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Abstract 

The following study aims to study how social workers in the processing of social 

assistance relate to child perspective after the incorporation of the Convention on the 

Rights of the Child. It has been also examined how organizational guidelines and rules 

affect the processing of social assistance. This study has a qualitative research 

approach, and the empirical data has been collected through five interviews with social 

workers, who are working with social assistance in two different municipalities in 

Sweden. The empirical material has been analyzed through Michael Lipsky´s theory of 

street-level bureaucrats and discretion. All the social workers in this study consider that 

taking into consideration to child’s perspective is very important in the processing of 

social assistance but it is somehow ambiguous and complex. As a result, sometimes 

the social workers do not have the opportunity to consider child perspectives, even 

though there is now a law stipulated after the incorporation of the Convention on the 

Rights of the Child into Swedish law. Some of these factors that make the work 

difficult for social workers in the processing of social assistance are lack of time, rules 

and laws, indistinct organizational guidelines, etcetera. The results of this study also 

show that the social workers do not want to talk to or meet the children during the 

processing of social assistance and the working process can differ between the 

municipalities, where one municipality has much more difficulty in considering child 

perspectives due to too much workload and lack of time. 

Nyckelord: barnperspektiv, socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, 

gräsrotsbyråkrater, handlingsutrymme 
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1. INLEDNING 

Ekonomiskt bistånd beviljades cirka 38 200 hushåll i Sverige under 2019, dessa inkluderade över 

51 300 barn. Detta motsvarar en ökning om knappt 1 300 barn jämfört med 2018 (Socialstyrelsen, 

2021 a, s. 55), vilket speglar omfattningen av ekonomisk utsatthet i samhället samt hur många barn 

som berörs av denna ekonomiska utsatthet. I en rapport från Förenta nationerna (2021) framgår 

att Sverige har högst relativ barnfattigdom i Norden. Den relativa barnfattigdomen i Sverige är 20 

procent medan denna relativa fattigdom i Island och Danmark är 13 procent. Med relativ fattigdom 

eller ekonomisk utsatthet menas att barnen lever i familjer som har en månadsinkomst på under 60 

procent av medianinkomsten i landet (Förenta nationerna, 2021). I Sverige låg medianlönen på 32 

400 kronor i månaden under 2020 (SCB, 2021). Enligt riksnorm för ekonomiskt bistånd kan en 

familj med två barn (där barnen är exempelvis i åldern 7–10 år) som erhåller ekonomiskt bistånd 

få sammanlagt 13 660 kr/mån i riksnormen. Riksnormen avser normbeloppen som utifrån skälig 

levnadsnivå bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår (Uppsala kommun, 2022).  

Begreppet barnperspektiv riktar de vuxnas intresse mot en förståelse av barns erfarenheter, 

uppfattningar samt handlingar i världen (Sommer, Samuelsson & Hundeide, 2011, s. 42). Barns 

delaktighet innebär enligt barnkonventionen att barn har rätt att bli hört, bilda egna åsikter och 

uttrycka fritt sina åsikter i alla frågor som berör dem (Barnombudsmannen, 2001, s. 29). 

Socialstyrelsen (2021 b) lyfter fram att socialsekreterare alltid ska beakta barnperspektivet och vid 

alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. De belyser 

också att om barn i familjen berörs av det ekonomiska biståndet ska socialtjänsten säkerställa 

barnets rättigheter och barnets delaktighet enligt barnkonventionen (Socialstyrelsen, 2021 b, s. 41–

42). Dock är Socialstyrelsens riktlinjer inte helt vägledande utan allmänt utformade och det framgår 

inte tydligt hur barnperspektivet ska hanteras i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Det saknas 

även rutiner kring hur socialsekreterares hänsynstagande till det barn som berörs av ansökan ska 

ske, under utredning av ansökan om ekonomiskt bistånd (Stridh, 2010, s. 22). 

