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Sammanfattning

Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att säkerställa att barns rätt till bostad

tillgodoses. Uppsatsens syfte är därför att studera vilken hänsyn socialtjänsten och

förvaltningsrätten tar till barnperspektivet när barnfamiljer är i otrygga boendesituationer.

Studien undersöker 22 rättsfall där föräldrar har överklagat avslag på ansökningar om

ekonomiskt bistånd för sin boendesituation inom Uppsala kommun. Den valda analysmetoden är

kvalitativ innehållsanalys och vi har utgått från Kjellboms teorier om handlingsnormer inom

socialt arbete samt Näsmans begrepp familialisering. Studiens huvudsakliga resultat är att det

fästs en större vikt vid föräldrars agerande och ansvar än vid barnets behov när beslut fattas om

bistånd i form av boendeinsatser för familjer. Barnets situation problematiseras ofta i ärendena,

men blir sällan avgörande för besluten. Vår slutsats är därmed att barnperspektivet är bristande i

dessa ärenden och att de beslut som fattas inte går i linje med barnkonventionen och

socialtjänstlagens krav på att barnets bästa i första hand ska beaktas vid åtgärder som rör barn.

Vi ser också att barns delaktighet och intressen inte framkommit i de rättsfall vi studerat. Dessa

resultat går i linje med tidigare forskning som pekar på att det finns ett bristande barnperspektiv

inom ekonomiskt bistånd.

Nyckelord: Hemlöshet, barn, ekonomiskt bistånd
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1. Inledning

Det mest konkreta förslaget är en ny hyresgaranti som riktas mot barnfamiljer, och den är viktig,

för den riktas mot den grupp som jag menar har svårast på dagens bostadsmarknad och som

verkligen lider av att leva i ett otryggt boende.

Det säger utredaren, det tidigare statsrådet miljöpartisten Karolina Skog, om den utredning om

socialt hållbar bostadsförsörjning som lämnades över till regeringen den 30 mars 2022 (Ekot,

2022). Utredningen innehåller ett förslag om att alla kommuner måste erbjuda en statligt

finansierad hyresgaranti för barnfamiljer som behöver bostad, alltså en garanti för

fastighetsägaren att få in hyresbetalningar i tid. I utredningen föreslås också en reglering av

kraven en hyresvärd ska kunna ställa på bostadssökande, men hyresgarantin riktas mot just

barnfamiljer eftersom de har det särskilt svårt att få en egen bostad, och de skulle fortfarande ha

det svårt att få ett förstahandskontrakt även om kraven från hyresvärdar skulle sänkas generellt,

menar Karolina Skog (Ekot, 2022).

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett rättighetsdokument som sätter barnet i fokus och

där barnet ses som en särskild rättighetsbärare med särskilda behov (Dane, 2020:29).

Konventionen innefattar samtliga typer av mänskliga rättigheter, såsom medborgerliga, politiska,

sociala, ekonomiska och kulturella. Barnkonventionen ratificerades av Sverige den 21 juni 1990

och antogs som lag 1 januari 2020, vilket gav bestämmelserna högre status i och med att de nu

kan åberopas på samma sätt som paragrafer i andra lagar. Barnkonventionen är den konvention

som ratificerats av flest länder i världen, och är en av de centrala rättighetskonventionerna inom

FN, skriver Dane (2020:29). Trots antagandet av barnkonventionen som svensk lag visar

kartläggningar att avhysningar där barn berörs ökar i Sverige, och siffrorna är de högsta sedan år

2011, skriver Jebril och Lindholm i en artikel i Dagens Nyheter den 17 maj 2022. 572 barn var

med om att en eller båda föräldrarna vräktes från sin bostad under förra året. I Stockholm och

Malmö har antalet ökat trots aktiva insatser på området (Jebril & Lindholm, 2022). Trots att det

finns bestämmelser som fastställer kommuners skyldighet att tillhandahålla materiellt bistånd för

till exempel boende och att i dessa bedömningar inkludera ett barnperspektiv (Unicef Sverige,

2018, art. 27; SFS 2001:453, 1:2) är det således ändå många barn i Sverige som hamnar i utsatta

boendesituationer.
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Med denna uppsats hoppas vi kunna fördjupa kunskapen om det rättsliga agerandet när

barnfamiljer riskerar hemlöshet. Uppsatsen skrivs i samverkan med Rädda Barnen Uppsala som

önskar få ökad kunskap om hur ärenden som rör barnfamiljer i otrygga boendesituationer

handläggs inom Uppsala kommun.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att studera vilken hänsyn socialtjänsten och förvaltningsrätten tar till

barnperspektivet när barnfamiljer i otrygga boendesituationer överklagar avslag på ansökningar

om ekonomiskt bistånd för sin boendesituation. Studiens frågeställningar är följande:

o Hur bedöms barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd för sin

boendesituation?

o Hur beaktas barnets bästa i Uppsala kommuns och förvaltningsrättens beslut om

ekonomiskt bistånd för barnfamiljer i otrygga boendesituationer?

Bakgrund

Ett skifte i bostadsmarknaden och det sociala arbetet

I samband med att den svenska bostadsmarknaden avreglerades och marknadsanpassades i

början av 1990-talet förändrades den radikalt, skriver Swärd (2018:101). Bostadsbyggandet

minskade, vilket ledde till stor brist på hyresrätter i en majoritet av landets kommuner. De

grupper som drabbats värst av denna utveckling är de med en svag ställning på

bostadsmarknaden (Swärd, 2018:101).

Även Listerborn (2021:33) lyfter marknadsanpassningen av bostadsmarknaden och menar att det

har skett ett politiskt skifte från ett ideal om generell välfärd till en individualiserad inställning till

bostadsfrågan, vilket lett till en brist på billiga hyresrätter och en ökad bostadsojämlikhet.

Listerborn använder begreppet bostadsprekariat för att beskriva den sociala status de individer som

saknar permanent bostad och som måste förlita sig på osäkra och tillfälliga kontrakt har. De som

står utanför den ordinarie bostadsmarknaden blir beroende av andrahandsuthyrning, och på

grund av detta ökar risken för olika typer av diskriminering. Till exempel ökar etniska

minoriteters utsatthet för rasdiskriminering av privata hyresvärdar, och det finns en könad

ojämlikhet i bostadsprekariatet på grund av en ökad utsatthet för sexuella övergrepp inom

andrahandsmarknaden (Listerborn, 2021:35). Den moderna hemlöshetsforskningen visar att
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personer utan ett hem och en fast adress utesluts från en rad grundläggande rättigheter som hör

medborgarskapet till. Har man ingen fast adress är det lätt att som hemlös aldrig få några

röstkort, inte kunna passa läkartider, sköta sin tandhälsa och så vidare, vilket i förlängningen kan

leda till exkludering och stigmatisering (Swärd, 2018:106).

Dahlstedt och Lalander (2018:20) nämner också individualiseringen i samhället och menar att det

har skett dramatiska förändringar inom socialt arbete, både vad gäller organiseringen och

arbetssättet i bemötande av klienter, sedan 1990-talet. De beskriver den nyliberala modellen New

Public Management, som är en benämning för styrning i bland annat socialt arbete, där

socialarbetare behöver uppvisa effektivitet och där makten flyttats från socialarbetarna själva utåt

i organisationerna, till chefer och andra högre upp i hierarkin. Dokumentation och mätbarhet i

arbetet eftersträvas, vilket visar på en ekonomisk rationalitet. Det som blir lidande i den här typen

av marknadsorientering är det förebyggande, strukturella arbetet och varaktigt, socialt

relationsarbete, skriver Dahlstedt och Lalander (2018:24). Det här skiftet har bidragit till att

klienter omvandlas till akter och ärenden, och att relationen mellan socialarbetare och klient

försämrats. Problem såsom missbruk, kriminalitet och hemlöshet ses som individuella problem,

fristående från samhälleliga strukturer. Personen som söker hjälp ses som problemet, snarare än

det samhälle hen formats av och lever i. Kollektiva åtgärder med fokus på utjämning har

nedprioriterats, och det finns ett glapp mellan å ena sidan de riktlinjer och formella lagar som

reglerar det sociala arbetet, till exempel i socialtjänstlagen, och å andra sidan hur dessa lagar

tillämpas (Dahlstedt & Lalander, 2018:21).

Barns hemlöshet i siffror

Var sjätte år sedan 1993 har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen gjort kartläggningar av

demografin och omfattningen av hemlösheten i Sverige. När den senaste kartläggningen

publicerades 2017, kunde man se en stor ökning av antalet barn i akut hemlöshet.

Kartläggningen visar att cirka en tredjedel av alla som befinner sig i hemlöshet var föräldrar till

barn som är under 18 år (Socialstyrelsen 2017a:20). Det var cirka 800 fler föräldrar med barn

under 18 år som befann sig i akut hemlöshet 2017 jämfört med vid den förra kartläggningen

2011, alltså en ökning med nästan 60 procent. Socialstyrelsen beräknar att minst 24 000 barn

hade någon förälder i hemlöshet. Mellan 10 000 och 15 000 barn hade själva bott i någon form

av hemlöshet under mätperioden (Socialstyrelsen 2017a:60-62).

7



Begreppsdefinitioner

I uppsatsen används genomgående begreppet barnfamiljer. Med barnfamiljer menar vi en eller

fler föräldrar eller vårdnadshavare som har ett eller fler barn. Vi använder även begreppen

vårdnadshavare och förälder växelvis och till stor del synonymt. Begreppen barnfamilj,

vårdnadshavare och förälder är således oberoende av om det finns en biologisk koppling till

barnet samt om det är en ensamstående förälder eller ett par det berör.

En otrygg boendesituation innebär i denna uppsats att vara exkluderad från den reguljära

bostadsmarknaden. Personer i otrygga boendesituationer kan riskera att förlora sin nuvarande

bostad, förlita sig på temporära boendelösningar, vara helt bostadslös eller inneha ett boende

som är oskäligt av olika anledningar.

Bistånd till boende är en insats som personer som är helt bostadslösa och har speciella

svårigheter eller nedsättningar i sin förmåga har rätt till (Uppsala kommun, 2022). De flesta

ärendena i vårt empiriska material behandlar ansökningar om bostadssociala kontrakt vilket enligt

Uppsala kommun (2022) är ett tidsbegränsat andrahandsboende genom socialtjänsten. Personer

som bor med ett bostadssocialtkontrakt behöver aktivt arbeta för att erhålla ett eget kontrakt.

Disposition

För en inramning av studiens samhälleliga kontext, ger vi inledningsvis en politisk och historisk

överblick över bostadsfrågan de senaste årtiondena samt redovisar omfattningen av barn och

föräldrar som befinner sig i utsatta boendesituationer. Därefter presenteras studiens syfte och

frågeställningar. Under avsnittet Forskningsöversikt sammanställs akademisk litteratur som vi

menar representerar forskningsfältet inom hemlöshet och barnrättsliga frågor. Studien är

rättssociologisk, vilket beskrivs i kapitlet Teoretiska perspektiv. Här redogör vi även för de

teoretiska begrepp vi analyserar det empiriska materialet utifrån. Dessa begrepp är handlingsnormer

och familialisering. I avsnittet Metod redovisas studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt,

socialkonstruktivism, och den valda metoden, kvalitativ innehållsanalys med rättsfall som

empiriskt material. Även det metodologiska förfarandets etiska och kvalitativa styrkor och

svagheter diskuteras. Materialet tematiseras och analyseras i avsnittet Resultat och analys. Sedan

följer avsnittet Diskussion, där vi för en summerande reflektion utifrån uppsatsens

frågeställningar. I detta avsnitt förs även en diskussion om hur studien relaterar till tidigare

forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. Slutligen diskuteras det framtida sociala arbetet

inom områdets forskning och praktik.
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2. Forskningsöversikt

I det här avsnittet presenteras aktuell lagstiftning och relevant forskning om hemlöshet och

socialtjänstens förhållningssätt till personer som är i, eller riskerar att hamna i, en otrygg

bostadssituation. Vi redovisar forskningsöversikten i tre övergripande teman. Under rubriken Det

juridiska ramverket och kommunalt ansvar vid hemlöshet kartlägger vi juridiken och sammanfattar

kommunernas ansvar för hemlösa personer samt hemlöshetsarbetets organisering. Temat under

rubriken Social exkludering genom kategorisering visar hur socialarbetare undermedvetet tenderar att

kategorisera klienter som ansöker om bistånd för boende och hur denna kategorisering är en del

av en exkluderingsprocess av utsatta personer ur bostadsmarknaden. Avsnitten Principen om

barnets bästa och Socialtjänstens hantering av barn i otrygga boendesituationer redogör för

barnperspektivet i frågan. Barnkonventionens artikel 3, om principen om barnets bästa,

presenteras, samt artikel 27 som fastslår att det är det allmännas ansvar att tillhandahålla bistånd

till vårdnadshavare till barn, särskilt i fråga om mat, kläder och bostad, om behovet finns. Här

redogörs även för hur socialtjänsten hanterar barn och föräldrar i otrygga boendesituationer, och

hur socialtjänsten beaktar barnets bästa i sina bedömningar.

Sökprocess

I sökprocessen för forskningsöversikten har vi gjort systematiska sökningar utifrån studiens syfte

och våra frågeställningar. De databaser som använts är Uppsala universitets biblioteksdatabas,

Diva och SwePub. Sökorden vi använde var främst hemlöshet och barn i sökning på både svenska

och engelska. Vi gjorde även sökningar med orden ekonomiskt bistånd, hyresskuld, vräkning, housing,

hem. Orden familj eller barn på svenska och engelska inkluderades i dessa sökningar för att främst

få med forskning med ett barnperspektiv. Vi använde booleska operatorer vid sökningarna, alltså

AND, OR, NOT, citationstecken och asterix. Sökningarna genomfördes med en avgränsning för

peer-reviewed artiklar och tryckta böcker. Vidare använde vi oss av kedjesökning, alltså att vi

tittade i källförteckningar i de artiklar vi läste och hittade ny litteratur via dem.

