midlene som 

er tilstede. Dersom det oppstår en slik situasjon, noe jeg for øvrig antar og legger til grunn at 

det gjorde, vil det være særs utfordrende å få igjennom kostbare investeringer politisk slik 

som nye kommunale boliger når det finnes andre felt som trenger midler. Noe som 

underbygger dette argumentet og påstanden er for øvrig at et prosjekt Halden har hatt gående 

rundt en rekke differensierte familieboliger har blitt forsinket i kommunen. Det er 

nærliggende å anta at det er den økonomiske situasjonen og ressurser som kan ha vært 

utslagsgivende for at prosjektet ligger etter tidsrammen.  

 

Figur 7 illustrasjon over relasjon og avhengighet 

 

 

Figur 8 illustrasjon over relasjon og avhengighet 
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Disse tabellene illustrerer den avhengigheten mellom Husbanken og de to siste kommunene 

samt «gjensidigheten» som oppstår i relasjon mellom disse i implementeringssituasjonen.  

På den ene siden kan man dermed argumentere for at det er det økonomiske aspektet som har 

gitt Halden særlige utfordringer med måloppnåelsen på det første hovedmålet, men på den 

andre siden er det også en tanke at det er flere faktorer som har gjort at man har lykkes i de 

andre kommunene med måloppnåelsen på det første hovedmålet. Det kan tenkes på den andre 

siden at dersom en av kommunene som i «høy grad» har nådd det første hovedmålet for 

eksempel hadde innslag av frontlinjepersonell som ikke sluttet opp om programarbeidet eller 

at ledelsen ikke benyttet seg av ulike verktøy hadde måloppnåelsen ikke nødvendigvis vært 

like god.  

Jeg legger Nielsen & Winter (2008) sin integrerte implementeringsmodell til grunn for å 

forstå hvorfor implementering enten lykkes i mer eller mindre grad, og kan man godt si at det 

er flere faktorer som er relevante for å forklare implementering enn de jeg har valgt ut. De jeg 

valgte ut, valgte jeg på bakgrunn av at jeg vurderer de som mest hensiktsmessige for å forklare 

implementeringen av dette programarbeidet. I Sarpsborg og Moss kommune hvor jeg 

opplever at de har nådd det første hovedmålet i «høy grad» opplever jeg at det er like mye en 

god økonomi som er årsaken til høy måloppnåelse som det at de andre faktorene er tilstede, 

slik som at frontpersonellet internt virker å slutte opp om programmet og at ledelsen i begge 

kommune har benyttet seg av ulike ledelsesverktøy i prosessen. Det har Halden kommune 

også gjort slik som de to foregående, men det er kun på det økonomiske plan disse tre 

kommunene i nevneverdig grad skiller seg fra hverandre hvorpå Halden langt på vei kan 

hevdes å ha den mest anstrengte økonomien av de tre.  

Disse betraktningene passer for øvrig godt med forskningen til Van Horn & Van Meter (1975) 

med sin modell om grad av endring og enighet rundt målene. I en situasjon hvor den 

implementerende organisasjon opplever stramme økonomiske budsjetter og har utfordringer 

knyttet til økonomien vil det i større grad kunne oppstå uenigheter omkring mål og veien til 

målene. Dersom man følger denne logikken som Van Horn & Van Meter (1975) og Nielsen & 

Winter (2008) har argumentert for vil slike konflikter kunne være skadelige på 

implementeringsprosessen.  

Dersom man legger dette til grunn, hva er det som kan hemme eller fremme lik/ulik 

iverksetting på tvers av kommuner opp mot det første hovedmålet? Så langt er det ressursene 
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som har vist seg å være utslagsgivende og det som skiller Halden, Moss og Sarpsborg 

kommune fra hverandre. Der en kommune har tapt autonomi til Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet og trenger godkjenning fra departementet når nytt budsjett skal 

lanseres for kommunen. 

 

7.5 Økt boligsosial aktivitet i kommunene  

I alle tre kommunene som studien min undersøker opplever jeg at måloppnåelsen på det andre 

hovedmålet er i «høy grad» nådd og iverksatt slik beslutningstakerne så for seg. Dersom man 

legger operasjonaliseringene mine til grunn for måloppnåelsen har alle tre kommunene 

iverksatt ulike tiltak som kvalifiserer til «høy grad» av måloppnåelse. Men hva er det som 

gjør at dette hovedmålet er iverksatt i «høy grad» slik beslutningstakerne så for seg kontra det 

første hovedmålet som gikk på forebygging og bekjempelse av bostedsløshet? Et aspekt her er 

at de to ulike målene har annerledes implikasjoner på kostnadsrammene de leder til.  

Dersom man igjen legger til grunn Nielsen & Winter (2008) sin integrerte 

implementeringsmodell vil man eksempelvis forvente at dersom implementeringen har vært i 

«høy grad» vært vellykket om ressursene har vært tilstrekkelige, frontlinjepersonell har sluttet 

opp om politikkendringen og ledelsen har benyttet seg ledelsesverktøy for å styre 

politikkrealiseringen. I tilfellet med det andre hovedmålet som har dreid seg om økt 

boligsosial aktivitet tolker jeg empirien min dit hen at alle kommunene har iverksatt flere 

boligsosiale aktiviteter enn hva som var tilfellet før programmet. De ulike aktivitetene er ulike 

hverandre i de forskjellige kommunene, men har også flere likhetstrekk.  

Dette hovedmålet anser jeg for å være i «høy grad» implementert slik beslutningstakerne så 

for seg til å også være «likt» implementert på tvers av de tre kommunene. «Likt» i den 

forstand at alle tre kommunene har god måloppnåelse på det andre hovedmålet og at de alle 

tre i stor grad har økt sine boligsosiale aktiviteter i frekvens og med ulike typer 

omstruktureringer av det boligsosiale arbeidet.  

Det kan argumenteres for at det som kan være årsaken til at det andre hovedmålet oppleves å 

være implementert i «høy grad» i de ulike kommunene kan tilskrives at det som har vært 

nødvendig å gjennomføre for måloppnåelse ikke har vært like kostnadskrevende som 

eksempelvis det første hovedmålet. Det å øke den boligsosiale aktiviteten i kommunene har 

ikke potensielt lagt beslag på nok ressurser til at det har vært en utfordring i stor grad å nå det 

andre hovedmålet.  
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Dersom man er interessert i å forklare hva det er som fremmer eller hemmer lik 

implementering så mener jeg det er interessant å bruke modellen til Nielsen & Winter (2008) 

med Van Horn & Van Meter sin modell om grad av endring/ grad av enighet om mål. Det 

andre hovedmålet sett i forhold til det første hovedmålet innbyr til mindre grad av endring enn 

hva som er tilfellet med det første hovedmålet om praktisk bekjempelse av bostedsløshet.  

Det er ikke et mål det nødvendigvis er «enkelt» å nå, men tatt i betraktning av at det innbyr til 

mindre organisatorisk endring og krever mindre økonomiske «ressurser» er det lettere å få det 

iverksatt uten å støte på interne konflikter knyttet til målet for arbeidet. Ettersom det andre 

hovedmålet innbyr til mindre grad av endring og større enighet om målet kan det forstås som 

at det er lettere på tvers av ulike implementeringsaktører å være enige. Forklart på en annen 

måte kan man si at det er større sannsynlighet for at kommunene igjennom et mål som krever 

mindre endring og dermed lader mindre opp til konflikter knyttet til ressurser vil bli enige og 

dermed implementere slik det var tiltenkt av beslutningstakerne.  