Socialstyrelsen (2015 a, s. 9–23) fick i uppdrag av regeringen 2014 att undersöka hur man tillämpar 

barnperspektivet i arbetet inom ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen utförde denna studie i tre 

förvaltningar genom att analysera dokument fr.o.m. april 2013 t.o.m. april 2014, studera 300 

personakter samt intervjua en fokusgrupp. I sin efterföljande rapport redovisar Socialstyrelsen 

(2015 a) bland annat att barnperspektivet inte fått större inverkan inom ekonomiskt bistånd, att 

handläggare sällan samtalar med eller om barnet inför beslut samt att barn är relativt osynliga både 

i utredningar och i beslut om ekonomiskt bistånd. Trots att det finns instruktioner sedan 1998 om 

att barnens situation ska beaktas, utredas samt redovisas när en ansökan om ekonomiskt bistånd 

inkommer till socialtjänsten, tenderar socialtjänsten ändå att domineras av ett vuxenperspektiv i 

handläggningen av ekonomiskt bistånd. Barnet har alltså haft en dold roll. Dock innebär 

socialtjänstlagen inte att barnets bästa måste vara utslagsgivande i varje process, utan frågan ska 

lyftas samt besluten ska motiveras med tanke på barnets situation. 
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1.1 Problemformulering 

Det finns tre grupper av barn där ekonomisk utsatthet är mer utbredd, dessa är barn i förorter, 

barn med utländsk bakgrund och barn med ensamstående föräldrar (Rauhut & Lingärde, 2014, s. 

124). Även Rädda Barnen (2021) visar i sin rapport att ungefär vart femte barn med utländsk 

bakgrund lever i ekonomisk utsatthet, vilket innebär att ekonomisk utsatthet är mer än sju gånger 

vanligare bland barn vars föräldrar är utrikes födda jämfört med de barn vars föräldrar är inrikes 

födda (Rädda Barnen, 2021, s. 5). När man inte har tillräckligt med medel för sin egen försörjning 

kan man enligt 4 kapitel 1 § socialtjänstlagen ansöka om ekonomiskt bistånd. Enligt 5 kapitel 1 § 

socialtjänstlagen ska socialnämnden även verka för att barn och unga växer upp under trygga samt 

goda förhållanden. Det framkommer också i socialtjänstlagens 1 kapitel 2 § att barnets bästa ska 

särskild beaktas vid åtgärder som rör barn (SFS 2001:453). Dock framgår det i föräldrabalkens 6 

kapitel 2 § 2: a stycket att det är barnets vårdnadshavare som främst är ansvarig för barnets 

personliga förhållanden och för att se till att barnet får tillfredsställande försörjning samt utbildning 

(SFS 1949:381).  

Grönvall och Jonsson (2017) menar att innebörden av principen om barnets bästa i flera olika fall 

är otydlig samt att denna otydlighet följaktligen skapar svårigheter i appliceringen av principen inom 

socialt arbete. Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska barnets röst alltid höras i ärenden som rör 

barnet, men det förekommer stark kritik mot att barnets talan inte får tillräckligt stor omfattning i 

många fall. Barnets rättigheter i Sverige bör även förstärkas och utvecklas på ett tydligt, konsekvent, 

rättssäkert samt förutsägbart sätt och av detta skäl bör barnkonventionens artikel 2, 3, 6 och 12 

grundlagsfästas (Motion 2017/18:4101). Fernqvist (2011, s. 238) argumenterar att i enlighet med 

artikel 12 i barnkonventionen skulle barn kunna rådfrågas i förfaranden för ekonomiskt bistånd. 

Detta skulle möjliggöra att utrymmet för deltagande blev ett sätt att aktivt inkludera barn i 

välfärdsfrågor. Detta kan i sin tur också dölja en eventuell försummelse av barn eftersom barnen 

själva inte rådfrågas eller involveras. 

Eftersom barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning borde detta förstärka barns 

rättigheter och det borde nu finnas större krav på att barns röster ska höras vid allt beslutsfattande 

som rör barnen. Men utifrån ovanstående diskussion framkommer att det finns skillnader mellan 

dagens lagstiftning och barnkonventionen. Ekonomiskt bistånd domineras av ett vuxenperspektiv 

och om den vuxne sökande inte har följt sin upprättade planering kan det sålunda leda till ett avslag 

på ansökan om ekonomiskt bistånd. Att det inte finns fasta riktlinjer inom ekonomiskt bistånd utan 

snarare en ram av direktiv att röra sig inom, kan medföra att olika socialsekreterare fattar olika 

beslut gällande samma företeelse. För att kunna fatta beslut där barnperspektivet beaktas, förväntas 

socialsekreterare vara tillräckligt pålästa inom området. Att barnkonventionen i dagsläget blivit 

svensk lag, vilket betyder att samtliga bedömningar avseende barnfamiljer givetvis ska stödjas på 

densamma, gör, i kombination med vad som nämnts ovan, ämnet relevant. Jag vill därför undersöka 

om socialsekreterares förhållningssätt förändrats i och med inkorporering av barnkonventionen i 

svensk lagstiftning samt hur de organisatoriska riktlinjerna påverkar arbetet inom ekonomiskt 

bistånd. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur barnperspektivet involveras i handläggningen inom 

ekonomiskt bistånd i samband med inkorporering av barnkonventionen i svensk lag, och hur 

arbetet påverkas av de organisatoriska riktlinjerna. 