Det juridiska ramverket och kommunalt ansvar vid hemlöshet

Det är varje kommuns socialtjänst som enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, 2:1) har det

yttersta ansvaret för de enskilda i kommunen. Om det kommer till kommunens kännedom att ett

barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens skyldighet att inleda en utredning (SFS 2001:453,
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11:1). Barnets bästa ska särskilt beaktas i ärenden som berör barn (SFS 2001:453, 1:2), vilket

bland annat innebär att vid en konflikt mellan barnets och de vuxnas intressen ska barnets

intressen ha företräde (Prop. 1996/97:124 s. 100, SOU 2005:88 s. 154). Detta gäller alla barn i

kommunen, även de som inte har uppehållsrätt (Socialstyrelsen, 2020:50).

Rätten till bistånd regleras i SoL 4:1 (SFS 2001:453). Där fastställs att den som inte själv kan

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av

socialnämnden för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ges i form av försörjningsstöd

eller för individens “livsföring i övrigt”. Vid bistånd för boende innefattar försörjningsstödet

uppehälle eller hyra. Livsföring i övrigt innefattar hyresskulder eller hjälp med bostad. Sedan

antagandet av 1980-års socialtjänstlag har grunddragen i biståndsbestämmelserna varit i stort sett

oförändrade (Kjellbom & Alexius, 2011:279). Skälig levnadsnivå anses vara vad ”en

låginkomsttagare på orten har möjlighet att kosta på sig” (Prop. 1996/97:124 s. 83). Det ska alltid

göras en individuell prövning av vad som är skäligt i det enskilda fallet, och insatserna ska

utformas i samråd med den enskilde. Detta med utgångspunkt i enskildas rätt till

självbestämmande och integritet. Enskilda har dock ingen ovillkorlig rätt att få en specifik insats,

vid valet av åtgärd kan i vissa fall hänsyn tas till vilka resurser som står till buds inom kommunen

(Prop. 1979/80:1 s. 185; Prop. 2000/01:80 s. 91).

En hyresrätt är förverkad och kan sägas upp i förtid om en hyresgäst dröjer med att betala hyran

mer än en vecka efter förfallodagen och betalningsförsummelsen inte är ”av ringa betydelse”,

enligt hyreslagen (SFS 1970:994, 12:42). Hyresvärden måste meddela både hyresgästen och

socialnämnden skriftligen om hyresavtalet sägs upp på grund av dröjsmål med hyran (SFS

1970:994, 12:41). Vid hyresskulder har socialnämnden möjlighet att förhindra avhysningen

genom ekonomiskt bistånd för att betala hyresskulderna, stöd i kontakt med hyresvärden för att

komma fram till en överenskommelse, ekonomiskt stöd mot återkrav eller genom att ta över

hyreskontraktet och hyra ut bostaden i andra hand till klienten (Socialstyrelsen, 2017b:40-41).

Förebyggande arbete är centralt i socialt arbete med stöd av socialtjänstlagen, och det anses

betydelsefullt att jobba förebyggande för att förhindra vräkningar. Enligt Socialstyrelsen

(2017b:3) har socialtjänsten en nyckelroll för att förhindra att enskilda personer och familjer

förlorar sin bostad. Bistånd till skulder bör ges om det skulle få allvarliga sociala konsekvenser

för den enskilde om skulden inte betalas och ett exempel som nämns är ”skulder för

boendekostnader eller hushållsel”, skriver Kjellbom och Alexius (2011:280).
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Kjellbom (2014:92-93) argumenterar för att socialtjänstens agerande vid bedömning av

ekonomiskt bistånd varierar mycket mellan biståndshandläggare och kommuner och därför är

problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Även Wirehag (2019:171) diskuterar variationen

mellan kommuner i arbetet mot hemlöshet. Han menar att det både finns skillnader i

organiseringen av kommunala interventioner, samt att det lokala arbetet mot hemlöshet och det

lokalpolitiska intresset har stor möjlighet att påverka i hemlöshetsfrågan. I en senare artikel

(2021:86) utvecklar Wirehag sitt resonemang genom att betona enskilda kommuners stora

handlingsutrymme på det här området, så länge socialtjänstlagen åtföljs. Detta beror på att

Sverige har en låg grad statligt inflytande i sociala frågor, såsom hemlöshet. Det statliga arbetet

består av rekommendationer, riktlinjer och kunskapsförmedling, medan kommunerna har ansvar

för styrning, förvaltning och finansiering av bistånd för hemlösa. Vidare finns det hos

socialtjänsten en generell motvillighet att “agera bostadsförmedling”, och många inom

socialtjänsten anser att de ges för stort ansvar i bostadsfrågan på kommunnivå. Detta synsätt

leder till en restriktiv hållning i vilka som ges bistånd i form av boende (Wirehag, 2021:93).

Kjellbom (2015:172) skriver att bristande förståelse för biståndsbestämmelsens rättighetskaraktär

emellertid kan, åtminstone delvis, förklara varför socialtjänsten ibland spelar en så undanskymd

roll när människor förlorar sin bostad.

Social exkludering genom kategorisering

Sahlin (2016:89-90, 109) diskuterar hur social exkludering utövas mot bostadslösa. Hon menar

att socialtjänstens sätt att hantera bostadslösa personer konstituerar, konstruerar och

reproducerar hemlöshet som problem. Hemlösa personer kategoriseras undermedvetet av både

socialtjänst och fastighetsägare antingen som personer som inte har förmågan att själva förändra

sin situation eller som personer som har sig själva att skylla för sin situation. Hemlösa ses således

som personer som antingen är oförmögna att inkluderas eller som personer som är ansvariga för

sin egen exkludering ur bostadsmarknaden. Dessa konstruktioner leder till en stigmatisering av

bostadslösa, genom vilken avvisning av dem från bostadsmarknaden legitimeras (Sahlin,

2016:89-90).

Wirehag (2021:89) beskriver hur socialtjänstens kategoriseringsprocess praktiskt går till i

bedömningen av vilka som är berättigade bistånd i form av stöd för boende. Kategoriseringen

görs för att klientens behov ska passa in i organisationens befintliga ramverk. Genom denna

outtalade kategoriseringsprocess ges klienterna indirekt olika nivåer av social status. De som

kategoriseras med hög status ses som förtjänta av insatser, eftersom deras situation inte är
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självförvållad. Insatser mot denna målgrupp är generellt baserad på klientens faktiska behov. De

som kategoriseras som låg status ses som mindre förtjänt av stöd. Insatserna mot denna grupp är

villkorat och har en högre grad av kontroll gentemot klienten (Wirehag, 2021:89).

Klienter som kategoriserades med låg status, till exempel personer i missbruk, fick ofta akuta

boendelösningar, motsvarande härbärgen (Wirehag, 2021:94). Vidare är träningslägenheter eller

liknande vanligare för denna grupp, då klienten får ett tidsbegränsat kontrakt, där kommunen

som hyresvärd har en högre nivå av kontroll och tillgång till lägenheten, än hyresvärdar har till

vanliga hyresrätter. För klienter med högre status var det vanligare med vandrarhem eller

nödlägenheter. Klienter som blivit föremål för dessa insatser var främst barnfamiljer. I de fall där

behov av mer långsiktigt boendestöd bedömdes föreligga, varierade kommunens krav på klienten

i hög utsträckning (Wirehag, 2021:94-97).

Principen om barnets bästa

Barnkonventionens artikel 3, bestämmelsen om barnets bästa, är en av konventionens fyra

grundprinciper, skriver Dane (2020:72). Principen om barnets bästa har varit aktuell även innan

barnkonventionen, men i och med Sveriges ratificering av barnkonventionen breddades

principen från att tidigare främst gälla inom familjerätten, till att nu innefatta alla åtgärder som

rör barn. Att principen om barnets bästa getts bredare tillämpningsområde får anses vara ett

stort framsteg vad gäller barns rättigheter (Dane, 2020:72). FN:s barnrättskommitté menar att

det som följer av artikel 3 är att i beslut där barnets bästa aktualiseras så ska det dels beskrivas hur

barnets bästa undersökts och bedömts, dels vilken vikt som fästs vid det i beslutet (Dane,

2020:74).

Enligt föräldrabalken (1949:381, 6:2) har vårdnadshavare det primära ansvaret för att säkerställa

barns trygghet, omvårdnad och tillfredsställande försörjning (Holappa, 2020:200). Om

vårdnadshavaren av någon anledning inte kan tillgodose barnets behov har dock det allmänna ett

särskilt ansvar att på olika sätt stödja vårdnadshavare och barn, vilket framgår både av

barnkonventionen artikel 27 och det första kapitlet i regeringsformen (Unicef Sverige, 2018; SFS

1974:152, 1:2). I artikel 27 nämns också att barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för

barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Sverige som stat har en

skyldighet att vidta åtgärder för att stötta vårdnadshavare och andra som är ansvariga för att

barnet ska komma i åtnjutande av denna rätt. Vid behov ska materiellt bistånd, särskilt vad gäller

mat, kläder och bostäder till barn, tillhandahållas (Holappa, 2020:202). Vidare finns det en
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princip om att barnet bör få ha kontakt med båda sina föräldrar, vilket ska ingå i bedömningen

av barnets bästa (SOU:1997:116 s. 135; SFS 1949:381, 6:2a; Unicef  Sverige, 2018, art. 9).

Att tillgodose barnets bästa innebär både att identifiera barns generella och enskilda behov och

att tillerkänna barn status som rättsliga subjekt med åsikter som måste tas hänsyn till. Begreppet

är brett och ger ett stort utrymme för tolkning i enskilda fall (Singer, 2012:17). Barnets bästa

innebär även att tillgodose barnets generella rättigheter enligt barnkonventionen (Socialstyrelsen,

2021:41). Att göra detta är det som i den här uppsatsen definieras som att ha ett barnperspektiv.

I arbetet med ekonomiskt bistånd där barn är en del av hushållet bör barnperspektivet inkludera

ett omsorgsperspektiv och ett delaktighetsperspektiv. Omsorgsperspektivet betonar barns sårbara

ställning och vuxnas ansvar för barns trygghet och utveckling. Delaktighetsperspektivet

framhåller barns individuella aktörskap och rätt att höras. Ofta ställs dessa två perspektiv mot

varandra, men de kan även ses som kompletterande perspektiv som möjliggör ett

helhetsperspektiv i synen på barnets bästa (Näsman, 2019:249-250, jfr Unicef  Sverige, art 12).

Socialtjänstens hantering av barn i otrygga boendesituationer

Socialstyrelsens handbok (2021:44) understryker att barnets behov och intressen ska göras

synliga i utredningar om ekonomiskt bistånd. Även om det i regel är föräldrar som är part i

ärenden om ekonomiskt bistånd och att de därför har ett vuxenfokus bör berörda barns

rättigheter säkerställas. Barnets intressen ska väga tungt i beslutsfattandet. Enligt Socialstyrelsens

riktlinjer (SOSFS 2013:1, s. 7) bör barnets behov av utrymme tas hänsyn till, när beslut fattas om

vad som anses vara skälig boendekostnad. Detta gäller även om barnet endast har umgänge hos

vårdnadshavaren som ansöker om bistånd (SOSFS 2013:1, s. 7).

Konsekvenserna för barn som inte har ett långvarigt boende är något som lyfts av bland andra

Socialstyrelsen (2017b:17), som understryker att barn har ett stort behov av trygghet och

kontinuitet. En instabil boendesituation ha allvarliga effekter för barnets utveckling.

Socialstyrelsen argumenterar för att SoL (SFS 2001:453) inte har ett tillräckligt starkt

barnrättsperspektiv, då andra faktorer istället för barnrättsperspektivet kan bli avgörande. Även

Barnombudsmannen (2016:32-33) lyfter hur bristen på en lämplig bostad riskerar att allvarligt

påverka barns psykiska och fysiska hälsa, lärande samt allmänna välbefinnande. Vidare är

hemlöshet en riskfaktor för ångest, sömnsvårigheter, aggression och utåtagerande. Barnens

tillgång till sjukvård och utbildning riskerar också att bli lidande.
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Hemlöshet för barn har en stark korrelation med ekonomisk utsatthet, och fattigdomen bidrar

ofta till en exkludering från bostadsmarknaden (Barnombudsmannen, 2016:32-33). Två olika

boendesituationer är vanliga bland barnfamiljer som har osäkert boende. Den första är de som

lever i akut hemlöshet och därför bor på hotell eller vandrarhem som socialtjänsten ordnat. Den

andra situationen är när barnfamiljer själva löst temporärt boende. Det är vanligare för dessa att

förbli osynliga för socialtjänsten, då de istället får stöd av sitt sociala nätverk

(Barnombudsmannen, 2016:32-33).

Att bo i olika former av tillfälliga boenden innebär ofta att själva boendemiljön är undermålig

och otrygg för barn. Trångboddhet och otrygga miljöer påverkar barnens möjlighet att ta hem

vänner, att leka i säkra miljöer och att sköta sin skolgång. Ännu en faktor som påverkar barnens

relationer och skolgång är att behöva flytta ofta, ibland längre sträckor (Barnombudsmannen,

2016:35)

Socialtjänsten har i flera kommuner de senaste åren infört mer restriktiva riktlinjer för

ekonomiskt bistånd för bostad, speciellt i storstäderna. I införandet av nya riktlinjer sker också

en omdefiniering av vilka som anses vara hemlösa grupper, vilket leder till att individer

exkluderas från insatser riktade till hemlösa. Grupper utan andra sociala problem än sin

bostadslöshet har fått minskade möjligheter till stöd för boende. Denna omdefiniering påverkar

även datan över antalet hemlösa i kommunerna, då grupper som i vissa kommuner anses vara

hemlösa inte anses vara det i andra (Wirehag, 2021:86-87).