Sagt på en annen måte, slik jeg leser empirien i studien, så viser studien min at et mål som 

krever lite endring fremmer lik implementering. Man kan kanskje hevde at lav grad av 

organisatorisk endring i målet gir mindre mulighet for egen tolkning av målene som skal nås.  

Et interessant aspekt ved det at målene her er at det første hovedmålet er implementert i «høy 

grad» slik beslutningstakerne så for seg i Moss og Sarpsborg, men i «medium grad» i Halden 

kommune.  

Det andre hovedmålet har alle tre kommuner implementert i «høy grad» slik 

beslutningstakerne så for seg gjennom mine vurderinger og operasjonaliseringer. Hvis man 

sammenligner disse to målene med hverandre skiller disse to målene fra seg på flere måter 

hvorav kostnadsrammene er en av de. En annen sentral ulikhet mellom disse målene er at den 

ene, det andre hovedmålet, åpner opp for mer fortolkning og slik fremstår vagere enn det 

første hovedmålet.  

Sett fra en annen side kan det riktignok også argumenteres for at når målet er vagere kan det 

også blir mer utfordrende å implementere det nettopp fordi det er usikkert «hva som ligger i 

målet». Jeg opplever at det ikke har vært tilfellet i denne studien riktignok, men har en 

antakelse for at det kan være gyldig i andre implementeringssituasjoner og kontekster. Andre 

implementeringsstudier slik som DiMaggio & Powell 1983 og March & Olsen 1989 referert i 

Froestad et al. (2015: 2) har vist at institusjoner som skal implementere en politikk tenderer til 
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å strukturere mål og problemer ut i fra hvilke «verktøy» som de har tilgjengelige i sin 

«verktøykasse».  

Det andre hovedmålet er dermed slik jeg ser det implementert i «høy grad» i alle tre case 

kommunene i min studie. Det første hovedmålet er implementert i «høy grad» i Moss og 

Sarpsborg kommune, og i Halden kommune i «medium grad». Den «uavhengige» variabelen 

som i størst grad skiller disse tre kommunene fra hverandre på disse faktorene og som, det kan 

argumenteres for, forklares av egenskaper ved målene er de økonomiske aspektene ved målet 

og implementeringsaktørene.  

Slik jeg tolker det er en av årsakene til at det andre hovedmålet er implementert i «høy grad» i 

alle kommunene at det første hovedmålet har en høyere kostnadsramme, åpner for mindre 

tolkning og Halden har en strammere økonomisk situasjon enn de andre kommunene. På det 

andre hovedmålet som er «økt boligsosial aktivitet» har Halden de samme forutsetningene og 

verktøyene for måloppnåelse slik empirien min viser.  

Mine funn viser blant annet at alle tre kommunene på ulike vis har iverksatt forskjellige 

omstruktureringer av det boligsosiale arbeidet som foregår i kommunene og som konsekvens 

av det iverksatt prosesser som endrer det boligsosiale arbeidets praksis i kommunene. I 

Halden har man eksempelvis lansert miljøvaktmestertjenesten, i Moss har kommunen 

iverksatt Housing First programmet og i Sarpsborg har man påbegynt prosesser for bedre 

samordning som Tjenestedesign på tvers av ulike fagfelt og etater i kommunen. Dette er 

eksempler på økt boligsosial aktivitet og endring i kommunene som er med i studien.  

7.6 Økt boligsosial kompetanse i kommunene  

På det tredje hovedmålet viser funnene mine at alle tre kommunene Halden, Moss og 

Sarpsborg har implementert programmet slik beslutningstakerne har tiltenkt det i «høy grad» 

sånn som jeg forstår det. Det har vært iverksatt ulike tiltak i alle tre kommunene som gjør at 

den boligsosiale kompetansen har vært hevet, om enn på noe ulike vis. Alle tre kommuner har 

også implementert ulike tiltak som bærer preg av store likhetstrekk, men når det gjelder 

måloppnåelsen vurderer jeg det dit som med det andre hovedmålet i «høy grad».  

Men hva er det som har gjort at alle tre kommunene i «høy grad» har implementert det tredje 

hovedmålet slik beslutningstakerne så for seg? Det tredje hovedmålet har flere fellestrekk 

med det andre hovedmålet i den forstand at man kan argumentere for at det er vagere og 

mindre økonomisk krevende å gjennomføre enn hva tilfellet er med det første hovedmålet i 

programarbeidet. Dersom man legger Van Horn & Van Meter (1975) sin modell om grad av 
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endring / enighet rundt målene er det mindre grobunn for konflikter omkring realiseringen av 

måloppnåelse på grunnlag av at det er færre ressurser organisasjonen trenger å benytte seg av 

for «høy» måloppnåelse. Dermed kan det argumenteres for at det er en enklere måloppnåelse 

med også det tredje hovedmålet enn hva som er tilfellet med det første hovedmålet. 

Faktorene som har bidratt til at måloppnåelsen på det tredje hovedmålet slik jeg ser det har 

vært egenskaper ved det tredje hovedmålet (i den forstand av at det har krevd mindre 

økonomiske ressurser i forhold til det første hovedmålet), frontlinjepersonell virker å slutte 

opp om programmålet og tiltak ledelsen har vært med på å iverksette for å øke den 

boligsosiale kompetansen i kommunen.  

Hvis man tar utgangspunkt i den integrerte implementeringsmodellen til Nielsen & Winter 

(2008) vil man kunne forvente at det tredje programmålet om å øke den boligsosiale 

kompetansen ble nådd dersom man finner at ressursene som har vært nødvendig for 

måloppnåelse har vært tilstrekkelige, frontlinjepersonellet virker å gi sin oppslutning til 

programmålet og ledelsen har iverksatt tiltak for å heve kompetansen. Dette opplever jeg 

igjennom studien min viser i funndelen som behandler empirien fra de tre ulike kommunene.  

Spørsmålet man må stille seg er hvorfor det er «høy grad» av måloppnåelse på det tredje 

hovedmålet i alle tre kommunene og ikke bare i enkelte av de. Noe av svaret på dette mener 

jeg ligger i at graden av endring / graden av enighet om målet virker slik jeg forstår det å være 

lav, noe funnene mine tyder på vedrørende dette hovedmålet. Sett på en annen side kan man si 

at et uttrykk for nettopp dette er det når de ulike respondentene i de tre kommunene i stor grad 

opplever det at det boligsosiale utviklingsprogrammet har gjort det boligsosiale arbeidet 

enklere å håndtere enn hva som var tilfellet før programmet ble lansert i disse kommunene, 

kun 3 av 16 respondenter svarer enten nei eller vet ikke.  

Dette opplever jeg at bygger opp under det argumentet at personellet i de tre ulike 

kommunene i stor grad virker å ha sluttet opp om det boligsosiale utviklingsprogrammets 

arbeid, og ifølge Nielsen & Winter (2008) kan man forvente at dette letter 

implementeringsprosessen i der ressursene er tilstrekkelige. De tre ulike kommunene har noe 

ulike ressurssituasjoner som også gjenspeiler seg i hvordan de har valgt å løse utfordringen 

med å øke den boligsosiale kompetansen i organisasjonene. Dersom man følger DiMaggio & 

Powell 1983 og March & Olsen 1989 referert i Froestad et al. (2015) så viser det seg i mine 

funn at kommunene virker å ha tilpasset det å nå målene etter hvilke «verktøy» man har hatt 

tilgjengelig ut i fra hvilket utgangspunkt hver enkelt kommune har hatt. Årsaken til at jeg 

argumenterer for det er at eksempel man i Moss kommune har før øvrig, som de to andre 
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kommunene, fulgt opp igjennom Husbanken og deres arrangementer slik som konferanser og 

seminarer, men man har også deltatt på en rekke utenlandsturer som nok har vært 

kostnadskrevende sett i forhold til deltakelse på Husbanken arrangement. I Halden kommune 

viser funndelen min at man i større grad har lagt fokus på kompetanseheving gjennom 

Husbankens seminarer og arrangement/kurs fremfor studieturer utenlands som vil kunne 

fremstå som kostnadskrevende sammenlignet med det interne opplegget til Husbanken. 