Frågeställningar 

1. Hur uppmärksammas barnperspektivet i handläggningen inom ekonomiskt bistånd efter 

att barnkonventionen inkorporerats i svensk lag? 

2. Hur möjliggör socialsekreterare barns delaktighet i handläggningen inom ekonomiskt 

bistånd? 

3. Hur påverkar de organisatoriska riktlinjerna arbetet i beaktande av barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd? 

1.3 Avgränsningar 

För att kunna studera barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd har jag begränsat 

mig till socialsekreterare som arbetar med barnfamiljer som erhåller ekonomiskt bistånd. I denna 

studie avses då ärenden där föräldrar för en barnfamilj ansöker om ekonomiskt bistånd och där 

barn finns med i hushållet. Jag kommer även att avgränsa mig till just socialsekreterarnas egna 

erfarenheter av barnperspektivet i denna studie. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

1.4.1 Barn  

Varje människa under 18 år enligt artikel 1 i barnkonventionen räknas som barn (Unicef, u.å.). 

1.4.2 Handlingsutrymme 

Vinzant och Crothers (1998) menar att handlingsutrymme är ett neutralt begrepp som varken är 

bra eller dåligt. Handlingsutrymmet är egentligen ett begränsat val bland konkurrerande alternativ; 

det kan innebära beslut om vad som ska göras, hur det ska göras, och innefatta en bedömning om 

vad som är lämpligt eller rimligt i en given situation (refererad i Schierenbeck, 2003, s. 106).  

1.4.3 Legitimitet 

Legitimitet är ett juridiskt och sociologiskt begrepp vilket innebär att en verksamhet eller ett arbete 

får en legal, ideologisk eller teoretisk grund (Sunesson, 2016, s. 483). 

1.5 Disposition 

Studien är uppdelad i åtta kapitel. Kapitel ett ägnas åt en inledning tillsammans med studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar samt några centrala begrepp som bedöms vara 



                                                                                                                                                               Bappy 

8 (50) 

viktiga i studien. I kapitel två presenteras en redogörelse för ekonomiskt bistånd, 

barnkonventionen, barnperspektiv som ligger till grund för denna studie. I det tredje kapitlet 

presenteras litteratursökning och den tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitel fyra 

behandlar studiens teoretiska utgångspunkter och beskrivs gräsrotsbyråkrater och 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. I kapitel fem redovisas studiens metod samt beskrivs 

tillvägagångssättet i studiens genomförande. Kapitel sex presenteras resultat och analys av det 

studiematerialet. Kapitel sju ägnas åt studiens slutdiskussion. Avslutningsvis presenteras kapitel åtta 

studiens litteraturlista. 
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras en redogörelse för ekonomiskt bistånd, barnkonventionen och 

barnperspektiv som ligger till grund för denna studie. 

2.1 Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd beskrivs i Socialstyrelsens (2021 b, s. 19, 36–39) Handbok för socialtjänsten som 

välfärdssystemets yttersta skyddsnät, och har i första hand som uppgift att lösa tillfälliga problem 

med försörjningen när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bistånd består av två 

delar: försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet ska tillfredsställa 

hushållens mer regelbundna kostnader per månad och består i sin tur av två delar, nämligen 

riksnormen och utgifter utanför riksnormen. Riksnormen ska täcka kostnader för livsmedel, lek och fritid, 

hälsa och hygien, kläder och skor, förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Å andra sidan 

täcker utgifter utanför riksnormen kostnader för boende, hemförsäkring, arbetsresor, hushållsel, samt 

medlemskap i arbetslöshetskassa och fackförening. Det ekonomiska biståndets andra del, livsföring 

i övrigt, ska täcka kostnader för sjukvård och medicin, glasögon, flyttkostnad, tandvård, umgänge 

med barn, och begravning. För att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå vid 

biståndsbedömning finns en viktig utgångspunkt, denna är individuell bedömning. Med skälig 

levnadsnivå menas att biståndet ska stärka individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Enligt 

4 kapitel 1 § socialtjänstlagen (2001:453) förutsätter att yrkesutövaren i varje enskilt fall ska göra en 

individuell bedömning av omfattningen av behovet. Denna bedömning ska bland annat präglas av 

en helhetsbedömning av den enskildes alternativt hushållets totala situation. Om det finns särskilda 

skäl vid ett enskilt fall ska yrkesutövaren beräkna utgifter till en lägre eller högre nivå.  