En studie (Björkhagen Turesson & Staaf, 2021) har undersökt socialtjänstens arbete med

hemlösa barn i Malmö, som är en av kommunerna som implementerat nya, mer restriktiva,

riktlinjer. I Malmö har denna grupp i och med införandet av kommunens nya riktlinjer endast

rätt till tillfälliga, akuta boendelösningar och måste därför ansöka på nytt om stöd varje vecka

samt kunna uppvisa att de aktivt söker eget boende. Majoriteten av barnen som intervjuats i

studien hade inte fått prata med en socialarbetare för att få information och möjlighet att kunna

ställa frågor, vilket strider mot både barnkonventionen (Unicef Sverige, 2018, art. 12) och

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:5, 4:12-18). I studien ställde socialtjänsten krav på

föräldrarna att aktivt söka eget boende, annars riskerade de att förlora sitt bistånd, vilket

Björkhagen Turesson & Staaf (2021) uppger är ett krav som inte har förankring i svensk

lagstiftning. Studien visade även att familjernas temporära bostäder hade bristande hygienisk

standard samt var trångbodda och otrygga. Trångboddheten inskränker både barnens rätt till

privatliv och försämrar deras möjlighet att sköta sin skolgång. Barnen beskrev själva känslor av

oro och skam inför avsaknaden av en permanent bostad (Björkhagen Turesson & Staaf, 2021).
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Reflektioner över kunskapsläget

Studier inom ramen för vårt forskningsfält framhåller att det skett en stor förändring av

bostadsmarknaden sedan 1990-talet. Samhället har individualiserats och bostadsmarknaden

marknadsanpassats, och de grupper som drabbats värst av detta är de med en svag ställning på

bostadsmarknaden. Forskningen visar även att det sociala arbetet har påverkats av

individualiseringen i samhället och New Public Management har bidragit till en systematisering

och effektivisering i hanteringen av ärenden i socialtjänsten, vilket kan avhumanisera klienterna.

Flera studier pekar på att det går att se att de som anses vara berättigade bistånd och de som inte

anses vara det, ofta beror på klientens tidigare agerande snarare än det faktiska behovet. Denna

kategorisering påverkar även barnfamiljer i otrygga boendesituationer. Trots att barnfamiljer

oftare anses vara en prioriterad målgrupp för socialtjänsten är det många barnfamiljer som inte

erbjuds långsiktigt boendestöd. Det finns också ett stort mörkertal i hemlöshetsfrågan, eftersom

många inte upptäcks av socialtjänsten eller andra myndigheter.

Vår bild av forskningsfältet inom det här området är att det finns mycket forskning om

socialtjänstens arbete med hemlösa personer och personer som riskerar vräkning. Det finns även

gott om studier kring ekonomiskt bistånd när barn är berörda. Även barnkonventionens roll och

implementeringen av barnets bästa inom socialtjänsten och implementeringen till lagstiftningen

är väldokumenterad. Däremot upplever vi att det finns en lucka i forskningen om hur barn

påverkas av att vara i otrygga boendesituationer samt kommuners och rättsväsendets

barnperspektiv när familjer befinner sig i otrygga boendesituationer. Detta trots att minst 24 000

barn i Sverige har en förälder som befinner sig i hemlöshet.
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3. Teoretiska perspektiv

I det här avsnittet kommer de forskningsansatser, teorier och begrepp vi kommer att använda oss

av i tolkningen och analysen av resultatet att presenteras. Uppsatsen kommer att ta avstamp i den

rättssociologiska forskningstraditionen, som vi tror kan belysa vårt ämne på ett värdefullt sätt. Vi

presenterar även de teoretiska perspektiv som kommer att användas för att besvara studiens syfte

och frågeställningar. Först beskrivs begreppet handlingsnormer och hur vi kommer använda olika

handlingsnormer som ett teoretiskt verktyg. Sedan beskrivs familialisering och hur detta begrepp

kan användas för att studera om det implementeras ett barnperspektiv i rättsfallen.

Den rättssociologiska forskningstraditionen

Uppsatsen rör sig inom det rättssociologiskt inriktade forskningsfältet, eftersom vi studerar

rättstillämpning med en sociologisk vinkel i första hand. Hydén (2002:16) menar att

rättssociologin kan ses som en fråga om att undersöka rättsliga företeelser med hjälp av

samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Han menar att rättssociologin vill förmedla en

djupare förståelse för rättsreglers och normers bakgrund och funktion, och ge förståelse för vad

som påverkar mänskligt handlande. Rättssociologin kan ses som kompletterande till och

konkurrerande med rättsdogmatiken inom rättsvetenskapen på grund av dess

samhällsvetenskapliga ansats. Om rättsdogmatiken fokuserar på reglers tillämpning, så intresserar

sig rättssociologin mer för rättens orsaker, funktioner och konsekvenser. Rättssociologin ger

utrymme för att det kan vara utomrättsliga faktorer som bestämmer rättens tillämpning, både

generellt och i det enskilda fallet. Rätten påverkas av till exempel ekonomiska och politiska

förhållanden och svängningar. Inte heller inkluderas myndighetsbeslut utanför domstolsväsendet,

till exempel socialförvaltningens bedömningar, i den rättsdogmatiska vetenskapen (Hydén,

2002:16-20).

Normvetenskapen är rättssociologins kärna, skriver Hydén (2002:30-36). Han menar att normer

är mycket mer än bara informella beteenden på individnivå, och att de kan vara handlingssystem

på många olika nivåer i samhället. Rättsregler är i själva verket normer, som upphöjts till

rättsregelns status. Dock ligger många normsystem utanför rättssystemets domäner, och

rättssociologins forskningsuppgift är att undersöka relationen mellan normer och handlingar på

den samhälleliga nivån. I det hänseendet har alltså rättssociologin ett renodlat

samhällsvetenskapligt fokus. Inom sociologin finns studier på människors attityder eller
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opinioner, men inga av dessa fokuserar på vilka motiv som ligger bakom handlandet på meso-

eller makroplan (Hydén, 2002:34). Det gör dock normen, då den ger uttryck för en stabil

egenskap hos den grupp som handlar i ett visst fall. I en rättsdogmatisk analys tar man avstamp i

rättsregeln och utgår ifrån den i analysen om vad som ska göras och hur. Den rättssociologiska

analysen däremot, börjar med handlingen eller beteendet och ställer sig sedan frågan vilka de

normativa premisserna är som ligger bakom handlingen eller beteendet. Efter det kan man knyta

an detta till potentiella förhållanden på både makro- och mikronivå (Hydén, 2002:36). Vi

kommer i vår analys att studera vilka handlingsnormer domarna ger uttryck för, vilka

samhälleliga förhållanden dessa kan bero på samt vad förfarandet har för implikationer på det

sociala arbetet.

Handlingsnormer inom socialt arbete

Wirehag (2021:86-87) menar att socialtjänstlagens ramlagsutformning, specifikt SoL 4:1 (SFS

2001:453) som reglerar rätten till bistånd, inte konkretiserar vilket ansvar socialtjänsten har att

stötta invånare i hemlöshet. Lagrummet reglerar inte heller vilken typ av boende, hur långvarigt,

eller vilka kriterier individen måste uppfylla för att vara berättigad boende. Enligt Kjellbom

(2015:172) uppfattar socialsekreterare ofta inte socialtjänstlagen som en rättighetslag, utan

nästintill uteslutande som en ramlag. Kjellbom (2015:161) har i en studie kartlagt

socialsekreterares handlingar och beslutsfattande vid beslut om ekonomiskt bistånd för

hyresskulder. Studien visar att rättsliga normer och arbetsplatsnormer har stort inflytande över

beslutsprocessen, vilket hon menar är sprunget ur det faktum att det finns en så stor

bedömningsvidd i socialtjänstlagen.

Den individuella behovsbedömningen vid risk för påtvingad avflyttning utgörs ibland av en

retrospektiv beteendebedömning. Den här typen av bedömning präglas av egenansvarsnormen och

går ut på att socialsekreteraren granskar den sökandes ekonomiska förhållanden och beteenden.

Det kan bland annat handla om huruvida den enskilde har betett sig ekonomiskt rationellt i

förhållande till sina egna behov, där bristande rationalitet kan leda till avslag. Vid nybesök kan

den sökandes ekonomi kartläggas minst tre och ibland flera månader bakåt i tiden (Kjellbom,

2015:164). Mildare beslut kan fattas utifrån orsaksnormen, som anger att särskilda och accepterade

skäl till irrationellt beteende bör leda till lägre krav på den sökande. Det kan till exempel handla

om att en hyresskuld uppstått på grund av den sökandes ålder, psykiska problem,

missbruksproblem och våld i nära relation. Det anses då finnas en giltig orsak till att den sökande

betett sig som den gjort, vilket förmildrar bedömningen (Kjellbom, 2015:166).

17



En annan norm som Kjellbom identifierat i socialsekreterarnas beslutsfattande är behovsnormen,

som innebär att beslut fattas med hänsyn till den sökandes behov av boende i den aktuella

situationen. Den anger också att om det finns risk för allvarliga konsekvenser till följd av att

behoven inte tillgodoses bör detta leda till bifall. Irrationellt beteende från den enskildes sida får

då underordnad betydelse i förhållande till risken att förlora bostaden (Kjellbom, 2015:169).

Biståndsbedömningen kan även utgå från en terapeutisk norm, och ett avslag anses då vara en

läroprocess och ett redskap i socialtjänstens förändrings- och motivationsarbete. Man tänker att

den sökande kommer att “lära sig av sina misstag”, när hen får negativa konsekvenser av sitt

handlande. Avslag relaterade till den terapeutiska normen resulterar ofta i hemlöshet och

tillämpningen av normen kan bli direkt skadlig för den biståndssökande, menar Kjellbom

(2015:167).

Ett avslagsbeslut kan också utgöras av en grupporienterad bedömning, vilken innebär att

sökanden ibland behandlas kollektivt i en familj, och att dennes individuella behov och eventuella

rätt till bistånd görs beroende av andra personers beteende i ett hushåll. Om den ena föräldern

anses ha betett sig ansvarslöst ekonomiskt kan den andra föräldern, eller dennes barn, drabbas av

det. Det här beslutsfattandet utgörs av hushållsnormen (Kjellbom, 2015:170). I vissa fall, när det

finns barn i hushållet hos den sökande, beskriver Kjellbom hur biståndshandläggare kan bedöma

barnen och föräldrarna var för sig. Den typen av bedömning kan leda till motiveringen att barnen

i hushållet kan flytta till en annan vårdnadshavare. På det sättet finns det större möjlighet för

biståndshandläggaren att avslå biståndsansökan, genom att ge avslag till föräldern men

omplacera barnet för att tillgodose barnets behov av bostad. Denna typ av beslut utgörs, i

motsats till hushållsnormen, av den så kallade individnormen, som alltså kommer till uttryck när

barns och vuxnas behov bedöms var för sig inom en familj (Kjellbom, 2015:162).

Denna teori kommer att användas för att analysera de normer och handlingsmönster som

socialtjänsten och förvaltningsrätten ger uttryck för när de fattar beslut om bistånd för boende,

och hur det påverkar de sökande.

Familialisering och bristen på barnperspektiv

Det finns en tradition inom ekonomiskt bistånd att utredningarna har ett vuxenperspektiv,

skriver Näsman (2019:251-252). Ett vuxenperspektiv i situationer där barn berörs innebär att

fokus ligger på föräldrarnas förmåga till exempel självförsörjning, snarare än konsekvenser för

barnet. Att ge avslag på ansökningar om ekonomiskt bistånd ser socialsekreterare i dessa fall som

en möjlighet att motivera föräldrar att utnyttja sin egen kompetens. Att ge bifall skulle riskera att
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försvaga föräldrars egna resurser. Denna logik går att se som en form av barnperspektiv inom

det sociala arbetet, då man menar att det är bäst för barnet att ha en förälder som är

självförsörjande och att frånta det ansvaret kan medföra att föräldraförmågan försvagas.

Synsättet medför dock att barn riskerar att bli som medel för att motivera föräldern, istället för

att sätta barnets bästa i främsta rummet, vilket fråntar barnet dess aktörskap.

Begreppet Näsman (2019:257) använder för att beskriva det dominerande föräldraperspektivet

inom ekonomiskt bistånd är familialisering. Barnens intressen beaktas inte utan barnen ses endast

som en del av familjekonstellationen, där det är föräldrarnas aktörskap som ges betydelse.

Familialiseringen är något som görs tydligt i överklagandeärenden. Barnen framkommer då

ibland endast indirekt, till exempel i koppling till bidrag eller avgifter rörande barnen. När barn

has i åtanke är det oftast i föräldrarnas anföranden. I undantagsfall nämns barnen som egna

aktörer av rätten. Eftersom det är föräldrarna som ges fokus inom familialiseringen, finns det en

risk att det är deras agerande och inte familjens behov biståndet beslutas efter. Näsman

(2019:258) beskriver att föräldrars skötsamhet och regelefterlevnad påverkar utfallet i ärendet.

Barnens rätt till stöd riskerar att inskränkas om föräldrarna inte ses som förtjänta av biståndet.

Teorin om familialisering har vissa beröringspunkter med de olika handlingsnormerna. Speciellt

egenansvarsnormen och den terapeutiska normen återkommer när föräldrars egen förmåga

betonas eller när biståndsbeslutet ses som ett medel för att motivera föräldrar att ta eget ansvar.

Även hushållsnormen kan man se i ljuset av familialisering, där den sökande bedöms utan

hänsyn till andra familjemedlemmar. Familialisering kommer användas för att studera hur

barnens situation beskrivs i materialet. Med hjälp av begreppet undersöker vi om det är

föräldrarnas eller barnens situation som ges företräde i argumentationerna samt om barnen ges

möjlighet till delaktighet i ärendena.
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4. Metod

Socialkonstruktivism som vetenskapsfilosofisk utgångspunkt

Socialkonstruktivismen är en vetenskapsfilosofi som tar avstamp i idén om att objektiva och

självklara sanningar inte finns, och i viljan att ifrågasätta sådant som uppfattas som självklart

förgivettaget. Utifrån teoribildningen är verkligheten en produkt av kollektiva handlanden, vilket

innebär att vad människor gör i det dagliga livet inte styrs av naturen utan istället är något som

konstrueras i det sociala samspelet. Författarparet Berger och Luckmann utvecklade

socialkonstruktivismen inom sociologins område, och var influerade av kunskapssociologiska

tänkare som ifrågasatte förekomsten av objektiv, rationell kunskap och menade att kunskap

stället uppkom genom andra, mer ideologiska och maktbetonade processer (Alvesson &

Sköldberg, 2017:40-45). Enligt socialkonstruktivismen är vardagslivet fyllt av typifieringar, vi

kategoriserar människor som till exempel svensk, kvinna, vuxen, rullstolsburen, med mera.