Alle tre kommunene har slik jeg oppfatter det i «høy grad» implementert programmet slik at 

det tredje hovedmålet er nådd, men de har slik tidligere implementeringsforskning har vist, ut 

i fra ulike forutsetninger nådd målet på ulike vis.  

Hvis man legger dette til grunn for forståelsen av lik implementering på tvers av kommuner 

kan man kanskje argumentere for at en faktor som fremmer lik implementering er like 

organisatoriske og materielle forutsetninger, kanskje særlig økonomiske, når det gjelder 

kostnadskrevende endringer mens mål som i større grad er vage i mer eller mindre grad kan 

fremmes av organisatoriske tiltak internt. Med organisatoriske tiltak internt mener jeg tiltak 

som Nielsen & Winter lanserer i sin integrerte implementeringsmodell som ulike handlinger 

som ledelsestiltak og at frontlinjepersonell virker å slutte opp om programmet. 

 

7.7 Implementering av et politisk velferdsprogram – Hva kan hemme eller fremme? 

Min studie har sammenlignet de tre kommunene Halden, Moss og Sarpsborg kommune for å 

vurdere hvorvidt det boligsosiale utviklingsprogrammet har vært iverksatt slik 

beslutningstakerne så for seg, og om det er mulig å finne faktorer som kan hemme eller 

fremme lik/ulik implementering på ulike steder.  

Tidligere implementeringsforskning og dagens implementeringsforskning har ofte fokusert på 

«single casestudies». Min studie tar utgangspunkt i å sammenligne måloppnåelsen i tre ulike 

kommuner for å forklare ulik eller lik implementering i disse ved hjelp av Nielsen & Winter 

(2008) sin modell samt andre bidrag slik som Van Horn & Van Meter (1975). Min studie 

skiller seg dermed ut fra det Hupe & Sætren (2014: 170) kaller for «mainstream 

implementation studies» hvor man gjennomfører en enkelt case studie og studerer et politisk 

program som skal implementeres. Sætren og Hupe poengterer at dette gir dybdekunnskap, 

men slik jeg forstår det, vanskelig kan si noe generelt om implementering på det generelle 

plan.  
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Et annen antakelse jeg hadde er at dersom kommunikasjonen og samarbeidet mellom 

Husbanken og kommunene forstås likt, vil det fremme lik implementering. Det at alle 

kommunene eventuelt har den samme forståelsen av hva boligsosialt utviklingsprogram er og 

hvilke endringer det innebar forventer jeg er med på å fremme lik implementering. Nielsen & 

Winter (2008) har argumentert for at man kan vente å finne at i en prosess hvor flere ulike 

parter er involvert en negativ påvirkning dersom implementeringsaktørene ikke har tillit til 

hverandre eller er gjenstand for ensidig avhengighet. Dermed kan man argumentere for at det 

oppstår en bytterelasjon imellom disse kommunene og Husbanken, hvor Husbanken får 

forbedret det boligsosiale arbeidet i kommunene og kommunene får mer midler samt mer 

oppgaver. O’Toole & Montjoy (2003: referert i Nielsen & Winter, 2008:89) mener at det ofte 

gir færre implementeringsproblemer og derfor bør fremme god måloppnåelse, og slik jeg 

tolker det fremme mer «lik» implementering.  

 

Hva fremmer lik implementering? Hva hemmer lik implementering? 

- Like økonomiske forutsetninger 

for implementering av endringer. 

- Ulike økonomiske forutsetninger 

for implementering av endringer. 

- Frontpersonell i aktuell 

implementeringsorganisasjon 

slutter opp om endringene. 

- Ledelse iverksetter tiltak for å 

fremme måloppnåelse.  

- Frontpersonell motsetter seg 

endringene i programmet 

- Ledelsen iverksetter tomme uten 

reelle endringer. 

- Gjensidig avhengighet mellom 

implementerende organisasjon og 

samarbeidspartner. 

- Ensidig avhengighetsrelasjon med 

manglende insentiver for å handle 

på en slik måte at det 

formålstjenlig for 

implementeringen.  

Tabell 11 Oversikt over hva som kan fremme og hemme lik implementering 

I min studie finner jeg at alle tre kommunene er gjenstand for å være i en gjensidig 

avhengighetsrelasjon med Husbanken og at dette er en faktor som har vært med på å fremme 
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en likere implementering. Dette bidrar til å skape god kommunikasjon mellom de aktørene 

som skal iverksette, og jeg finner i studien min, at alle tre kommunene vurderer det dit hen at 

samarbeidet med Husbanken har vært viktig for implementeringen av det boligsosiale 

programmet.   

Hadde samarbeidsrelasjon mellom Husbanken og kommunene eller enkelte av kommunene 

vært dårligere og at det kun var en ensidig avhengighet i form av at det ikke forelå insentiver 

på å handle slik at det fremmet implementeringen ville man kunne vente at implementeringen 

ble mer ulik i kommunene.  

Derfor er det ikke overraskende at ettersom teorien min foreskriver det at dersom 

avhengigheten er gjensidig, kommunikasjonen mellom de ulike implementeringsaktørene er 

god og at kommunene opplever sin relasjon med Husbanken som fruktbar at det boligsosiale 

programmet har blitt tilnærmet likt iverksatt i alle tre kommunene. Alle tre kommunene har 

lansert ulike tiltak for å nå måloppnåelsen som kan likne hverandre slik som 

miljøvaktmestertjenesten, bokontaktene og Housing First. Det at alle tre kommunene har 

lansert tiltak som minner om hverandre tyder på at relasjonen mellom Husbanken og de 

øvrige kommunene er god. Hvilket igjen tyder på at god kommunikasjon og gjensidig 

avhengighet er med på å fremme lik implementering.    

Det at jeg i min studie har studert det samme programmet i tre ulike kommuner for å evaluere 

hvorvidt programmet har blitt implementert slik beslutningstakerne så for seg, og om jeg kan 

finne faktorer som hemmer eller fremmer implementering generelt gjør at jeg kan si noe om 

hvorfor noe er blitt implementert, hvorfor noe ikke ble implementert og hvorfor noe fremmer 

eller hemmer generell implementering i disse casene samt andre.  