2.2 Barnkonventionen 

Förenta nationerna presenterade barnkonventionen den 20 november 1989 (Unicef, u.å.), och 

Sverige ratificerade konventionen år 1990 utan några reservationer. Ett förslag om att göra 

barnkonventionen till svensk lag lades fram på regeringens initiativ under 2016 (SOU 2016:19). 

Riksdagen röstade den 13 juni 2017 igenom förslaget (Prop. 2017/18:186), och därmed blev 

barnkonventionen svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2020 (Regeringskansliet, 2020). Detta 

innebär att myndigheter kan hänvisa till rättigheterna i barnkonventionen som grund för beslut 

(Ponnert & Sonander, 2019, s. 25). 

Barnkonventionen baserar på fyra grundprinciper, dessa är: 

• Artikel 2: Att alla barn har lika rätt att få del av sina rättigheter. 

• Artikel 3: Att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. 

• Artikel 6: Att barnet ha rätt till liv, överlevnad samt utveckling.  

• Artikel 12: Att barnets åsikter ska få komma fram samt att bli hörd. 

                                                                    (Barnombudsmannen, 2001, s. 15–19) 
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2.3 Barnperspektiv  

Barns perspektiv är enligt Samuelsson och Sheridan (2003) något som den vuxne bör anstränga sig 

för att ta del av, och detta kan uppnås genom att lyssna på barn samt skapa utrymme för barnen 

att uttrycka tankar, erfarenheter, åsikter och känslor (refererad i Bergnehr, 2019, s. 52). Begreppet 

barnperspektiv är mångtydigt vilket kan innebära att verka i barns intresse. Ett barnperspektiv 

måste omfatta barns perspektiv, och innebörden av barnperspektivet måste problematiseras för att 

lyfta fram begreppet tydligt. Ett sätt att uppmärksamma hur effekterna ser ut på olika politiska 

beslut är att ta hänsyn till barnens egna erfarenheter för analysen av barns förutsättningar, och att 

lyssna på barnen (Halldén, 2003, s. 13–21). I likhet med Halldén (2003) betonar Bergnehr (2019) 

också att man behöver undersöka barns inflytande, hur deras talan och åsikter får betydelse i olika 

sociala situationer, för att förstärka ett barnperspektiv. Dessutom anser författaren att barns 

aktörskap bör beaktas och klarläggas. Det vill säga att barns aktörskap måste ges utrymme samt 

analyseras i sig (Bergnehr, 2019, s. 56–58).  

Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle mår många barn enligt Brodin (2009, s. 186–190) fortfarande 

mycket dåligt i dagens samhälle. För att förbättra för barn som befinner sig i svåra situationer samt 

lyfta fram barnperspektivet menar författaren att den vuxne i omgivningen, särskilt föräldrarna, har 

huvudansvaret att ge sina barn säkerhet, kärlek och vård utan förbehåll. Å andra sidan har skolan 

också ansvar att kompensera de behov som barnet inte får tillgodosedda hemma, samt anses vara 

en trygg plats för många barn, särskilt de som utsätts för svåra situationer. 
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3. TIDIGARE FORSKNING  

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning inom fältet. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

hur jag har fortskridit i sökprocessen samt forskningens relevans för denna studie. Därefter 

redovisas den tidigare forskningen under gemensamma teman som jag anser knyter an till studiens 

syfte. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av den tidigare forskningen. 