Typifiering kan även ta sig uttryck i vanemässigt och upprepat handlande, vilket i sin tur kan leda

till att en social ordning cementeras. Det här förekommer även i institutioner, där en viss typ av

handling förväntas utföras av en viss typ av aktör.

Alvesson och Sköldberg (2017:40-45) nämner rättsväsendet som ett exempel, som är en

institution där det förekommer fasta tanke- och handlingsmönster, där individer som begått vissa

brott får vissa rättsföljder. Det formas en institutionell logik, som i sin tur legitimerar

institutionerna. I sina typifieringar skapar människor olika roller för sig själva och andra, och

institutionerna existerar tack vare att människorna upprätthåller dessa roller. Individerna skapar

alltså sin verklighet, institutionerna och deras legitimitet, vilka i sin tur skapar individerna.

Individerna internaliserar normer, kunskap och samhällelig påverkan. Vi vill besvara studiens

frågeställningar genom att i analysen undersöka om det i beslutsfattandet ges uttryck för olika

normer och cementerade handlingsmönster. Det är alltså görandet och konstruktionen av sociala

problem som styr ansatsen.

Kvalitativ dokumentstudie

Vi har genomfört en kvalitativ dokumentstudie i form av en rättsfallsanalys. Genom att läsa

rättsfall har vi undersökt om rättsväsendets agerande när barnfamiljer är i otrygga

boendesituationer går i linje med barnkonventionens uttryck för att barnets bästa ska beaktas vid
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alla beslut som berör barn (Unicef Sverige, 2018, art. 3). Vidare har vi studerat om det finns en

diskussion om beslutens konsekvenser för barnet i sammanhanget.

Studien har utförts som en dokumentstudie genom en tematiserad närläsning av de rättsfall som

ingår i studien. Vid dokumentstudier beskrivs empirin i form av referat och

citatsammanställningar, som blandas med analys av texterna. Det är vanligt att det finns ett

teoretiskt sammanhang för beskrivningarna och analysen, och teorin utgör grunden för hur

beskrivningarna utformas (Sohlberg & Sohlberg, 2013:112).

En styrka med att studera rättsfall är att rättens konstruktion av klientens behov och beteende

konkretiseras. Förvaltningsrätten är den instans som enskilda kan vända sig till när de av olika

skäl anser att till exempel socialtjänsten har fattat ett felaktigt beslut. Rättsfallen, där

socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden är motpart, ger en bild av vad kommunens grund

för avslag vilar på samt en inblick i hur de två olika myndigheterna förhåller sig till rådande

rättsregler i förhållande till klientens situation. Med bakgrunden att socialtjänsten har ett yttersta

ansvar för barns utsatthet och människor i osäkra boendesituationer är det viktigt att

myndighetsutövningen som berör dessa två sociala problem undersöks.

Urval

Det empiriska material som använts för att besvara vår frågeställning utgörs av rättsfall från

Uppsala förvaltningsrätt. Den digitala juridiska databasen JP har använts för att utforska vilka

sökord som är relevanta. Kriterier för de rättsfall som inkluderats har varit att de ska vara

överklagade beslut som behandlar ansökningar om ekonomiskt bistånd i form av bostadssocialt

kontrakt, från socialtjänsten i Uppsala. Domar från Uppsala har undersökts på grund av att vår

uppdragsgivare Rädda Barnen i Uppsala önskade ett fokus på hur situationen ser ut för

barnfamiljer i Uppsala. Sökningen som gjordes bestod av sökorden “barn*” och “hyresskuld*”

och avgränsades till Uppsala förvaltningsrätt. För att få fram rättsfall som endast innefattade

nämnder inom Uppsala kommun skrevs även de tre första siffrorna i postnumret för

arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i Uppsala kommun (753) i sökrutan, vilket

medförde att sökningen endast gav utslag för domar med överklaganden från dessa nämnder.

Sökningen avgränsades till rättsfall under perioden 2016-2022, vilket gav sammanlagt 31 stycken.

Urvalet genomfördes i april 2022. Vidare innefattades endast ärenden som behandlar ekonomiskt

bistånd och till exempel inte domar med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av

unga. I några av resultaten har inte den klagande barn under 18 år, varför vi uteslutit dem då de

inte är barn i juridisk mening. I en av domarna har den klagande ett barn som är precis 18 år
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gammalt, som vi valde att ha med eftersom föräldern kan förmodas ha försörjningsplikt för sitt

barn fortfarande. I ett par andra fall hade inte den klagande umgänge med sina barn, och dessa

resultat uteslöts. I vissa av målen beskrivs att den klagande inte har hyresskulder. Vi har ändå valt

att inkludera dessa ärenden eftersom de svarar till frågeställningen. Urvalsprocessen resulterade i

22 rättsfall som utgör empirin i denna studie. Det finns några individer som är klaganden i två

rättsfall vardera och vi har inkluderat de klagandes båda ärenden som empiriskt material, då de är

separata mål. En avidentifierad sammanställning av rättsfallen presenteras i Bilaga 1. Domarna

behandlar ansökan om bistånd i form av bostadssocialt kontrakt, återkallelse av beslut om

bostadssocialt kontrakt och ansökan om bistånd för att betala hyresskulder.

Kvalitativ innehållsanalys med en abduktiv ansats

I forskningsprocessen i allmänhet och analysarbetet i synnerhet är det vanligt att forskaren har

antingen en deduktiv eller en induktiv ansats, skriver Fejes och Thornberg (2019:24). Den

induktiva ansatsen härstammar från empirismen, då den tar avstamp i erfarenheter och

observationer, och man drar generella slutsatser utifrån det material som samlats in. Den

deduktiva ansatsen härstammar ur rationalismen, som till skillnad från den induktiva ansatsen

utgår från en allmän sanning, till exempel en teori. Forskaren härleder en hypotes eller ett

påstående ur denna, och undersöker med hjälp av sitt material om den stämmer (Fejes &

Thornberg, 2019:24). Det finns en tredje ansats, den abduktiva, som är en form av mix mellan de

tidigare nämnda. Det innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen

successivt växa fram. Man pendlar alltså mellan etablerad forskning och gör jämförelser och

tolkningar mot sin empiri under arbetets gång. Teorierna blir som en inspirationskälla i sökandet

efter mönster i empirin (Fejes & Thornberg, 2019:26). Vår studie har en abduktiv ansats och vi

har ett stort fokus på vår teori när vi tar oss an rättsfallen. Samtidigt tolkar vi vår empiri under

analysens gång och låter teori och empiri berika varandra.

När analysen genomförs behöver det finnas en systematik och objektivitet i arbetet, för att kunna

garantera god validitet och generaliserbarhet i studien, skriver Funck och Karlsson (2021:44).

När forskningsfrågorna handlar om att pröva specifika teorier kan analysmetoden med fördel

växa fram ur teorikapitlet, i form av till exempel ett kodningsschema. Utifrån den strukturen kan

materialet sedan struktureras och tematiseras. Den här typen av analysmetod kallas för

innehållsanalys (Funck & Karlsson, 2021:45). Målet med en innehållsanalys är att skapa förståelse

för och kunskap kring det fenomen som studeras (Hsieh & Shannon, 2005:1278). I den här

studien används kvalitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys tar hänsyn till specifika ord
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eller textsjok och fokuserar på frågor som på olika sätt handlar om mängd, såsom att räkna hur

ofta ett uttryck eller ett begrepp förekommer. Den kvalitativa innehållsanalysen däremot

analyserar även teman och idéer, och möjliggör för forskaren att klassificera stora mängder text i

koder, kategorier och teman, där varje tema representerar ett visst innehåll eller en kontextuell

mening.

Funck och Karlsson (2021:38) menar att det finns tre olika angreppssätt i den kvalitativa

innehållsanalysen; det konventionella, det riktade och det summerande. Vi använder oss av det

riktade angreppssättet, där materialet kodas utifrån den existerande teorin, istället för att som i

den konventionella ansatsen utgå ifrån empirin för att se vilka kategorier som blir tillämpbara

(Funck & Karlsson, 2021:39). Den riktade analysen är användbar när projektet har ett fokus på

en teori och syftet är att validera eller utveckla den. Vi kommer att utgå från Kjellboms teori om

handlingsnormer och Näsmans teori om familialisering, skapa koder med avstamp i dem och

göra en tematiserad närläsning av de rättsfall som ingår i studien.

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet

Trovärdigheten, alltså validiteten, i en studie handlar om huruvida forskaren mäter det som avses

mätas. Det måste finnas en god koppling mellan den fråga som ska besvaras och det empiriska

materialet som analyseras (Sohlberg & Sohlberg, 2019:133). Eftersom vårt material utgår från

ansökningar som fått avslag och sedan överklagats till förvaltningsrätten utgör det inte en helt

representativ bild av hur barnfamiljers boendesituationer hanteras av Uppsala kommun, då

ansökningar som fått bifall inte överklagas. Vi undersöker inte de ärenden som bifallits, där

barnfamiljer erhållit bistånd. Vi utreder inte heller de ärenden där kommunen gett avslag på

biståndsansökan, men som sedan inte överklagats. Uppsatsen ämnar istället att undersöka

grunden för avslag och att skildra rättsstatens formella maktutövning. Utredningarna som

socialtjänsten genomfört är utöver detta troligen betydligt mer uttömmande och har eventuellt

haft ett mer betydande barnperspektiv än rättsfallen, men då socialtjänsten är motpart i alla

ärenden har de yttrat sig och lyft de punkter de ansett vara betydelsefulla för sin bedömning,

varför vi tycker att de ändå gett svar på de frågor vi haft.

Tillförlitligheten, alltså reliabiliteten, i en studie handlar om i vilken grad den kan göras om och

nå liknande resultat. Det är viktigt att författarna redogör för sin analysmetod och hur analysen

gått till, att det framgår vilka koder som använts, och att undersökningen inte lider av

slumpmässiga fel. Noggrannhet är en förutsättning för hög reliabilitet i en forskningsstudie
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(Ekengren & Hinnfors, 2012:76). Vi har noggrant och metodiskt gått igenom vårt textmaterial,

och redovisar genom rubriker vilka koder vi använt. En styrka i att vi gör en dokumentstudie är

att det framgår tydligt vilket material vi använt och vilka teoretiska utgångspunkter vi haft, och

att liknande material finns att hitta om studien skulle upprepas. Studier liknande denna hade med

fördel kunnat göras och då innefattat till exempel en större geografisk spridning, en jämförelse

mellan olika tidsperioder eller socialnämndens utredningar som empiriskt material istället för

rättsfall. I och med att vi gjort en kvalitativ studie kan vår inställning och förförståelse ha haft

inverkan på analysen och diskussionen, då kvalitativa studier tenderar att i viss mån vara

subjektiva. Genom att systematiskt redogöra för hur analysen genomförts och med vilken

teoretisk bakgrund vi studerar materialet är vår uppfattning att det finns en transparens av

bakgrunden till de tolkningar vi gör och vår potentiella subjektivitet.

Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002:6) redogör för sina fyra grundläggande etiska principer när forskning

inom humaniora och samhällsvetenskap bedrivs informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom vi genomför en dokumentstudie på

rättsfall, vilka är offentliga handlingar, är informationskravet och samtyckeskravet inte tillämpliga

för denna studie. Konfidentialitetskravet innebär att ingen utöver projektgruppen får ta del av

uppgifter om enskilda, identifierbara personer. Vi har en medvetenhet om att de uppgifter vi tagit

del av kan vara känsliga trots att rättsfallen är offentliga handlingar. Vi har avidentifierat alla

enskilda personer i de olika målen, samt andra uppgifter som kan bidra till att en läsare

identifierar personerna. De uppgifter vi tagit del av om enskilda personer kommer inte användas

för annat än för forskningsändamål, vilket uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet,

2002:9-14).
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5. Resultat och analys

Uppsatsens analytiska utgångspunkt är tvådelad. Dels undersöker vi hur barnfamiljer som

ansöker om ekonomiskt bistånd för sin boendesituation bedöms när de får avslag. Vi studerar

socialtjänstens och förvaltningsrättens argumentation i dessa lägen närmare, och tar avstamp i

Kjellboms teorier om handlingsnormer inom myndigheter. Sedan analyserar vi hur barnets bästa

beaktas i beslut om ekonomiskt bistånd för barnfamiljer, och hur barnperspektivet tar sig uttryck

i de rättsfall vi använder. Denna analys genomförs utifrån begreppet familialisering.

Barnperspektiv och avsaknaden av barnperspektiv

Rättsfallen har en varierande grad av barnperspektiv, vilket presenteras i det kommande avsnittet.

Ofta är det endast föräldrarna som lyfter barnens situation, vilket sedan inte beaktas av nämnden

eller förvaltningsrätten. Ibland nämns barnets behov i beslutsfattandet men bara i ett fåtal fall

påverkar barnperspektivet domslutet.

Barnets behov påverkar beslutsfattandet

Rättsfall nr. 1 behandlar en återkallelse av bistånd i form av bostadssocialt kontrakt, där en

ensamstående förälder har ensam vårdnad om tre barn och i nuläget har ett boende genom

bostadssocialt kontrakt, ett bistånd som nämnden har återkallat. Situationen noteras för de tre

barnen i ärendet men nämnden och förvaltningsrätten gör olika bedömningar och rätten ger

bifall till klaganden. Nämnden diskuterar i följande stycke hur beslutet att ge avslag på ansökan

drabbar den sökandes barn, men menar att det inte har lika stor tyngd som att föräldern bör

klara av att ordna boende på egen hand:

Konsekvenserna av beslutet drabbar framförallt barnen. Rätten till bistånd bedöms dock utifrån

den vuxnes förmåga och möjligheter. [...] Några försvårande omständigheter eller särskilda

svårigheter som begränsar [klaganden] från att på egen hand ordna med ett boende för sig och sina

barn bedöms inte föreligga.

I motsats till nämnden anser rätten däremot att det faktum att klaganden har ensam vårdnad om

tre barn är en bidragande faktor till att nämnden inte haft grund att återkalla beslutet om bistånd

till bostadssocialt kontrakt:
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Förvaltningsrätten bedömer att det, utöver vad som har angetts här ovanför, inte har framkommit

några noterbara förändringar rörande [klagandens] ekonomi, hälsa och livssituation som talar för

att hon numera inte är i behov av bistånd. [...] Därtill har hon i dag tre barn som hon är ensam

vårdnadshavare för. [...] Överklagandet ska därför bifallas och det överklagade beslutet ska

upphävas.