Som implementeringsstudien min til nå har vist så er det ikke nødvendigvis slik at dersom 

utgangspunktet er likt så blir resultatene like på tvers av kommune, men dersom 

utgangspunktet er ulikt så mener jeg det er en rimelig antakelse for at resultatet risikerer å bli 

ulikt. Dette synes gjennom at de tre casene som har deltatt i studien min har hatt tilnærmet 

liknende forutsetninger for å implementere de to siste hovedmålene av programmet som går 

på boligsosial kompetanse og aktivitet, mens de på den andre siden har hatt andre 

forutsetninger hva gjelder første hovedmålet. Her har de to kommunene Moss og Sarpsborg 

hatt, på det første hovedmålet, hatt relativt liknende forutsetninger for å oppnå god 

måloppnåelse.  
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Det å skulle implementere et stort velferdspolitisk tiltak eller program som boligsosialt 

utviklingsprogram er i flere kommuner med ulike forutsetninger og utgangspunkt innenfor 

demografi, økonomi, institusjonelle faktorer o.l. gir et hav av ulike resultatutfall som kan 

prege implementeringen og måloppnåelsen av det boligsosiale utviklingsprogrammet. Hvis 

man legger til grunn at deler av programmet ikke er «One size fits all», men heller «The size 

that fits you» åpner dette opp for ulike tolkninger av programimplementeringen. Dersom det 

er tilfellet kan man argumentere for at det for ulike kommuner blir lettere å implementere likt 

i den forstand at det er «likt», men «ulikt» igjennom at de når målene på ulike vis. Det er 

allikevel unntak i et politisk velferdsprogram som det boligsosiale utviklingsprogrammet byr 

på, slik som det første hovedmålet, her er det ikke like mye rom for tolkning av hva målet 

innebærer og det blir tydeligere at ulike utgangspunkt påvirker implementeringsprosessene i 

ulik grad utfra kommunens ståsted. 

På den ene siden kan man si at studien min bidrar til implementeringsforskningen i den 

forstand at den undersøker hvilke faktorer det er som kan bidra til å hemme eller fremme ulik 

eller lik implementering. Studien har vært komparativ i den forstand at jeg har sammenlignet 

tre ulike kommuner med noe ulike utgangspunkt i et felles programarbeid. Relevante faktorer 

som bidrar til lik eller ulik implementering avhenger, slik jeg forstår det, tre ting: 1. 

Egenskaper ved målet (hvilke kostnader er knyttes til det for måloppnåelse), 2. 

Implementeringsaktørens økonomiske situasjon og 3. Interne organisatoriske faktorer som 

ledelse og frontpersonal, derav politikkens oppslutning blant frontpersonellet og ledelse.  

  

7.8 Boligsosialt utviklingsprogram i et velferdspolitisk perspektiv innenfor 

implementering sett sosialpolitisk 

Boligsosialt utviklingsprogram er slik jeg tidligere har påpekt i oppgaven en reaksjon på at 

Riksrevisjonen ved sine undersøkelser kom frem til at det boligsosiale arbeidet i kommunene 

fremstår fragmentert, uoversiktlig og ulikt tilbud fra kommune til kommune. 

Det at velferdsstaten kontinuerlig er under endring er ikke noe nytt i så måte, men det det kan 

hevdes at det boligsosiale arbeidet fikk ganske stor kritikk fra Riksrevisjonen i forbindelse 

med deres undersøkelser av kommunenes boligsosiale arbeid. Det var ikke kun kommunene 

som mottok kritikk fra Riksrevisjonen, men også Husbanken mottok kritikk og var ikke i så 

måte spart noe mer enn kommunene. Det kan hevdes at noe av det som er spesielt med det 

boligsosiale utviklingsprogrammet er at vi i Norge ikke har en tradisjon for denne type 
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endringer innenfor det boligsosiale feltet rent historisk. Tidligere har man i stor grad latt 

kommunene få arbeide med det boligsosiale i deres eget tempo og Husbanken har historisk 

fokusert på å hjelpe folk inn på eierskapssiden. 

Dette programmet har tatt sikte på å ytterligere forsterke kommunenes og Husbankens 

posisjon som tjenesteleverandører på det boligsosiale feltet og forankre kommunenes ansvar 

som velferdsleverandører når det kommer til å tilby befolkningen bistand på boligmarkedet i 

varierende grad. På den ene siden kan man si at dette alltid har vært praksis, men at fokuset i 

kommunene historisk ikke har vært tilstede og nødvendig. Det kan argumenteres for at dette 

har historisk endret seg over de siste årene med nye demografiske utfordringer som 

forflytning til de større byene og innvandring fra Europa til eksempel.  

Boligsosialt utviklingsprogram som politikkendring kan forstås som en ytterligere 

konsolidering av Husbankens endring fra å være en reell bank som drev lånevirksomhet 

tilnærmet i konkurranse med private banker, til å i større grad bedrive velferdstjenester for 

personer som faller utenfor boligmarkedet av ulike årsaker. Dersom man legger den historiske 

endringen over tid med Husbanken og kommunene til grunn er boligsosialt utviklingsprogram 

et naturlig skritt videre i retning av det å være velferd og tjenesteleverandør.  

I «Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020: 10) legger 

regjeringen til grunn tre overordnede hovedmål for det boligsosiale arbeidet i grove trekk. 1. 

Alle skal ha et godt sted å bo, hjelp fra midlertidig til varig bolig og hjelp til å skaffe egnet 

bolig. 2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet, forhindre 

utkastelser og gi oppfølging og tjenester i hjemmet. 3. Den offentlige innsatsen skal være 

helhetlig og effektiv, sikre god styring og målretting av arbeidet, stimulere til nytenkning og 

sosial innovasjon samt planlegge for gode bomiljøer. Dette er det de regjeringen og stortinget 

anser for å være prioriterte satsningsområder på det boligsosiale området.  

Man kan av disse overordnede målene for det boligsosiale arbeidet på landsbasis tolke det dit 

hen at boligsosialt utviklingsprogram er en styrt utvikling i retning av at Husbanken og 

kommunene i større grad skal levere velferdstjenester og at perspektivet for hva Husbanken 

og kommunene skal befatte seg med har endret seg.  

I den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (2014-2020) kan vi se at det er blitt økt fokus 

på bolig som inngangsportal til en rekke andre ulike velferdstjenester som det offentlige 

leverer til innbyggerne.  
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Et interessant spørsmål er hvorvidt har vært implementert liknende programmer på andre 

velferdsområder i Norge som det boligsosiale utviklingsprogrammet i en viss grad kan 

sammenlignes med? Til en viss grad kan man argumentere for at eksempelvis 

samhandlingsreformen har en rekke ting til felles med det boligsosiale utviklingsprogrammet. 

Begge «reformene» kan uansett karakteriseres av å ha en del til felles, men i stor grad ting 

som skiller de. «Viser vei fremover. Gir helsetjenesten ny retning. Forebygge framfor å 

reparere.» (Omsorgsdepartementet, 2014).Det samme kan argumenteres for ved NAV 

reformen for øvrig, men den blir igjen på en helt annen skala enn det boligsosiale 

utviklingsprogrammet i kommunene. Det alle disse tre reformendringene har til felles er at de 

alle handler om velferdstilbudet, de involverer kommunene, staten og frivillige organisasjoner 

på ulike vis.  

Det alle disse reformene har til felles er at de alle innebærer et aspekt av at de skal hjelpe 

«brukerne» når utfordringen først har oppstått, men de innebærer også alle et klart signal om 

at forebygging før «utfordringen» oppstår er i fokus. Det kan argumenteres for at det disse 

endringene alle har til felles utover at de følgelig hører inn under velferdsstaten er at 

sammenlignet med tidligere får forebyggingsperspektivet langt større fokus enn hva som var 

tilfellet tidligere.  

For å illustrere forebyggingsfokuset kan det legges til at ett av hovedmålene for det 

boligsosiale utviklingsprogrammet er å øke innsatsen for forebygging av bostedsløshet. På 

samme måte er en av visjonene bak samhandlingsreformen i helsevesenet at «tidlig innsats 

fremfor sen innsats» heller er tankene bak strategien i reformen.  