3.1 Sökprocess 

För att bilda mig en uppfattning om forskningsfältet har jag gjort systematiska sökningar i 

sökprocessen utifrån problemformuleringen samt studiens syfte. De databaser som jag har använt 

mig av är Uppsala universitets biblioteksdatabas, Diva samt Libris. Sökorden var: ekonomiskt 

bistånd, socialtjänst, försörjningsstöd, socialsekreterare, handläggare, handläggning, Sweden, 

economic assistance, social worker, child poverty, ekonomisk utsatthet, barnperspektiv, avslag, 

refuse, delaktighet, samverkan, barnfattigdom och social service. Jag har också använt mig av 

booleska operatorer (AND, OR, NOT) för att kombinera ord samt för att bredda respektive 

smalna av sökresultaten. För att kunna bredda sökresultatet har sökorden varit både på svenska 

och engelska. Jag har märkt att de engelska sökorden genererat fler träffar än de svenska sökorden. 

Dessutom har jag sökt forskning i källförteckningar i de vetenskapliga artiklarna samt uppsatser 

som jag hittat genom sökorden. Jag har även fokuserat litteratursökningen på tidigare forskning 

som undersöker barnperspektivet inom socialtjänsten i Sverige.  

Jag har valt att utgå från forskning från 2000-talet och framåt med fokus på att kunskapsläget i 

ämnesområdet ska vara så relevant som möjligt i förhållande till dagens praktik. Detta då samhället 

förändrats mycket avseende detta ämnesområde, vilket har olika orsaker. En sådan orsak är 

exempelvis ökad invandring från och med 2001, då Sverige blev en del av Schengensamarbetet 

(Migrationsverket, 2021). Detta kan leda till att välfärdspolitiken förmodligen har förändrats 

mycket under de senaste åren, vilket kan ha resulterat i ett ökat krav inom kommunen gällande rätt 

till ekonomiskt bistånd som också kan påverka arbetet i beaktande av barnperspektivet. I detta 

avsnitt presenteras sammanlagt 10 studier, varav 4 är internationella studier. Även relevanta fynd 

från andra studier presenteras för att skapa utrymme för en utförlig diskussion samt lyfta fram olika 

syn på respektive tema. 

3.2 Kunskapsområdet 

3.2.1 Barn i ekonomisk utsatthet 

Weitoft et al. (2008, s. 14–27) undersökt i sin studie hälso- och sociala konsekvenser bland barn, 

relaterat till föräldrars disponibla inkomst och biståndsmottagande. I studien används svenska 

nationella registerdata i en longitudinell studiedesign för att uppskatta relativa risker för hälso- och 

sociala utfall i logistiska regressioner bland cirka 1,2 miljoner barn mellan år 1993 och 2002. 

Resultatet visar att barn i familjer som varit långvarigt bidragsberoende visat avsevärt mindre 

tillfredsställande framtidsutsikter när det gäller hälsorelaterade utfall som till exempel dödlighet av 

alla orsaker, självmordsförsök, alkohol- och drogmissbruk. Dessutom har dessa barn låga 

utbildningsnivåer, och har i större utsträckning erhållit socialbidrag i ung vuxen ålder jämfört med 
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resten av befolkningen. Resultatet visar också att barnen i ekonomiskt utsatta familjer ibland 

upplever andra elever på skolan som ett hot, och har rädslan att bli mobbade för att de inte deltar 

i till exempel fritidsaktiviteter eller på skolutflykt. Barnen uppvisar också sämre skolprestationer, 

självkontroll, självtillit och social utveckling. Det framkommer även av resultatet att 

sjukhusvistelser för psykiatriska störningar och skador på grund av våld, brott, bråk samt 

placeringar i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) utanför hemmet är vanligare hos 

barnen som lever i ekonomisk utsatthet. 

Harju och Thorød (2011, s. 287–295) har gjort en studie med fokus på barnfattigdom i en nordisk 

välfärdsstatskontext. I studien har forskarna använt data från två kvalitativa studier från Norge och 

Sverige. Det norska urvalet är kvalitativa data från den longitudinella studien Children's levnadsnivå – 

effekterna av familjens inkomster av Sandbæk (2004, 2007, 2008) och Sandbæk och Pedersen (2010). 

Det svenska urvalet är kvalitativa data från doktorsavhandlingen Every Day Life with Ekonomisk 

difficulty. En studie av barns erfarenheter och strategier av Harju (2008). Resultat av studien visar att de 

äldre barnen tar mer ansvar och försöker hjälpa föräldrarna genom att spara pengar, inte be om 

nya kläder eller leksaker, och avstå från fritidsaktiviteter. Dock arbetar många av de äldre barnen 

för att tillgodose sina behov respektive hjälpa familjen ekonomiskt. Av resultatet framgår också att 

ett starkt socialt nätverk är en avgörande faktor för att hantera fattigdom men vissa barn som har 

utrikes födda föräldrar saknar ofta ett starkt socialt nätverk i Norge. Resultatet från den svenska 

studien visar att flickor hoppar av gymnasiet för att hjälpa sina föräldrar ekonomiskt, vilket är ett 

tecken på hur fattigdom påverkar barndomen i samhället.  