Ärenden som detta, där överklagandet beviljas med anledning av barnets behov, tillhör undantag

i materialet. Det är endast i två till domar, varav båda rör samma klagande, som överklagandet

faller ut till dennes fördel. I dessa fall grundas beslutet delvis i beaktandet av barnens behov, där

rätten menar att ett bostadssocialt kontrakt är en förutsättning för att barnen ska få ett kvalitativt

umgänge med sin förälder. Dessa ärenden analyseras under rubriken Bedömning av

föräldraansvaret.

Barnets behov lyfts men påverkar inte beslutet

Ett tema som är återkommande är att förvaltningsrätten bekräftar att barnen befinner sig i en

ohållbar situation, men att andra faktorer får företräde i bedömningen. I rättsfall nr. 2 har

klaganden bott på vandrarhem med sina barn i fyra månader. Ett av barnen har en hjärtsjukdom

och är därför särskilt känslig för stress. Barnet har en depression och hög skolfrånvaro. Familjens

boendesituation innebär en riskfaktor för barnet i fråga, enligt barnets läkare och skolpersonal.

Nämnden avslår ansökan om bistånd i form av bostadssocialt kontrakt då klaganden bedöms

vara kompetent nog att finna en egen bostad. Förvaltningsrättens resonemang om barnets

situation i det här ärendet lyder:

Förvaltningsrätten ser allvarligt på uppgifterna om ett av barnens fysiska och psykiska hälsa.

Detta går dock inte att likställa med att klaganden inte kan ordna bostad åt familjen på egen

hand eller med hjälp av anhöriga och vänner.

I det här ärendet nämns barnets situation, och både nämnden och rätten vidhåller att barnet

påverkas negativt av sin bostadssituation. Trots detta anser de att den vuxnes förmåga att ordna

bostad på egen hand ska väga tyngre i beslutsfattandet. En liknande situation framkommer i

rättsfall nr. 5, där klaganden anför följande:

Hon bor för tillfället hos sin mor med sina fyra barn. Hon och barnen är i behov av en stabil

grund eftersom två av barnen har särskilda behov.
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Förvaltningsrätten instämmer i att det skulle vara bra för barnen med ett mer stadigt boende,

men lägger även här större vikt vid föräldraansvaret:

Av utredningen i målet framgår att två av [klagandens] barn har särskilda behov av stabilitet

och kontinuitet. Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att det är angeläget för [klaganden] att få ett

eget boende mot bl.a. denna bakgrund. [...] Av utredningen i målet framgår dock att [klaganden]

bor med sin mor tillsammans med sina barn. [Klaganden] och barnen kan därmed inte betraktas

som bostadslösa.

I rättsfall nr. 15 problematiseras barnets mående endast i relation till mamman, som påverkas

negativt av hur barnet mår. Förvaltningsrättens formulering ger uttryck för ett föräldrafokus,

trots att barnets situation nämns.

Vidare har framkommit att hon är stressad över sin bostadssituation och mår dåligt över detta

då hon har en dotter som påverkas av situationen. [...] Förvaltningsrätten anser därför vid en

sammantagen bedömning av vad som framkommit i målet att det inte är visat att [klaganden]

har sådana speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad som krävs enligt rättspraxis för

att bistånd i form av bostadssocialt kontrakt ska kunna beviljas.

Barnet nämns alltså, men inte i egenskap av part i målet, utan som en anledning till att mamman

mår dåligt. I övrigt problematiseras inte barnets situation eller mående. Gemensamt för dessa

ärenden är att omständigheterna för barnet lyfts och i vissa fall problematiseras, men det fästs

inte så pass stor vikt vid barnets situation att det påverkar utfallet i målet.

Barnperspektivet saknas

I andra domar nämns barnets situation varken i nämndens anföranden eller i rättens domskäl.

Det är endast föräldrarna som lyfter barnperspektivet, och i följande två domar ser vi exempel på

det. I rättsfall nr. 7 anförs detta i en förälders överklagan:

Att hitta en bostad är särskilt svårt med tanke på språkbarriären, att [klaganden] är gravid och

inte alltid mår så bra samt då barnens hälsa och mående inte är bra. Att ha varit bostadslösa de

senaste åren har satt spår hos familjen både fysiskt och mentalt. De befinner sig i en akut

nödsituation.

Nämnden anger följande:
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Vad som anförts om familjens problematik kan inte anses utgöra sådana speciella svårigheter att

det finns behov av bistånd i form av bostadssocialt kontrakt. Någon akut nödsituation föreligger

inte då familjen är berättigad till bistånd till ett tillfälligt boende.

I rättsfall nr. 3 beskrivs klagandens boendesituation och svårighet att på egen hand ordna boende

i klagandens anförande:

Klaganden har sedan [månad, år] befunnit sig på skyddat boende tillsammans med sina barn.

[...] Det finns särskilda svårigheter för klaganden att på egen hand skaffa bostad då hen lever i

ett misshandelsförhållande, lider av psykisk ohälsa, har skulder hos kronofogden och saknar

inkomst. [...] Klaganden har tidigare blivit vräkt på grund av hyresskulder. Placeringen i

skyddat boende är tidsbegränsad och har förlängts månadsvis och kan upphöra med mycket kort

varsel.

Förvaltningsrätten nämner inte barnen, utan anger följande i sitt domslut:

Förvaltningsrätten anser vid en sammantagen bedömning att klaganden inte har gjort sannolikt

att hen har sådana särskilda svårigheter att på egen hand ordna en bostad. I denna bedömning

har förvaltningsrätten beaktat de eventuella praktiska svårigheter och den risk det kan innebära

för en person med skyddade personuppgifter att söka bostad på andrahandsmarknaden, men

anser inte att dessa svårigheter och denna risk i dagsläget är tillräckligt omfattande. Nämnden

har därmed haft fog för sitt beslut, varför överklagandet ska avslås.

I de två ovanstående ärendena tar rätten inte ställning barnets situation eller vilka potentiella

konsekvenser ett avslag skulle innebära för barnets bästa. Istället utgår rätten från om de

klagande är helt bostadslösa och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Vi kan

alltså se tecken på en egenansvarsnorm, som grundar sig i synen att den sökande ska ha betett sig

rationellt i förhållande till sina egna behov, där bristande rationalitet kan leda till avslag och deras

egen framtida handlingsförmåga betonas. Hänsyn tas inte till sökandens, eller övriga

familjemedlemmars, behov vid den aktuella tidpunkten. Hänsyn tas inte heller till utomstående

faktorer som kan ha påverkat den sökandes agerande, såsom utsatthet för hot och våld i rättsfall

nr 3.

Rättsfall nr. 4 rör ett avslag på en ansökan om bostadssocialt kontrakt med motiveringen att

klaganden bedöms ha egen förmåga att ordna med boende för sig själv och sina barn. Även här

bedöms föräldern utifrån egenansvarsnormen, därför att ingen hänsyn tas till rådande

omständigheter i bedömningen. Vi anser också att både nämnden och förvaltningsrätten gör

28



bedömningar utifrån individnormen, och endast fokuserar på föräldern och dennes oansvariga

beteende, utan hänsyn till de tre barnen som också är aktuella i ärendet. Ett stycke ur förälderns

anförande:

Hon är ensamstående med tre barn. Hon har varit sammanboende med en man som har försökt

att överlåta sin bostad till henne. Rikshem har avslagit detta då hennes inkomst är för låg samt

då de inte bott där i tre år. Lägenheten är uppsagd och hon blir helt bostadslös den [månad, år].

Hon har försökt få bostad via alla sina kontakter, kyrka, förening. Blocket, bostadsförmedling

m.m. Tyvärr vill ingen hyra ut till henne då hon fortfarande har en markering hos Kronofogden.

Nämnden lyfter inte det faktum att klaganden är ensamstående med tre barn, utan anför bland

annat detta:

Förekomst av skulder bedöms inte enskilt vara en sådan speciell svårighet att rätt till bistånd

föreligger. [Klaganden] har inkomst från arbete och inga kända hälsoproblem som försvårar för

henne att söka bostad.

Förvaltningsrätten medger att klaganden förmodligen har svårigheter med att hitta bostad, men

nämner inte barnen alls i sitt anförande:

Förvaltningsrätten anser, mot bakgrund av vad som framkommit i målet, att det inte är visat att

[klaganden] har sådana speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad som krävs enligt

praxis för att bistånd i form av bostadssocialt kontrakt ska beviljas enligt 4 kap. 1 § SoL.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att [klagandens] skulder och betalningsanmärkning medför

vissa svårigheter vid anskaffande av bostad. Dessa omständigheter medför dock inte en skyldighet

för nämnden att förse henne med bostad, detta särskilt då hon är självförsörjande och det inte har

framkommit att skulderna eller betalningsanmärkningen varit hänförliga till hyresskulder.

När myndigheter inte nämner barnet i sina argumentationer innebär det en avsaknad av

barnperspektiv. Det går då att anta att barnets bästa inte tagits i beaktning, utan att beslutet

fattats utifrån ett vuxenperspektiv. I dessa fall är det de biståndssökande som argumenterat för

att de borde beviljas bistånd på grund av att deras barn har ett behov av tryggt boende.

Inget av rättsfallen pekar på att barnet själv ska ha getts möjlighet att uttrycka sin mening. Som

tidigare nämnt anser vi att ett barnperspektiv även innebär att klarlägga barnets intressen och

därför beskriver vi i det här avsnittet att nämnden och rätten ibland lyfter barnets behov, men när

barnets egna åsikter inte finns uttryckta menar vi att det inte finns ett barnperspektiv. Barnet kan
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ha getts möjlighet att uttrycka sina åsikter i nämndens utredning, men om så är fallet är det

ingenting som vare sig nämnden eller rätten nämner i målen. Att barnen inte hörts i något av de

rättsfall vi studerat och bristen på beaktande av barnets behov kan tolkas utifrån

familialiseringsbegreppet, eftersom vuxenperspektivet ges företräde. Föräldrarna uppfyller inte

kraven som ställs av kommunen och trots att barnens situation ibland uppmärksammas är det i

de flesta ärendena inte det centrala i sammanhanget. Som tidigare beskrivits framhåller Näsman

(2019:252) att det inom socialt arbete ofta anses vara vårdnadshavarens ansvar att trygga

familjens försörjning och boendesituation, och att socialarbetare ibland menar att de har ett

barnperspektiv när de ställer krav på föräldern att ta sitt försörjningsansvar. Denna logik menar

vi påminner om den terapeutiska normen, där avslag ges i uppfostrande eller motiverande syfte.

Bedömning av föräldraansvaret

När barnen diskuteras i rättsfallen är det ofta starkt förknippat med rättens bild av föräldrars

skyldigheter och förutsättningar. I de flesta ärendena argumenteras för att det åligger

vårdnadshavaren att sörja för sina barn. I vissa ärenden anför de klagande däremot att en bostad

är en förutsättning för ett aktivt föräldraskap. I det här avsnittet avhandlas de två olika

perspektiven.

Vårdnadshavarens ansvar trots försvårande omständigheter

I ett flertal rättsfall betonas vårdnadshavarens ansvar att tillförsäkra ett boende för barnen. Detta

synsätt kommer exemplifieras i de två kommande citaten. I rättsfall nr. 2 menar nämnden att det

är en del av föräldraansvaret att kunna ordna bostad på egen hand:

Den sammanvägda bedömningen är att det åligger klaganden som kompetent och ansvarstagande

förälder och vårdnadshavare att planera och sörja för att klagandens barn har en bostad på lång

sikt.

I rättsfall nr. 8 har den klaganden bott på vandrarhem med sina barn i 8 månader, och hon anför

att hon inte kommer kommer få bo kvar där länge till. Nämnden anför:

Det har sammanfattningsvis inte framkommit annat än att [klaganden] är en kompetent person

utan speciella svårigheter. Barnperspektivet har beaktats på det sättet att det i första hand är

vårdnadshavarens ansvar att sörja för barnens behov av boende och försörjning.
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I de här rättsfallen finns en implicit bedömning av föräldrarnas förmåga. En kompetent förälder

förväntas klara av att hitta och behålla en bostad. Avslagen ser vi beslutats utifrån den

terapeutiska normen, där utfallet förväntas ge den klagande motivation och handlingskraft att

förändra sin situation. Enligt Kjellbom (2015:167) kan dock bedömningar enligt denna norm bli

direkt skadliga för den biståndssökande. Fokuset på föräldrarna är också en typ av familialisering.

Det är enligt Näsman (2019:252), vanligt att det hos socialtjänsten finns en syn på att det är

barnets bästa att ha en förälder som självständigt sörjer för barnet. Att nämnden starkt

förknippar föräldraansvar med barnens behov går att härleda till att familjen ses som en enhet,

där barnets rättigheter är tillgodosedda om föräldrarna blir mer ansvarstagande.

I ärendena lyfts ibland omständigheter som försvårar för föräldrarna att självständigt hitta en

långsiktig boendelösning, som till exempel utsatthet för våld, betydande skulder eller psykiska

sjukdomar. Ett bifall till klagandens fördel i dessa fall kan ses utifrån orsaksnormen, alltså att ett

bistånd beviljas med hänsyn till att det finns godtagbara orsaker till att den sökande handlat

irrationellt eller oansvarigt. I de flesta ärendena argumenteras det dock för att dessa förhållanden

medför svårigheter för klaganden, men inte uppfyller rekvisitet speciella svårigheter. Istället bedöms

föräldern som kapabel att själv lösa sin bostadssituation, trots de svårigheter omständigheterna

medför. Rätten följer då egenansvarsnormen istället för orsaksnormen. I avsnittet Tolkningen av

praxis studeras begreppet speciella svårigheter närmare.