Antakeligvis følger dette en nyere velferdstradisjon om at det er rimeligere for det offentlige å 

forebygge velferdsmessige og sosiale utfordringer fremfor å forsøke å reparere når «skaden» 

først har oppstått. Dette elementet med forebygging kan også sees igjennom NAV reformen 

og NAV sin praksis hvor man eksempelvis kaller inn unge og ungdom som har større 

utfordringer i sin videregående utdannelse og kanskje står i fare for å «droppe ut». Slik jeg ser 

dette er det en økende trend i satsningen på velferd i Norge at man i større og større grad enn 

tidligere heller ønsker å satse på forebygging fremfor reparasjon av hovedsakelig to årsaker: 

1. kostnadene er lavere ved forebygging og 2. man sparer den aktuelle brukeren for tid og 

uheldige situasjoner.  

Alle tre reformendringene boligsosialt utviklingsprogram, samhandlingsreformen og NAV 

reformen har det til felles at det handler om at de skal aktivisere kommunene i større grad enn 

hva som var tilfellet tidligere. De har også det til felles at de også handler om å bygge og 
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styrke kompetansen i det offentlige på sitt velferdsfelt. Som illustrasjon er det tredje 

hovedmålet til boligsosialt utviklingsprogram økt boligsosial kompetanse. 

(Omsorgsdepartementet, 2014) snakker om at man skal samle spesialiserte fagmiljøer som er 

sterke nok nærmere befolkningen. Der har både Samhandlingsreformen og det boligsosiale 

utviklingsprogrammet noe til felles, ikke bare handler de om å øke den forebyggende 

innsatsen, men de handler likeså om å øke den offentlige kompetansen i velferdsstaten.  

På den ene siden kan man si at det finnes flere likheter mellom disse reformendringene 

innenfor velferdsstaten som absolutt er interessante, men det er klart at både NAV reformen 

og samhandlingsreformen er på to vidt forskjellige nivåer rent formelt og strukturelt 

sammenliknet med det boligsosiale utviklingsprogrammet. Det boligsosiale 

utviklingsprogrammet fremstår i større grad enn de to foregående reformene som en 

«uformell» reform. Det boligsosiale utviklingsprogrammet er ikke preget store juridiske 

endringer og skifte i ulike ansvarsrelasjoner på samme vis som samhandlingsreformen og 

NAV reformen. Rent strukturelt er disse reformene langt større enn hva tilfellet er med 

boligsosialt utviklingsprogram, men jeg mener det er et interessant aspekt at alle tre 

reformendringene har det til felles, at de blant annet handler om økt forebygging på sine 

respektive arenaer og kompetansebygging i det offentlige.   

Samtidig skiller de seg i stor grad fra hverandre i henseendet til hvordan de har blitt 

implementert i det offentlige. Det boligsosiale utviklingsprogrammet innebærer en stor grad 

av frivillighet og kommuner som har hatt «lyst» til å delta har først blitt oppfordret til å søke. 

Deretter har de aktuelle kommunene som har blitt oppfordret til å søke blitt vurdert ut ifra 

hvor motiverte de har vært, hvilken boligsosial situasjon kommunen befinner seg i og en 

rekke andre faktorer før opptak i programarbeidet til Husbanken.  

Samhandlingsreformen og NAV reformen er langt større og «tyngre» reformer enn hva 

tilfellet er med boligsosialt utviklingsprogram. De er i langt større grad styrt «ovenfra-ned» 

for å benytte meg av et perspektiv på implementering. Det boligsosiale utviklingsprogrammet 

er slik jeg anser det, sammenlignet med de to andre, heller et uttrykk for «nedenfra-opp» 

tilnærmingen til implementering. På den ene siden kan det argumenteres for, generelt, at når 

det er snakk om så tunge og store reformer som NAV og samhandlingsreformen er det en 

nødvendighet at den i større grad er «styrt» ovenfra, men en mindre og lettere reformendring 

kan i større grad tillates at styres «nedenfra» heller enn «ovenfra».  
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7.9 Implikasjoner for videre forskning  

I forhold til Hølleland (2012) sin studie «kunsten å implementere» har vi til felles det at begge 

har foretatt en implementeringsstudie av offentlige reformer i Norge som særlig berører det 

kommunale forvaltningsnivå. Begge studier tar for seg velferd og tjenesteproduksjon og søker 

å vurdere hvorvidt de aktuelle reform / programendringene har vært implementert etter 

intensjonene fra lovgivernes ståsted.  

Til tross for at vi benytter oss av ulike teorier, Hølleland benytter seg av institusjonell teori for 

å forklare implementering og endring, har vi flere funn som er til dels sammenfallende. For 

øvrig finner både Hølleland og min studie at et eller flere mål i kunnskapsløftet5 og 

boligsosialt utviklingsprogram har det til felles at de er til dels preget av uklare mål. Noe av 

årsaken til at både Hølleland og jeg begge påpeker at uklare mål kjennetegner disse offentlige 

reformene er at det er enklere for komplekse organisasjoner som skal implementere en 

politikkendring dersom målene er vage. På den måten blir det lettere for ulike interesser i 

organisasjonene å bli enige. Men samtidig er det følgelig også ulikheter mellom våre to 

studier, som også gir utslag på hvilke funn vi kommer frem til. Men det er interessant at til 

tross for ulike teoretiske utgangspunkt kommer både Hølleland og min studie frem til at 

uklare mål er egenskaper ved den reformen/programmet vi studerer.  

Det boligsosiale feltet har over tid endret seg relativt mye. Fra å være et felt preget av enkelte 

kommunale boliger til de absolutt mest vanskeligstilte på boligmarkedet, eksempelvis 

rusavhengige, til også i større grad å fokusere på unge og barnefamilier. Husbanken har gått 

fra å være en bank i tradisjonell forstand til å bli en velferdsetat som på mange måter kan 

minne om tjenesteoppdraget NAV besitter i samfunnet. Husbanken disponerer også slik som 

NAV ulike stønader og tjenester som er tiltenkt vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Det boligsosiale feltet i Norge er i kontinuerlig endring og vil i fremtiden også fortsette å 

endre seg i samspill med de økonomiske og politiske strømningene i samfunnet. Det 

boligsosiale utviklingsprogrammet har per dags dato utgjort en forskjell i kommunene som er 

berørt av programarbeidet, men det har langt fra løst alle utfordringene kommunene står 

overfor i det boligsosiale arbeidet. Studien min har til nå vurdert om boligsosialt 

utviklingsprogram har vært implementert slik beslutningstakerne så for seg og om hvilke 

faktorer som kan fremme eller hemme ulik/lik implementering generelt. Funnene mine viser 

til nå at det særlig er økonomiske egenskaper ved mål og implementeringsaktørene som 

                                                           
5 Læreplansverket for kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for 
opplæring i skole og drift. http://www.udir.no/lareplaner/kunnskapsloftet/ 
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påvirker hvorvidt implementeringen blir vellykket eller ikke på lik linje i ulike kommuner. 

Jeg finner også at generelt er programmet implementert i «stor grad» ut i fra mine 

operasjonaliseringer.  

Fremdeles tror jeg det er nødvendig med ytterligere forskning på emnet om implementering 

av større reformer som befatter seg med boligpolitikk og implementering generelt i Norge. 

Harald Sætren har i norsk kontekst vært en pioner innenfor implementeringsforskning og lagt 

grunnlaget for mye av den moderne implementeringsforskningen innenfor statsvitenskapen i 

Norge. Gjennom Sætren (1983) studerte Sætren utflytting av statlige institusjoner fra Oslo i 

iverksetting av offentlig politikk. (Sætren, 2015: 119)finner i sin komparative studie mellom 

Norge, Finland og Sverige at funnene tyder på at det er «policy entreprenører» som benytter 

seg av sine ressurser og ferdigheter for å følge reformendringene ut i praksis. Dette gjør de 

som regel innenfor sine konstitusjonelle rammer dersom vi legger Sætrens studie til grunn.   

Når det gjelder implementeringsforskning tror jeg det særlig er nødvendig med flere 

komparative studier av implementering. Jeg tror at for å lære mer om implementering kan 

statsvitenskapen ha nytte av å gå noe mer i bredden og ikke fullt så mye i dybden slik tilfellet 

har vært til nå med implementeringsforskningen, på denne måten tror jeg vi kan lære noe mer 

om hva Nielsen & Winter (2008) betegner som implementeringsforskningens fremste 

oppgave, å kunne svare på hvorfor implementering ved enkelte tilfeller mislykkes og andre 

ganger lykkes. Det er dette jeg tolker som kjernen innenfor implementeringsforskning.  

 

Jeg har i denne studien benyttet meg av enkelte deler i den integrerte 

implementeringsmodellen til Nielsen & Winter (2008). Kanskje hadde mine resultater i denne 

studien vært annerledes dersom jeg hadde lagt hele modellen til grunn for min studie av 

implementering i kommunal sektor. Dette er spørsmål det er veldig vanskelig å svare på, men 

dersom jeg hadde benyttet meg av den totale modellen til Nielsen & Winter hadde dette også 

gjort endringer på mine operasjonaliseringer og også justert «hva det var jeg så etter». Det er 

det viktig at man er klar over dersom man skal vurdere funnene i studien. 

På den andre siden vil jeg også argumentere for at jeg valgte ut de delene av modellen til 

Nielsen & Winter jeg mente var mest relevante for å kunne forklare implementeringens 

suksess eller ikke i kommunene. Min empiri og mine funn tyder på at mine valg av teoretiske 

variabler ikke var et «feil» utgangspunkt, men det kan hende at man hadde fått et mer 

fullstendig bilde av det som ble studert dersom hele modellen ble benyttet. 
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Dette er også noe av det jeg ser på som en av begrensningene i studien min, da jeg vet at det 

kunne vært relevant å studere denne implementeringsprosessen med hele modellen til Nielsen 

& Winter som utgangspunkt. Dessverre har det ikke vært gjennomført både på bakgrunn av 

tid, ressurser og at dette er en masteroppgave. Dette er en svakhet ved studien slik jeg ser det, 

aller helst skulle jeg kunne benyttet meg av hele modellen.  

Samtidig er det viktig å peke på at jeg har kunnet gå dypere i de tre kategoriene jeg har valgt 

fra den integrerte modellen. 

Hølleland (2012) fant i sin studie at behovet for Kunnskapsløftet ikke var drevet frem fra 

kommunenes side, men at reformen heller dekket et politisk behov for endring. Min studie 

som undersøker boligsosialt utviklingsprogram har avdekket at programmet har vært drevet 

av en etterspørsel fra politisk side og kommunal side. Det har vært et behov for endring i 

måten man til nå har arbeidet med det boligsosiale i kommunene.  

 

8.0 Oppsummering av hovedfunn og konklusjon 
Implementert slik 

beslutningstakerne 

så for seg i: 

1. Hovedmål 

Økt forebygging 

og bekjempelse 

av bostedsløshet 

2. Hovedmål 

Økt 

boligsosial 

aktivitet i 

kommunene 

3. Hovedmål 

Økt 

boligsosial 

kompetanse i 

kommunene 

Høy grad Moss  

Sarpsborg 

Halden 

Moss 

Sarpsborg 

Halden 

Moss  

Sarpsborg 

Medium grad Halden   

Lav grad    

Tabell 12 Rangering av implementeringsgrad - konklusjon 



103 
 

Igjennom studien min har jeg søkt å svare på problemstillingen min «Hva er det som kan 

fremme eller hemme lik/ulik iverksetting? Ble boligsosialt utviklingsprogram iverksatt slik 

beslutningstakerne så for seg?».  

I all hovedsak vil jeg si at realiteten er at boligsosialt utviklingsprogram har blitt implementert 

slik beslutningstakerne så for seg, men jeg har valgt å gradere det inn i tre nivåer for hvor 

vellykket implementeringen av programmet har vært. Jeg konkluderer med at det boligsosiale 

utviklingsprogrammet i stor grad har vært implementert slik beslutningstakerne så for seg i 

Sarpsborg og Moss kommune. Hovedargumentet mitt for at disse to i «høy grad» har 

implementert programmet kommer av at de har slik jeg tolker det i «høy grad» nådd de tre 

hovedmålene og intensjonene til beslutningstakerne. Når det gjelder Halden som scorer i 

«medium grad» på det første hovedmålet og i «høy grad» på de to siste hovedmålene er det 

vanskelig å si at de har implementert programmet i «høy grad» generelt, men jeg har blitt nødt 

til å konkludere med i «medium grad».  

Det at faktum at jeg konkluderer med at det boligsosiale utviklingsprogrammet i Halden er 

implementert, slik jeg anser det, i medium grad og ikke i høy grad som de to foregående 

kommunene er ikke det samme som at programmet «ikke» er implementert. Det jeg derimot 

forsøker å poengtere er at Halden kommune har gjort veldig mye godt arbeid i 

implementeringsprosessen av det boligsosiale utviklingsprogrammet, men fortsatt har en vei å 

gå. Ett av hovedfunnene er at Halden har utfordringer knyttet til for eksempel barnerike 

familier og manglende fleksibilitet ved bosetting på grunn av et lavt antall kommunale boliger 

de disponerer. Dette er forhold kommunen delvis rår over selv, men som også styres i form av 

ulike insentiver i fra den økonomiske situasjonen kommunen er i.  

Den første delen av problemstillingen min stiller spørsmålet, hva er det som kan hemme eller 

fremme lik/ulik implementering. Her er hovedfunnene mine at det er egenskaper ved målene 

som skal implementeres og egenskaper ved den økonomiske situasjonen som har vært 

utslagsgivende i mitt case. Den økonomiske situasjonen kan enten, dersom man legger min 

forskning til grunn, fremme insentiver som er negative for implementeringen dersom det 

krever mye økonomiske ressurser å nå målet og andelen ressurser organisasjonen disponerer 

er begrenset.  
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Muligheten for å generalisere funnene fra studien jeg har gjennomført er relativt begrenset i 

den forstand av at det i all hovedsak er dybdekunnskap som fremkommer i studien min 

gjennom intervjuene og dokumentanalysen. Studien min har riktignok benyttet seg av 

strukturerte intervju også, men antall respondenter er for lavt til å kunne gjøre noen 

hensiktsmessige statistiske beregninger av dette. På den andre siden har de strukturerte 

intervjuene bidratt til å utfylle empirien som stammer fra de ustrukturerte intervjuene og sikret 

ytterligere validitet i oppgaven.  

Samtidig kan studien absolutt ha en verdi i den forstand at den bidrar til å belyse 

implementering av politikk på kommunalt nivå i Norge. Gjennom det komparative aspektet er 

studien min med på å belyse implementering av offentlig politikk generelt i Norge og 

eksplisitt i de tre casekommunene som deltok.  