Bostad för att möjliggöra ökat föräldraansvar

I ett flertal rättsfall finns det en önskan hos den biståndssökande föräldern att ha ökat umgänge

med sitt eller sina barn men menar att umgänget försvåras av att föräldern inte har någonstans

att ta hem barnet. I rättsfall nr. 9 beskriver en förälder sin vilja att skapa en trygg miljö under

umgänget med sitt barn samt en vilja till ökat umgänge:

Som vårdnadshavare för sin dotter behöver han ge henne den trygghet som ett hem är och kunna

få vara delaktig i hennes vardag när hon börjar bo hos honom. Han behöver skapa struktur för

sig själv och för umgänge med dottern, och för att kunna laga mat vilket han inte kan göra på

hotell eller liknande.

Förvaltningsrätten avslår förälderns överklagan och anför bland annat följande domskäl:

Det [klaganden] har fört fram om umgänge med dottern medför ingen annan bedömning [än

nämndens]. Förvaltningsrätten bedömer även att barnperspektivet är beaktat, eftersom dottern

har boende genom sin mamma.
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Förvaltningsrätten diskuterar inte frågan om barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar,

utan hänvisar endast till att barnets behov av boende är tillgodosett. En annan bedömning

gjordes i rättsfall nr. 10, ett av de överklaganden som dömdes till fördel för klaganden i

förvaltningsrätten. I denna dom var barnets rätt till umgänge med båda sina föräldrar en

bidragande faktor till domslutet. Klaganden anförde:

Han anser sig vidare ha blivit diskriminerad eftersom han inte kan leva och bo med sina barn

och därför även riskerar att förlora dem. Det pågår en utredning hos barn- och familjeenheten

rörande hans två äldsta barn vilket beror på oroligheter kopplade till att han saknar bostad.

Han mår mycket dåligt psykiskt och är rädd för sitt liv. Han har aldrig haft en egen bostad

vilket han vill ha då han behöver miljöombyte och stabilitet för sina barn.

Nämnden bemötte förälderns anförande med att betona föräldraansvaret och att barnen har

boende hos sina andra föräldrar:

Genom att själv eller med hjälp av sitt nätverk aktivt söka boende på andrahandsmarknaden

bör [klaganden] ha möjlighet att tillgodose sitt behov av bostad själv så att han utifrån sitt

föräldraansvar kan erbjuda en bostad där även hans barn kan vara boende. I avvaktan på detta

bor barnen enligt utredning hos sina mammor och det föreligger inte någon oro för barnen [...]

Förvaltningsrätten höll dock inte med nämnden och anförde i sin argumentation att hänsyn bör

tas till barnens rätt till umgänge med sin pappa, och att ett boende för pappan skulle underlätta

detta, vilket var en av grunderna till att rätten biföll pappans överklagan.

[...] barnperspektivet bör beaktas i målet då [klaganden] är vårdnadshavare till två barn som

bör ges möjlighet att åtminstone delvis bo med sin pappa, något som inte är möjligt om

[klaganden] saknar bostad.

Frågan om huruvida en bostad är en förutsättning för umgänge lyfts inte i rättsfall nr. 9. Där

nämns istället att barnet har ett boende hos sin andra förälder. I rättsfall nr. 10 har nämnden

samma boendeperspektiv i frågan som i föregående mål, men förvaltningsrätten gör

bedömningen att barnen bör ha möjlighet till delvis boende hos sin andra förälder. Detta visar

tecken både på egenansvarsnormen och behovsnormen i förvaltningsrättens bedömning. I det

första exemplet bedöms föräldern inte vara berättigad bistånd på grund av att han inte anses ha

några speciella svårigheter att på egen hand ordna en bostad, och hans vilja att umgås mer med

sin dotter tas inte i beaktning. Klaganden uppmanas att hitta boende på egen hand, vilket vi

menar är ett uttryck för egenansvarsnormen. Rätten anser att dotterns boende hos sin mamma är
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tillräckligt vilket tyder på en individnorm, där pappan bedöms separerat från barnet, och barnets

behov av umgänge med sin pappa. I rättsfall nr. 10 menar förvaltningsrätten däremot, utifrån vad

vi anser är en behovsnorm, att föräldern ska beviljas ett bostadssocialt kontrakt för att

möjliggöra för dennes två barn att åtminstone delvis kunna bo hos honom. Förvaltningsrätten

ser således ett behov för klagandens barn att få umgänge med båda sina föräldrar, och att en

bostad är en premiss för det.

Bedömning av klagandens agerande

I det kommande avsnittet presenteras rättsfall där nämnden och förvaltningsrätten bedömer

rätten till bistånd utifrån föräldrarnas tidigare agerande och framtida förmåga.

Retrospektiv beteendebedömning

I många rättsfall görs retrospektiva bedömningar, vilket innebär att den sökandes handlingar

innan tiden för ansökan får påverkan på beslutet. Det är alltså inte bara det aktuella behovet av

bistånd som bedöms, utan en kartläggning av individen görs. Klaganden i rättsfall nr. 22 har ett

barn som bor hos henne på heltid och bor tillfälligt hos en släkting. Hon uppger att hon har

svårigheter att få tag på en bostad på grund av att hon är sjukskriven och har stora skulder.

Nämnden anför följande i ärendet:

[Klaganden] har inte efter förmåga uttömt alla sina möjligheter att dels behålla de

bostadslösningar hon haft då hyresskulder gång efter annan uppstått och dels kan hon inte anses

ha uttömt sina möjligheter att på egen hand lösa sin bostadssituation genom att aktivt söka efter

bostad på andrahandsmarknaden.

I det här rättsfallen gör nämnden bedömningen att klaganden på grund av att hyresskulder

uppstått ett flertal gånger inte har kapacitet att inneha ett bostadssocialt kontrakt. Rätten avslår

klagandens överklagande med domskälet att klaganden inte anses ha speciella svårigheter att på

egen hand skaffa bostad.

Rättsfall nr. 18 behandlar ett ärende där ett par som är flerbarnsföräldrar överklagar ett avslag på

en ansökan om ekonomiskt bistånd för hyresskulder. Skulderna uppstod till följd av att de två

klaganden åkte utomlands för att skilja sig, och sedan blev kvar i ett några månader på grund av

pandemin. I och med detta uppstod hyresskulder. De beskriver sin situation på följande sätt:
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De har inte haft tillräckligt med pengar för att kunna betala hyran från juni till augusti. Med

anledning av att de har befunnit sig [utomlands] har de haft en ansträngd ekonomi och deras

inkomst har gått till deras försörjning. En del av skatteåterbäringen har använts för att betala av

en hyresskuld samma dag. De tror att hyresskulden avser maj månad. Om de hade haft pengar

till hyran så hade de betalat den.

Nämnden argumenterar för att de borde planerat för sin försörjning:

Det åligger den enskilde att planera sin ekonomi så att skulder inte uppstår, vilket [klaganden]

och [klaganden] inte bedöms ha gjort. [Klaganden] och [klaganden] bedöms ha haft möjlighet att

planera sin ekonomi och således förhindra obetalda hyror, till exempelvis genom att hyra ut sin

lägenhet eller säga upp hyreskontraktet. De bedöms även ha ett socialt nätverk som kunnat vara

behjälpliga med en eventuell uthyrning i samband med att de inte kunde resa tillbaka till Sverige.

Av de inlämnade kontoutdragen framgår även att [klaganden] och [klaganden] valt att prioritera

andra utgifter framför hyran, exempelvis betalning av skulder eller överföringar till andra personer

via transaktionsapplikationen Swish.

Nämnden uppger vidare att en fast bostad är en viktig del för att barns rätt till skäliga

levnadsvillkor ska uppfyllas, men menar att det är föräldrarna som är huvudansvariga för det.

Förvaltningsrätten ger nämnden medhåll med följande domskäl:

Förvaltningsrätten finner, med hänvisning till det ovan anförda, att [klaganden] och [klaganden]

har haft anledning att räkna med att de kunde komma att sakna medel för sin försörjning vid

tidpunkten för avresan [utomlands]. Det har därför ålegat dem att planera sin ekonomi under

den aktuella perioden utifrån vetskap om deras inkomster för att på så sätt undvika hyresskulder

och ett eventuellt behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten anser därmed att nämnden har

haft skäl för sitt beslut, varför överklagandet ska avslås.

Retrospektiva bedömningar bidrar till höga krav och restriktiva beslut. Individen har “sig själv att

skylla” och avslag kan ses som både bestraffning och uppläxning. De här bedömningarna menar

vi visar tecken på egenansvarsnormen, som just betonar vikten av att ta eget ansvar för sin

ekonomi och boendesituation. Även den terapeutiska normen märks av här, där hänsyn inte tas

till det aktuella behovet och den aktuella situationen utan avslag ges med syfte att motivera den

sökande att själv ta ansvar för sin situation.
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Avslag i uppfostrande syfte

I rättsfall nr. 12 är det samma person som i rättsfall nr. 10 får bifall på sin överklagan som är

aktuell i ett ärende igen. Det har gått tre år och hans bostadssociala kontrakt har då gått ut, och

nämnden nekar honom att få det förnyat. Han har fortfarande medicinska svårigheter och

depression, men menar att han de tre senaste åren sedan han beviljats bostadssocialt kontrakt fått

ordning på sin medicinering och kraftigt trappat ned på denna, och har kunnat ha sina barn hos

sig cirka 13 dagar i månaden. Han uttrycker en rädsla för att allt han byggt upp ska raseras om

han åter tvingas bo på gatan. Nämnden anför följande:

[Klaganden] har inte några speciella svårigheter att tillgodose sitt behov av bostad själv. Han har

inte gjort vad han kunnat för att öka sina möjligheter i sökandet av bostad. Den viktigaste

åtgärden är att söka skuldsanering och att inte öka skulderna. Han vet hur man söker bostad

på andrahandsmarknaden och har ett nätverk av vänner och bekanta. [...] Det finns inga hinder

för honom att söka bostäder i andra kommuner. Barnen har sitt behov av boende tillgodosett hos

sina mödrar. Det föreligger inte någon akut nödsituation.

Förvaltningsrätten gör i det här målet en annan bedömning än socialnämnden, och anför

följande:

Förvaltningsrätten konstaterar att tidigare beslut att bevilja [klaganden] bostadssocialt kontrakt

har upphört och anser därmed att hans boendesituation är att betrakta som att han är bostadslös.

Han har en beroendeproblematik, mår dåligt psykiskt och saknar förvärvsinkomst. Han har

skulder bl.a. i form av förhållandevis höga hyresskulder och har inte förmått förbättra sin

skuldsituation. Dessa omständigheter talar för att han kan behöva särskild hjälp för att

anskaffa bostad. [...] Rätten anförde vidare att hans barn bör ges möjlighet att åtminstone delvis

bo med honom, något som inte är möjligt om han saknar bostad [...]. Förvaltningsrätten finner

inte skäl att nu göra en annan bedömning i dessa avseenden.

Socialnämndens anförande menar vi tyder på att beslut fattats utifrån egenansvarsnormen. De

menar att den klagande inte borde låta skulderna öka, och att han i och med att han vet hur man

söker bostad på andrahandsmarknaden borde se till att ordna bostad på det sättet. Den klagande

har i sitt anförande nämnt att han har ett litet nätverk som inte kan bistå honom med hjälp, men

nämnden menar ändå att den klagande ska utnyttja sitt nätverk i första hand. Förvaltningsrättens

bedömning däremot, kan vi analysera utifrån behovsnormen och orsaksnormen. De pekar på
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hans behov av bostad i den aktuella situationen, och menar att det finns speciella orsaker och

omständigheter som bidrar till att hans situation är som den är.

Rättsfall nr. 17 rör två personer som är gifta, och som tillsammans med sina barn flyttade till

Sverige år 2016. De har lånat pengar till hyra av mannens bror, och är nu i en situation där de

inte kan betala tillbaka lånet, och inte har råd att betala kommande hyror. De ansöker om hjälp

med hyresbetalningarna som de från början lånade av sin bror, och nämnden menar att de inte

kan ansöka om bistånd retroaktivt. Förvaltningsrätten:

Beträffande anledningen till att ansökan lämnades in i efterhand har [klaganden] och

[klaganden] anfört att deras uppfattning är att man måste vara folkbokförd för att få ansöka om

ekonomiskt bistånd. Enligt nämnden har [klaganden] dock haft kännedom om möjligheten att

ansöka om försörjningsstöd i Sverige sedan tidigare då han varit i kontakt med nämnden redan

under 2010. Vidare anges i nämndens utredning att familjen hade försörjningsstöd i sitt tidigare

hemland, varför de måste ha varit väl medvetna om sina ekonomiska förutsättningar redan när de

flyttade till Sverige.

Med avslag i uppfostrande syfte menar vi att nämnden utgår ifrån den terapeutiska normen, som

ser på avslag som en läroprocess för den klagande, eller som ett försök att uppfostra denne. Det

här kan bidra till synen på hemlösa föräldrar som inkompetenta och ovärdiga hjälp. Rättsfallet

vittnar även om de höga krav som ställs på de som ansöker om ekonomiskt bistånd att ha koll på

hur det går till och vad som krävs av dem som sökande.

I de här rättsfallen ser vi alltså tecken på främst egenansvarsnormen och den terapeutiska

normen. När myndigheterna tar avstamp i de här två normerna finns det sällan ett

barnperspektiv i motiveringen, då fokus ligger på föräldrarnas förmåga och ansvarstagande. Att

vuxenperspektivet är centralt i dessa rättsfall indikerar en familialisering i ärendena, då barnen

blir lidande för att föräldrarna inte uppfyller de krav som kommunen ställer.

Tolkningen av praxis

I nästan alla de rättsfall vi läst hänvisar förvaltningsrätten till praxis, alltså tidigare domslut från

högre instanser som blivit vägledande för rätten. För att göra vår analys mer givande har vi valt

att redogöra för vad denna praxis säger, för att få en tydligare bild av vad rätten grundar sina

beslut på. Två förutsättningar för bifall som nämns i många av rättsfallen, och som kan härledas
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ur rättspraxis, är att den enskilde ska vara “helt bostadslös” och ha “speciella svårigheter att på

egen hand skaffa bostad” (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).

Helt bostadslös

Med helt bostadslös menas att den “biståndssökande står helt utan tak över huvudet och behovet

inte kan tillgodoses på annat sätt” (RÅ 1990 ref. 119). Denna rättspraxis är återkommande i de

rättsfall vi undersöker. I rättsfall nr. 8 är klaganden en förälder som bott med sina barn på

vandrarhem i flera månader. Förvaltningsrätten anför följande i sitt domskäl:

[Klaganden] har i dagsläget boende på vandrarhem tillsammans med sina två barn. Trots att hon

har fått höra att hon inte kan bo kvar så mycket längre är hon därmed inte helt bostadslös.