Et forslag til en annen studie vil kunne være å gjennomføre en komparativ studie med to ulike 

Husbanken regioner for å vurdere implementering av de boligsosiale programmene som har 

blitt lansert nasjonalt. Det kunne vært interessant å studere dette nærmere og ha anledning til å 

gjøre en nasjonal komparativ studie av velferdsprogrammene Husbanken har lansert for å 

kunne vurdere ytterligere implikasjoner av disse.  
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Vedlegg 

 

Intervjuguide strukturert intervju 

1. Er det din oppfatning at kommunen i større grad enn tidligere (før Boligsosialt 

Utviklingsprogram) iverksetter forebyggende tiltak mot hjemløshet?  

 

- Ja  

- Nei 

- Vet ikke 

2. Er det din oppfatning at kommunen i større grad enn tidligere (før Boligsosialt 

Utviklingsprogram) iverksetter tiltak som får flere ut av bostedsløshet?  

- Ja  

- Nei 

- Vet ikke 

3. Tror du det er færre hjemløse i kommunen i dag enn det var før Boligsosialt 

Utviklingsprogram ble iverksatt i din kommune?  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke  

4. Vil du si at det er en hyppigere frekvens av hjelpetiltak som rettes inn mot 

vanskeligstilte på boligmarkedet, sammenlignet med før Boligsosialt 

Utviklingsprogram ble lansert?   

- Ja  

- Nei 

- Vet ikke 

5. Har kommunen flere eller færre kommunale utleieboliger i dag enn før 

programarbeidet begynte?  

- Flere  

- Færre  

- Vet ikke 

6. Gjennomføres det flere veiledninger av klienter i risikosonen sammenlignet med før 

programmet? Personer i risikosonen er personer som faller inn under definisjonen 
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vanskeligstilte eller kan være på vei til å bli det. Eventuelt personer som kan risikere å 

miste bolig.  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke  

7. Opplever du at det boligsosiale arbeidet sammenlignet med før er gjenstand for mer 

oppmerksomhet i kommunen? Er det lagt inn i kommunale dokumenter (offentlige) og 

(interne).  

- Ja  

- Nei 

- Vet ikke  

8. Er det din oppfatning at kommunens boligsosiale arbeid gis et større fokus enn før?  

- Ja  

- Nei 

- Vet ikke  

9. Opplever du å bruke mer tid på å løse konkrete og praktiske oppgaver som faller inn 

under kategorien boligsosialt arbeid enn tidligere? Eksempelvis at du bruker mindre 

tid på samhandling og administrasjon enn tidligere.  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke 

10. Opplever du å bruke flere timer på praktisk boligsosialt arbeid enn tidligere og mindre 

administrering?  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke 

11. Opplever du som arbeider med boligsosialt arbeid at du har fått flere verktøy/midler 

(kan forståes som tiltak for å oppnå mål) for å nå målene?  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke 

12. Opplever du at kommunen har blitt flinkere enn tidligere til å prioritere hvem som er i 

målgruppen for Husbankens virkemidler? (startlån, grunnlån og bostøtte) 

- Ja  
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- Nei  

- Vet ikke  

13. Er det din opplevelse at kommunen har blitt flinkere til å benytte seg av Husbankens 

verktøy tidligere for å oppnå boligpolitiske mål?  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke 

14. Oppfatter du at kommunen har mer økonomiske midler enn tidligere på det 

boligsosiale feltet?  

- Ja  

- Nei 

- Vet ikke 

15. Har du høyere utdanning? (Høyskole og/eller universitetsutdannelse) Dersom nei, 

hopp over spørsmål 16. 

- Ja  

- Nei 

16. Er utdanningen din en profesjons beskyttet tittel/utdanning?  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke  

17. Opplever du at den administrative ledelsen tilfører deg nyeste informasjon og 

statistikk på arbeidsfeltet? Slik at du er mest oppdatert og i best mulig stand til å 

gjennomføre arbeidet.  

- Ja  

- Nei  

- Usikker  

18. Opplever du det boligsosiale arbeidet jevnt over som fragmentert og uoversiktlig?  

- Ja  

- Nei  

- Vet ikke  

19. Opplever du at Boligsosialt Utviklingsprogram har gjort det boligsosiale arbeidet 

enklere å håndtere? 

- Ja  

- nei 
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- vet ikke 

20. Opplever du at kommunen i dag har vært i stand til å hjelpe flere inn i en trygg 

boligsituasjon enn sammenlignet med før programtiden?  

- Ja  

- nei 

- vet ikke 

21. Mener du Boligsosialt Utviklingsprogram har vært iverksatt slik beslutningstakerne så 

for seg? Her forstås iverksatt at ”målene” er nådd. Mål 1) Økt forebygging og 

bekjempelse av bostedsløshet. Mål 2) Økt boligsosial aktivitet i kommunene. 3) Økt 

boligsosial kompetanse i kommunene. 

- I stor grad  

- I noe grad 

- I liten grad 

- Usikker  

22. Vil du si at mål 1) (spørsmål 21) er nådd i din kommune? 

- I stor grad 

- I noe grad  

- I liten grad 

- Usikker 

23.       23. Vil du si at mål 2) (spørsmål 21) er nådd i din kommune? 

- I stor grad  

- I noe grad 

- I liten grad 

- Usikker  

24.       24. Vil du si at mål 3) (spørsmål 21) er nådd i din kommune? 

- I stor grad 

- I noe grad 

- I liten grad 

- Usikker  

25. Opplever du at du er mer fornøyd med arbeidet din enn tidligere? (før programmet) 

- I stor grad  

- I noe grad 

- I liten grad 

- Usikker  
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26. Opplever du at arbeidet går mer effektivt enn tidligere i forbindelse med eventuelt 

samarbeid med andre organisasjoner?  

- I stor grad  

- I noe grad 

- I liten grad 

- Usikker  

27. Har du opplevd eller observert konflikter i forbindelse med boligsosialt 

utviklingsprogram? 

- Ja  

- Nei 

- Usikker  

28. Har det vært politisk skifte under programarbeidet i kommunen?  

- Ja  

- Nei 

Dersom nei, trenger du ikke svare på spørsmål 29 og 30.  

29. Har planer og arbeid bremset opp som konsekvens av politisk skifte tror du? 

- Ja  

- Nei 

- Usikker  

30. Har prosjekter blitt stanset som konsekvens av politisk skifte i kommunen?  

- Ja 

- Nei 

- Usikker 

31. Opplever du at det boligsosiale arbeidet er godt forankret i kommunen på tvers av 

politiske linjer? Dersom du svarer nei her, trenger du ikke svare på spørsmål 32. 

- Ja  

- Nei 

- Usikker 
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Intervjueguide ustrukturert intervju 

 

DEL (1) Innledning 

- Presentere oss for hverandre. 

- Informere om prosjektet, og hvilke typer spørsmål jeg kommer til å stille. 

- Forklare hvordan prosjektet er knyttet opp mot Husbanken og deres rolle i det. 

Forklare informanten at de har rett til å trekke seg fra studien uten noen form for 

reaksjoner eller konsekvenser.  

 

DEL (2) Faktaspørsmål 

 

- Hvilken stilling har du i kommunen?  

- Er du bosatt i arbeidskommunen eller bor du i en annen kommune? 

- Har du erfaring fra boligsosialt arbeid andre steder enn kommunen? Både direkte og 

indirekte.  

- Kan du erindre omtrent hvor lenge du har arbeidet på den nåværende arbeidsplassen 

din?  

- Hvor lenge har du arbeidet med boligsosialt arbeid i din karriere? 

- Hvilken utdannelse har du, og i så fall ved hvilken utdanningsinstitusjon?  