I rättsfall nr. 13 är den klagande en ensamstående mamma som hyr ett rum på 17 kvadratmeter

som inneboende, där hon bor tillsammans med sin dotter som är fem år gammal. I rummet finns

en kokplatta, ett bord och en säng de behöver dela på. Mamman anför följande i sin överklagan:

Det boende som omnämns i avslagsbeslutet är alltså ett rum, vilket ägaren önskar få tillgång till.

Hon upplever hennes psykiska lidande i detta avseende som stort samt att hennes dotter inte har

en egen säng, något utrymme och inte kan ha kamrater hemma påverkar dotterns utveckling.

Hon har fått hjälp för att inte hamna i ett större stödbehov än det hon redan är i. Hennes

psykiska lidande är stort och innebär oro för sin dotters utveckling.

Nämnden anser inte att familjen är helt bostadslös, trots sin trångboddhet:

Av nämndens utredning framgår att hon inte är att beakta som helt bostadslös och någon akut

nöd anses därmed inte föreligga. [...] Nämnden ifrågasätter inte att hon har vissa svårigheter som

kan försvåra bostadsletandet. Hon har däremot inte inkommit med några handlingar som styrker

att hon skulle ha sådana svårigheter att på egen hand inte kan leta boende. Barnperspektivet är

beaktat men föranleder ingen annan bedömning.

Även förvaltningsrätten diskuterar huruvida klaganden är att betrakta som bostadslös:

Av utredningen i målet framgår att [klaganden] vid tiden för överklagandet förfogar över ett

inneboendekontrakt. Hon har därmed en bostad. [Klaganden] har anfört att bostaden inte är

lämplig för henne och hennes dotter då den är för liten samt att det föreligger svårigheter för henne

att söka andra bostäder på bostadsmarknaden. [...] [Klaganden] har inkommit med underlag

som styrker att hon har vissa svårigheter i vardagen. Förvaltningsrätten anser däremot inte att
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dessa svårigheter är att anse som sådana speciella svårigheter som enligt praxis krävs för att

nämnden ska ha en skyldighet att tillhandahålla en bostad eller på annat sätt ombesörja hennes

behov av en bostad.

I det här rättsfallet kan vi se ett exempel på när nämnden och förvaltningsrätten gör restriktiva

bedömningar med hänvisning till praxis. Istället för att problematisera barnets situation och

behov av en trygg bostad, fokuserar de på det faktum att mamman och barnet har tak över

huvudet och därmed inte är i en akut nödsituation. Att rätten kan hänvisa till en, enligt oss, snäv

tolkning av praxis öppnar upp för ett minskat barnperspektiv då endast “tak över huvudet” inte

nödvändigtvis uppfyller de krav på beaktandet av barnets bästa som framställs av

barnkonventionen.

Speciella svårigheter

Med speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad menas enligt praxis att den sökande har

missbruk, psykisk sjukdom, vräkningshistorik eller betydande ekonomiska problem (se t.ex.

Kammarrätten i Göteborg mål nr. 4180–18 dom 2019-04-01). Rättsfall nr. 3 rör en sökande som

lever på ett skyddat boende med sina barn. Personen anför följande i sin överklagan:

Klaganden har sedan [månad, år] befunnit sig på skyddat boende tillsammans med sina barn.

Klaganden kan inte själv hitta en ny bostad och kan inte anses ha en sådan skälig levnadsnivå

och självständigt liv som anges i SoL. Det finns särskilda svårigheter för klaganden att på egen

hand skaffa bostad då hen lever i ett misshandelsförhållande, lider av psykisk ohälsa, har

skulder hos kronofogden och saknar inkomst.

Både socialnämnden och förvaltningsrätten tar upp att den klagande är utsatt för hot och risk för

att bli utsatt för våld, men med hänvisning till rättspraxis anser de att det inte försvårar den

klagandes möjligheter att på egen hand skaffa bostad, då omständigheterna inte är att betrakta

som speciella svårigheter. I rättsfallet ger förvaltningsrätten följande motivering:

Det har i målet framkommit att klaganden i viss mån lever under hot med risk att utsättas för

våld av en person där förundersökning gällande misshandel fortfarande pågår. Personen har

tidigare gjort försök att söka upp klaganden med familj. Klaganden har i utredningen dock

uppgett att personen inte längre är uppsökande. Ovanstående förhållande utgör enligt

förvaltningsrättens mening inte på egen hand en grund för att klaganden ska anses ha särskilda
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svårigheter att på egen hand skaffa bostad (jfr Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 juli 2017

i mål nr 1326-17).

Utöver detta har klaganden skyddade personuppgifter, vilket förvaltningsrätten lyfter i sin

bedömning:

Förvaltningsrätten anser vid en sammantagen bedömning att klaganden inte har gjort sannolikt

att hen har sådana särskilda svårigheter att på egen hand ordna en bostad. I denna bedömning

har förvaltningsrätten beaktat de eventuella praktiska svårigheter och den risk det kan innebära

för en person med skyddade personuppgifter att söka bostad på andrahandsmarknaden, men

anser inte att dessa svårigheter och denna risk i dagsläget är tillräckligt omfattande.

Förvaltningsrätten konstaterar alltså att sökanden är utsatt för hot och risk att utsättas för våld,

men hänvisar till praxis och konstaterar att de här omständigheterna inte är tillräckligt

försvårande för att ge bifall på biståndsansökan. Att den sökande har skyddade personuppgifter,

vilket kan innebära en risk vid bostadssökande, menar de inte heller är en tillräckligt försvårande

omständighet.

I rättsfall nr. 15 är klaganden en mamma som lider av psykiska besvär på grund av vad som enligt

utlåtanden från läkare och psykolog förmodligen är, förutom oro på grund av sin osäkra

boendesituation, en neuropsykiatrisk diagnos. Läkarutlåtandet från distriktsläkare lyder:

[Klaganden] är remitterad för utredning angående neuropsykiatriska diagnoser och uppfyller en

del kriterier i de diagnoserna. Hon har inte genomgått utredning då hennes ångestnivå,

framförallt på grund av instabil situation, är för hög vilket medför att utredningen inte är möjlig

att genomföra. I sitt nuvarande läge klarar hon inte av att på egen hand ordna boendekontrakt.

Förvaltningsrätten anför följande:

Hon genomgår en neuropsykiatrisk utredning, men det är inte visat att hon har ett

neuropsykiatriskt funktionshinder. [...] Förvaltningsrätten anser därför vid en sammantagen

bedömning av vad som framkommit i målet att det inte är visat att [klaganden] har sådana

speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad som krävs enligt rättspraxis för att bistånd i

form av bostadssocialt kontrakt ska kunna beviljas.

Enligt rättspraxis som rätten hänvisar till i den här domen ska den sökande ha en fastställd

diagnos för att anses lida av så pass svåra omständigheter att de kan definieras som “speciella

svårigheter” och därmed beviljas bistånd. Här kan vi se tecken på en restriktiv tolkning av praxis,
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då läkarutlåtandet visar att mammans mående och stress över sin osäkra situation hindrar henne

från att genomföra den psykiatriska utredning som krävs för att kunna fastställa den eventuella

diagnosen, som i sin är ett krav för att beviljas det bistånd som skulle kunna göra hennes och

dotterns boendesituation trygg.

Sammanfattande analys

I analysen av rättsfallen är den norm vi såg som vanligt förekommande egenansvarsnormen, som

innebär att socialsekreterarna och rätten studerar hur den sökande betett sig innan tiden för

ansökan. Det gjordes alltså retrospektiva bedömningar av de sökande, och hänsyn togs inte till

behovet i den aktuella situationen, eller till utomstående faktorer som påverkat den sökandes

beteende. En norm som vi anser går i linje med egenansvarsnormen i de flesta fall är den

terapeutiska normen. Med den retrospektiva beteendebedömningen som bakgrund är vår

tolkning att avslagsbesluten kunde verka som en motivation för framtida handlingar, till exempel

att söka fler bostäder. Dessa normer kan sägas stå i motsättning till behovsnormen. I vissa

ärenden ser vi uttryck för behovsnormen, speciellt då barnets behov betonats i målen. I de

ärendena har barnets behov av boende getts företräde framför bilden av förälderns agerande.

Behovsnormen är den norm som möjliggör ett barnperspektiv i störst utsträckning, då det inom

de andra normerna är faktorer som barnet inte kan påverka som tas i beaktande. De ärenden där

behovsnormen förekommit är få.

Vidare anser vi att orsaksnormen möjliggör ett synsätt på otrygga boendesituationer som ett

strukturellt problem. Utifrån orsaksnormen ges utrymme att inkludera försvårande

omständigheter i bedömningen. De omständigheterna kan vara till exempel bristen på

hyresrätter, psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet. I de ärenden som beslutats till klagandens

fördel har det funnits tecken på hänsyn till dessa förhållanden, tillsammans med ett beaktande av

barnets behov.

När barnperspektivet inte beaktas mer än att nämnden och rätten konstaterar att barnets

rättigheter är förälderns ansvar anser vi påvisar familialisering. När det sker görs barnet inte

synligt i målen och deras aktörskap fråntas i rättsförfarandet. Resultatet av familialisering är

således att det blir ett ensidigt vuxenperspektiv där barnens intressen inte framkommer.
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6. Diskussion

Summering

Vi har med den här studien ämnat studera vilken hänsyn socialtjänsten och förvaltningsrätten tar

till barnperspektivet när barnfamiljer i otrygga boendesituationer överklagar avslag på

ansökningar om ekonomiskt bistånd för sin boendesituation. I januari 2020 antogs

barnkonventionen som lag i Sverige, och konventionen ställer tydliga krav på hur barnets bästa

ska beaktas i alla frågor och beslut som rör barn. Samtidigt kan vi se att akut hemlöshet bland

barn och barnfamiljer i Sverige ökat de senaste åren. Vi har därför valt att titta närmare på hur

socialnämnden och rättsväsendet ger skäl för sina avslagsbeslut, när högre krav ställts på att

värna barnets bästa.

Vår första forskningsfråga handlar om hur barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd för

sin boendesituation bedöms av socialtjänst och förvaltningsrätt. Vårt resultat tyder på att det

ställs höga krav på de sökande och att det är stränga rekvisit som ska uppfyllas för att få ett bifall

på ansökan om stöd för ett mer långvarigt boende. Det krävs att personen, eller familjen, som

ansöker är helt bostadslös och har speciella svårigheter att själv få en bostad. Ibland har vi kunnat

se lättnader i bedömningarna med hänvisning till de rådande omständigheterna i den sökandes

liv, men nästan uteslutande har individen hållits ansvarig för sin situation och avslag tycks ofta ha

givits i en form av uppfostrande syfte. De klagande kan beskriva hur de lever under hotbild från

anhöriga, är skuldsatta, lider av psykisk ohälsa eller har neuropsykiatriska funktionshinder. Flera

har också intyg från socialarbetare, psykologer och läkare. Rätten nämner i många fall de här

omständigheterna och bekräftar att de kan innebära vissa svårigheter för den sökande att finna

en bostad, men att de inte uppfyller kravet på speciella svårigheter.

Den andra frågeställningen rör hur barnets bästa beaktas i Uppsala kommuns och

förvaltningsrättens beslut om ekonomiskt bistånd för barnfamiljer i otrygga boendesituationer. I

alla rättsfall vi analyserat har barn funnits med i bilden, dock är det vanligt att barnet inte nämns

av nämnden och rätten. I en stor majoritet av de rättsfall där barnet eller barnen nämns av

nämnden eller rätten landar de i att det är förälderns ansvar att tillgodose sina barns behov av

trygghet och bostad, och att kommunen därför inte har någon skyldighet att bistå familjen med

bistånd till bostad. Barnets behov problematiseras sällan, och barnet görs inte delaktigt i målen. I

endast ett fåtal av rättsfallen är det barnets behov som är avgörande för beslutet, och den
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sökande ges då bifall på sin överklagan. I övrigt tycker vi oss se att avslag ges med utgångspunkt i

föräldrars förmåga, alltså med motiveringen att det är en förälders ansvar att säkerställa att

barnen har en stabil och säker tillvaro. Inte i något rättsfall nämns att det av både

barnkonventionen och regeringsformen framgår att det är samhällets yttersta ansvar att

säkerställa barns rätt till bland annat ett tryggt boende, och att bevilja bistånd till föräldrar för att

de ska kunna sörja för sina barn (Unicef  Sverige, 2018, art. 27).

Studien i ljuset av tidigare forskning

Studierna av Björkhagen Turesson och Staaf (2021) och Barnombudsmannen (2016) visar olika

konsekvenser en otrygg boendesituation riskerar att ha för barnet. Vårt resultat indikerar att

rätten inte överväger eventuella följder som besluten kan medföra för barnet i någon större

utsträckning. Kravet som FN:s barnrättskommitté ställer upp är som tidigare presenterat att det i

beslut ska framgå hur barnets bästa bedömts och vilken vikt barnets bästa har haft i

beslutsfattandet (Dane, 2020:72). Utifrån vårt resultat anser vi att målen inte tillgodosetts i

genomförandet av denna bedömning. Vidare framhåller Socialstyrelsen (2021:44) att barnets

intressen och behov ska göras synliga i utredningar om ekonomiskt bistånd. Vi har inte tagit del

av utredningar från socialnämnden, men vårt resultat ger inte uttryck för att barnets intressen har

synliggjorts i något av de rättsfall vi studerat.

De rekvisit som framställs för att bli berättigad bostadssocialt kontrakt, att den klagande ska vara

helt bostadslös och ha speciella svårigheter att få egen bostad, är detsamma även om det finns

barn med i bilden. Enligt vår uppfattning överensstämmer inte dessa rekvisit med barns rätt till

en levnadsstandard som tryggar deras fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling

(Unicef  Sverige, 2018, art. 27).

Sahlin (2016:89-90, 109) menar att hemlösa ofta kategoriseras i socialtjänstens handläggning som

ansvariga för sin egen situation och att de därför anses vara ovärdiga hjälp. Detta går i linje med

resultatet av denna studie som visar att det finns tendenser till en bedömning av de klagandens

tidigare agerande. Studiens resultat är även intressant ur detta perspektiv, då även

föräldraförmågan implicit bedöms i vissa av ärendena. Bedömningarna ger uttryck för att det är

en del av föräldrakompetensen att lyckas hitta och behålla ett boende. Resultatet pekar således på

att det inte bara är bistånd till boende som bedöms, utan de klagandes förmåga att vara en

ansvarsfull förälder. Domskälen i de mål där klaganden fått bifall bryter dock mot denna trend.

Där argumenterades det istället för att föräldraförmågan skulle förbättras om föräldern hade en
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stabil boendesituation. Ett boende sågs alltså som en faktor som möjliggjorde ett gott

föräldraskap.

Wirehags studie (2021:94-97) visar att barnfamiljer ofta ses som klienter med högre status, som

är berättigade tillfälliga boenden i form av nödlägenheter och vandrarhem. Alla barnfamiljer i

denna studie har haft åtminstone tillfälliga boendelösningar i form av till exempel vandrarhem.

De stöd som har varit aktuella i vårt material har istället behandlat bistånd i form av mer

långvariga boenden.

Teoridiskussion

I vår studie använder vi oss av rättssociologi, handlingsnormer och familialisering som teoretiskt

ramverk. Med avstamp i rättssociologin och dess normvetenskap har vi fördjupat oss i Kjellboms

(2015:161-172) teori om handlingsnormer inom socialt arbete. Kjellbom menar att på grund av

att socialtjänstlagen är en ramlag som möjliggör stor bedömningsvidd, så är det vanligt att

normer för handlande utvecklas inom social arbete i allmänhet, och vid beslut om ekonomiskt

bistånd i synnerhet. De här normerna har varit användbara för oss i vår analys, för att

kategorisera de olika argumentationerna som hörts. De har hjälpt oss att se mönster i både

nämndens och rättens uttalanden, och har konkretiserat hur bedömningen av föräldrarna

påverkat utfallen. Eftersom Kjellboms teori om handlingsnormer analyserar socialtjänstens

hantering och bemötande av klienter i socialt arbete har teorin inte haft den typ av barnfokus vi

önskat i vår analys. Barn nämns i hushållsnormen och individnormen, men ges inget stort

utrymme i övrigt. I och med att det finns en tradition inom ekonomiskt bistånd att ha ett

vuxenperspektiv, vilket innebär att fokus ligger på föräldrarnas förmåga till självförsörjning

snarare än konsekvenser för barnet, ville vi komplettera vår analys med en teori som

problematiserar detta. Begreppet familialisering har Näsman tagit fram för att beskriva när

barnens intressen inte beaktas i bedömningar utan att de endast ses som en del av

familjekonstellationen. Med hjälp av begreppet, i kombination med handlingsnormerna, har vi

undersökt om det är föräldrarnas eller barnens situation som ges företräde i argumentationerna

samt om barnen ges möjlighet till delaktighet i ärendena.

Våra teorier har varit användbara då de möjliggjort för oss att analysera beslutsfattarnas

bedömningar och argument, snarare än att fokus lagts på individernas livssituation och

problematik. Teorierna i kombination med varandra har gett oss möjlighet att studera

handlingsmönster och anledningar till dessa, allt utifrån ett barnperspektiv. En svaghet med de

teoretiska utgångspunkterna i förhållande till vår studie är att vi tidigt i tolkningen av det
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empiriska materialet utgick från det teoretiska ramverket, vilket bidrog till ett mindre

förutsättningslöst förhållningssätt till rättsfallens bedömningar. I och med att vi valt begrepp som

är mindre etablerade inom forskningsfältet har vi inte tagit del av någon kritik eller diskussion av

begreppen och dess applicerbarhet inom socialt arbete. Detta gör att begreppen är mindre

utvecklade och fördjupade i jämförelse med mer vedertagna teorier.

Metoddiskussion

Studien har genomförts som dokumentstudie med rättsfall som empiriskt material.

Analysmetoden har varit en kvalitativ innehållsanalys med socialkonstruktivism som

vetenskapsfilosofisk utgångspunkt.

Att genomföra en dokumentstudie tror vi har gynnat studiens tillförlitlighet, då vårt

förhållningssätt till ämnet har inte genomsyrats i framtagandet av det empiriska materialet i

jämförelse med exempelvis intervjustudier där forskaren är en aktiv del i materialet som

framställs. Däremot har tolkningen av materialet till stor del påverkats av våra personliga

perspektiv, vilket ligger i den kvalitativa metodens natur. I en socialkonstruktivistisk anda vill vi

därför diskutera vår förförståelse till ämnet. Vår bild av hemlöshet är att det är ett socialt

problem och till stor utsträckning ett resultat av samhällsstrukturer som går att påverka genom

politiska beslut. Därmed har vi med ett kritiskt förhållningssätt problematiserat det mer

individualistiska förhållningssättet till bostadslöshet som vi tyckt oss se i det studiens material.

Ett mer uttömmande material, som till exempel utredningar om ekonomiskt bistånd eller

intervjuer med handläggare, hade gett mer uttömmande textmassor med mer utrymme för

nyanser och ett utökat barnperspektiv. När vi inte har läst utredningarna, utan endast

sammanfattningarna av rättsfallen, finns det eventuellt faktorer i ärendena som vi inte tagit del av.

Däremot anser vi att det på grund av förvaltningsprocessens roll att säkerställa rättssäkerhet i

myndighetsbeslut finns en vikt i att undersöka dessa sammanfattade beslutsdokument.  En styrka

med att studera rättsfall är att rättens konstruktion av klientens behov och beteende

konkretiseras. Vi har även haft möjlighet att inkludera fler ärenden, vilket gett oss möjlighet att

hitta mönster i det rättsliga förfarandet.

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik

I början av uppsatsen presenteras ett bakgrundsavsnitt, där Dahlstedt och Lalander (2018:20)

argumenterar för att det sedan 1990-talet skett en individualisering i det sociala arbetet i Sverige,
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som fått konsekvenser både för dess organisering och för arbetssättet i bemötandet av klienter.

Dahlstedt och Lalander (2018:20) menar att de ökade kraven på effektivitet och mätbarhet inom

socialt arbete tenderar att omvandla klienter till akter och ärenden, och att relationen mellan

socialarbetare och klient försämrats. I vårt arbete med den här uppsatsen i allmänhet och i

analysen av de valda rättsfallen i synnerhet, tycker vi oss ha sett exempel på dessa tendenser. Den

norm som vi menar var tydligast förekommande i bedömningarna av biståndssökande

barnfamiljer var egenansvarsnormen, som visar på högt ställda krav på de sökande som individer,

och med lågt hänsynstagande till omständigheter i de sökandes liv. Dahlstedt och Lalander

(2018:21) menar att individualiseringen i samhället har bidragit till synen på problem såsom

missbruk, kriminalitet och hemlöshet som individuella problem, fristående från samhälleliga

strukturer. Vi tror att den här handlingsnormen är ett resultat av den förändrade synen. Även om

det kan vara svårt att inom ramen för denna studie avgöra hur bedömningarna av

biståndssökande förändrats över tid, menar vi att en slutsats som kan dras av arbetet är att det är

vanligt förekommande att biståndssökande föräldrar bedöms restriktivt. Resultatet visar att

hänsyn sällan tas till omständigheter i klienters liv som skulle kunna bero på rådande samhälleliga

strukturer, snarare än individers tillkortakommanden.

I majoriteten av de rättsfall som analyserats i studien hänvisar myndigheterna till

föräldraansvaret, och ger skäl för avslag med att det är föräldrar som i första hand ska sörja för

sina barn och att myndigheternas ansvar är sekundärt. Det förekommer hänvisningar till praxis,

och enligt vår bedömning tolkas praxis till familjernas nackdel. Vi tycker oss kunna se att

nämnden och rätten vill vara sparsamma med resurser och jobba effektivt, till och med när det är

barn som blir lidande i slutändan. I och med att barnkonventionen antagits som lag i Sverige

borde speciell hänsyn tas till barns behov av trygghet och bostad samt barns intressen när beslut

om bistånd och bostadssocialt kontrakt fattas. När barn befinner sig i temporära

boendelösningar såsom vandrarhem, boende på en bekants soffa eller på camping borde de vara

att betrakta som helt bostadslösa, vilket praxis i dagsläget inte säger.

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är en ramlag, och handlingsfriheten det innebär tror vi kan leda

till minskad rättssäkerhet för klienter, och att de handlingsnormer vi sett uttryck för i vårt

material ges möjlighet att uppstå och upprätthållas inom det sociala arbetet. Trots att tanken med

SoL som ramlag är att socialsekreterare ska kunna anpassa bedömningen utefter varje klients

individuella behov, tror vi att det skulle kunna vara värdefullt att undersöka hur en annorlunda

utformning av SoL skulle fungera, och vilka konsekvenser det skulle få för biståndssökande. Hur
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skulle det se ut om SoL utformades som en rättighetslag för de sökande, snarare än en lag som

ställer upp kommunernas skyldigheter?

Vi anser att vidare studier behövs som ger mer kunskap om hur synen på barns rätt till boende

utvecklats över tid. Ett exempel på en sådan studie skulle kunna vara en kartläggning av hur

bistånd till boende bedömdes innan utvecklingen av New Public Management, jämfört med hur

bedömningarna görs idag. En studie liknande denna med socialnämndens utredningar om

boendeinsatser alternativt intervjuer med handläggare på kommunala boendeenheter som

empiriskt material, skulle kunna ge en mer nyanserad bild av vilket handlingsutrymme som finns

i denna fråga. En sådan studie skulle också ge en större inblick i de biståndsansökningar som får

bifall.
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Bilaga 1

Dom Ärendetyp Domslut Klagandens situation

Nr. 1 Återkallelse av beslut om
bostadssocialt kontrakt

Överklagandet
bifalles. Det
överklagade
beslutet upphävs

Klaganden har ensam vårdnad för tre
barn och bor i lägenhet genom
bistånd i form av bostadssocialt
kontrakt

Nr. 2 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden bor med fyra barn på
vandrarhem genom bistånd i form av
tillfälligt boende

Nr. 3 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden befinner sig på skyddat
boende tillsammans med sina barn

Nr. 4 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden är ensamstående med tre
barn. Är sammanboende med sin för
e detta partner men lägenheten är
uppsagd

Nr. 5 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden har fyra barn och bor
tillfälligt hos en släkting.

Nr. 6 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden bor på vandrarhem genom
bistånd i form av tillfälligt boende.
Klaganden har ett barn som hen har
umgänge med.

Nr. 7 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Flerbarnsfamilj som bor på tillfälligt
boende genom bistånd.

Nr. 8 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden lever med sina två barn.
De har bott på vandrarhem ett flertal
månader.

Nr. 9 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden bor tillfälligt på hotell.
Hen har ett barn som bor hos sin
andra förälder men har umgänge med
klaganden.

Nr. 10 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
bifalles.
Klaganden
beviljas
bostadssocialt
kontrakt

Klaganden (samma klagande som i
rättsfall nr. 12) är vårdnadshavare till
två barn som bor hos sina andra
respektive föräldrar. Barnen har inte
möjlighet att bo hos klaganden på
grund av bostadssituationen. Samma
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klagande som nr. 12.

Nr. 11 Ansökan om bistånd till
hyra

Överklagandet
avslås

Det är endast barnbidraget som
antyder att barn finns i hushållet

Nr. 12 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
bifalles.
Klaganden
beviljas
bostadssocialt
kontrakt

Klaganden (samma klagande som i
rättsfall nr. 10) har tidigare haft
bistånd i form av ett bostadssocialt
kontrakt som upphört och hen
bedöms nu som bostadslös. När
klaganden hade bostad bodde barnen
där under umgänge men bor nu hos
sina respektive föräldrar. Samma
klagande som nr. 10.

Nr. 13 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden är ensamstående med ett
barn och hyr ett rum som
inneboende.

Nr. 14 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Par med två barn som hyr en lägenhet
i andra hand. Klaganden uppger att
kontraktet sagts upp.

Nr. 15 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås. En
nämndeman är
skiljaktig

Klaganden är ensamstående med ett
barn. Klaganden hyr ett boende som
inte bedöms som ett skäligt boende
av en socialsekreterare. Samma
klagande som nr. 22.

Nr. 16 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden är ensamstående med två
barn.  Hen bor i lägenhet genom
bistånd i form av bostadssocialt
kontrakt. Biståndet utlöper fem
månader framåt.

Nr. 17 Ansökan om ekonomiskt
bistånd retroaktivt för
hyresskuld

Överklagandet
avslås

Ett par som är flerbarnsföräldrar.
Paret har lånat pengar privat för hyra
och försörjning. De uppger att de inte
har pengar för hyra samt en
hyresskuld.

Nr. 18 Ansökan om ekonomiskt
bistånd för hyresskuld

Överklagandet
avslås

Ett par som är flerbarnsföräldrar med
tre månaders obetalda hyror.
Nämnden uppger att klaganden inte
riskerar att förlora sin bostad

Nr. 19 Ekonomiskt bistånd för
hyresskuld

Överklagandet
avslås

Flerbarnsförälder med hyresskulder.
Nämnden avslog ansökan för att
klaganden inte inkommit med
handlingar.
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Nr. 20 Ekonomiskt bistånd för
hyresskuld.

Överklagandet
avslås

Förälder med ett barn med
hyresskuld. Nämnden uppger att de
kommer ompröva avslagsbeslutet för
att klaganden annars riskerar att
förlora sin hyresrätt. Rätten avslår
överklagandet på grund av att
klaganden har ett normöverskott.

Nr. 21 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden bor med sitt barn som är
18 år. Klaganden har tidigare haft
bostadssocialt kontrakt som
förverkades till följd av hyresskulder.
De har ordnat tillfälligt boende efter
avhysningen.

Nr. 22 Ansökan om bistånd i
form av bostadssocialt
kontrakt

Överklagandet
avslås

Klaganden är en ensamstående
förälder med ett barn och bor
tillfälligt hos en släkting. Barnet har
umgänge med sin andra förälder.
Samma klagande som nr. 15.
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