- Hva er dine erfaringer med Boligsosialt Utviklingsprogram som program og metode? 

- Opplever du arbeidet ditt som meningsfylt?  

- Opplever du at det psykososiale miljøet på arbeidsplassen er godt? 

- Programarbeidet startet i din kommune året ____. Har du deltatt i programarbeidet 

hele tiden?  

DEL (3) Kompliserte spørsmål 

- Boligsosialt Utviklingsprogram er et programtiltak som har en rekke ulike mål. 

Deriblant: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet.  

Opplever du at kommunen i større grad enn tidligere har større måloppnåelse på å 

forebygge bostedsløshet? (Må forstås som økt innsats med preventive tiltak for en som 

er i risikosonen for å miste bolig).  

Opplever du at kommunen i større grad enn tidligere har større måloppnåelse på å 
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bekjempe bostedsløshet? (Må forstås som mennesker som står uten fast bosted og 

lever i en usikker boligsituasjon).  

- Opplever du en endring i metodikken dere arbeider med rundt boligsosialt arbeid i 

kommunen? Sett opp i mot måten dere arbeidet med boligsosialt arbeid før 

Utviklingsprogrammet ble iverksatt.  

- Er det bevilget ekstra midler til kompetanseheving blant kommunens ansatte som 

arbeider med det boligsosiale feltet?  

- Dersom det har vært bevilget mer midler til kompetanseheving, hvordan har man 

oppnådd denne kompetansehevningen? Hvilken type kurs har førstelinjepersonell og 

eventuell ledelse deltatt på? Sett opp i mot det boligsosiale feltet?  

- Har det vært en økning av personell blant kommunens arbeidsstokk innenfor feltet? 

Dette kan også være støttepersonell som ikke nødvendigvis direkte arbeider med 

boligsosialt arbeid, men som er nødvendige for å bistå det generelle arbeidet ved feltet. 

Eksempelvis jurister.  

- Opplever du at den administrative ledelsen tilfører frontpersonell innenfor feltet det 

nyeste av statistikk og informasjon på feltet? Dette må forstås som utvikling på feltet, 

generelle trender og karakteristikker på arbeidsfeltet. For eksempel: Det er gjerne de 

mellom 18-22 år og som går på NAV i vår kommune som sliter med å skaffe seg 

bolig.  

- Når det gjennomføres ansettelser av nytt personell innenfor det boligsosiale feltet, 

hvilke kjennetegn ser dere etter?  

- Når ansettelser gjennomføres innenfor dette feltet, brukes det som et lederverktøy? 

Lederverktøy kan her forstås som et verktøy som benyttes for å fremme 

organisasjonens mål. 

- Dersom det har vært foretatt oppbemanning av personell innenfor det boligsosiale 

feltet, er det slik at man bevisst ser etter potensielle arbeidstakere som best matcher 

organisasjonens mål?   

 

 

- Boligsosialt arbeid har tidligere vært karakterisert som fragmentert og uoversiktlig. I 

programarbeidet samarbeider kommunen med Husbanken Region Øst og andre 

organisasjoner. Vil du si at Husbanken og din kommune i stor grad deler de samme 

målene for programmet?  
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- Dere samarbeider også med andre organisasjoner enn bare Husbanken. Dere har også 

en type samarbeid med for eksempel Kriminalomsorgen eller Helse Sør-Øst når 

tidligere straffedømte eller pasienter fra helsevesenet blir utskrevet. Opplever dere et 

skifte i kommunikasjonen med disse organisasjonene nå sammenlignet med før 

programmet? Fremstår samarbeidet med oversiktlig med disse nå for eksempel.  

- I organisasjonsteorien kan vi snakke om samarbeid mellom ulike organisasjoner. Ved 

ethvert samarbeid mellom både individer og organisasjoner oppstår det en slags type 

avhengighetsrelasjon. Denne avhenger av organisasjon og hva det samarbeides om. 

Denne relasjonen kan virke begge veier. Hvordan vil du beskrive 

avhengighetsrelasjonen mellom din kommune og Husbanken?  

- Hva mener du er hovedutfordringene på det boligsosiale feltet i dag? Hva tenker du 

skal til for å løse de mest prekære utfordringene?  

- Hva er dine erfaringer rundt det å kommunisere programmet til de du leder i 

kommunen?  

- Fortell meg hva du oppfatter som den eller de største utfordringene med boligsosialt 

utviklingsprogram?  

- Føler du at Boligsosialt Utviklingsprogram har utgjort en forskjell i din kommune?  

- I hvor stor grad føler du at Boligsosialt Utviklingsprogram har oppnådd det 

programmet var ment å oppnå?  

 

Intervjuguide  

Tema (A) Løse spørsmål 

 

- Alder 

- Bostedskommune 

- Fartstid i arbeidskommune 

- Erfaringer med boligsosialt arbeid 

- Utdanning og institusjon(er)  

- Generelle betraktninger av arbeidsplass og grad av fornøydhet der. 

- Del gjerne dine betraktninger rundt arbeidsplassen. Både positive og negative 

oppfatninger. Miljø, effektivitet og psykososialt.  
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Tema (B) Vanskelige spørsmål 

- De tre hovedmålene for programmet er:  

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. 

2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene. 

3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene.  

- Fortell meg om dine refleksjoner rundt Boligsosialt utviklingsprogram sine mål. 

 

- Hvordan opplever du kommunens måloppnåelse på det boligsosiale feltet 

sammenlignet med tidligere?  

- Føler du at kommunens arbeidsmetoder på dette feltet har endret seg nevneverdig eller 

fått flere verktøy?  

- Heving av kompetanse i kommunen på feltet. Midler. Kurs. Nyansettelser med 

spesialkompetanse.  

- Informasjonsflyt og tilføring av gjeldende kunnskap på feltet. Deling av informasjon 

fra ledelse til frontlinjepersonell. 

- Fragmentert. Uoversiktlig. Samarbeid med andre organisasjoner. Opplevelser og 

erfaringer rundt dette (før og nå)  

- Samarbeid med Husbanken. Avhengighet. Hvordan vil du karakterisere denne 

avhengigheten mellom kommunen og Husbanken.  

- Utfordringer på felt. Hva er dine tanker rundt feltets største utfordringer? Gjelder også 

programmets største utfordringer. Organisatoriske flaskehalser. 

 

1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet.  

- Har det vært iverksatt forebyggende tiltak mot personer i risikosonen for å miste 

bolig (folk som mister jobben, rusmisbrukere, psykatripasienter, unge uten arbeid 

og lignende).  

- Har det vært anskaffet flere kommunale leieboliger?  

- Har det vært gjort flere fremstøt på å skaffe private leieboliger til de som står uten 

bolig?  

- Tas personer i risikosonen inn til veiledning med tanke bohjelp? 
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- Har det vært tilført økte midler sammenlignet med tidligere for å få flere ut av 

bostedsløshet?  

- Har det vært foretatt noen konkrete kartlegginger av personer som kan være i 

risikosonen? 

2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene.  

- Større fokus og mer ressurser satt inn på det boligsosiale feltet i kommunene.  

- Opplever de ansatte i kommunene i større grad enn tidligere at de arbeider med 

boligsosialt arbeid. 

3. Økt boligsosial kompetanse i kommunene. 

- Er det satt av mer midler til kompetanseheving? 

- Er det gjort nyansettelser?  

- Har de ansatt spesialister på feltet?  

- Har ledere og særlig frontlinjepersonell deltatt på noen slags kurs for å øke 

kompetansen? 
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Godkjennelse og endringsmelding NSD 
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