Fernqvist (2012, s. 178–184) visar i sin studie hur barnen hanterar den ekonomiska knappheten i 

hushållen genom sitt förhållningssätt och sina erfarenheter samt handlingar. För att komma i 

kontakt med respondenter i studien utgick forskaren från länsrättsdomar gällande överklagande av 

socialtjänstens avslagsbeslut om försörjningsstöd från två mellansvenska kommuner mellan år 2005 

och 2007. Totalt 17 barn i åldrarna 6–17 år intervjuades. Utifrån studiens resultat beskriver 

Fernqvist (2012) barnens olika strategier för att hantera knappa resurser i familjen. Barnens 

strategier inkluderade bland annat att inte visa sin oro eller upprördhet gällande ekonomin för sina 

föräldrar, att vara förutseende och informera i god tid om kommande utgifter så att föräldrarna 

kan spara inför dessa och att kompisar inte är välkomna att stanna kvar på middag, för att hantera 

resursbristen. Trots dessa strategier kunde fattigdom ge upphov till bråk i familjen, då den minskar 

föräldrarnas möjligheter och förmåga att tillfredsställa barnens behov. 

3.2.2 Barns delaktighet 

Berrick et al. (2015, s. 138–139) gjorde en internationell vinjettstudie i Norge, Finland, England 

och USA (Kalifornien). Studien innefattar svar från sammanlagt 772 socialarbetare från de nämnda 

undersökningsländerna. Forskarna studerade barnens delaktighet i beslutsfattandet om 

omhändertagande utifrån tre dimensioner: information som getts till barnen, information som 

samlats in från barnen och möjligheter att beakta barnperspektiv och intressen. Det framkommer 

av resultatet att socialarbetare i studien ansett att barnens delaktighet är viktig i beslutsfattandet 

men att barnens ålder spelat en stor roll gällande denna delaktighet i handläggningen, och att 

yrkesutövarna varit mer benägna att prata med äldre barn jämfört med yngre barn. Resultatet 

belyser också att trots förekomsten av riktlinjer i England och de nordiska länderna gällande barns 
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delaktighet fanns inget tecken på att barnen var mer delaktiga reflekterade i beslutsfattandet i dessa 

länder. Med andra ord ledde inte riktlinjerna nödvändigtvis till barns inkludering och involvering i 

praktiken. Av resultatet framgår även att det förekommer distinktioner i det praktiska sociala 

arbetet med barns inkludering i beslutsfattandet mellan länderna och att det finns ett stort 

handlingsutrymme på lokal nivå. 

I en litteraturstudie presenter Bijleveld et al. (2013, s. 136–137) en sammanfattning av flera studier 

gällande barns delaktighet inom välfärdsstaten. Forskarna har gått igenom sammanlagt 21 studier 

från England, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Norge. På liknande sätt som Berrick et 

al. (2013) visar resultatet att både barnen och socialarbetarna anser att en bra relation mellan den 

unge och handläggaren är mycket viktigt för ett framgångsrikt deltagande. En bra relation skapar 

trygghet hos barnen att de får komma till tals och att deras röst kommer att höras. Dessutom kan 

en bra relation hjälpa handläggaren att bedöma vilka faktiska insatser barnen är i behov av. Det 

frekventa bytet av socialsekreterare, socialsekreterarnas tidsbrist och fokus på byråkratiska 

begränsningar tycks emellertid hindra utvecklingen av en bra relation. 

Seim och Slettebø (2017, s. 6–9) betonar att det finns flera utmaningar som kan utgöra hinder för 

socialsekreterare i att integrera barns delaktighet i handläggningen. Dessa är bland annat bristande 

professionell kommunikationsförmåga, bristande förmåga att skydda barn från konsekvenser av 

svåra beslut, samt att det tar tid att utveckla varaktigt förtroende hos barn, särskilt hos barnen som 

lever i utsatta situationer. För att säkerställa barns delaktighet och för att hjälpa barnen som 

befinner sig i utsatta situationer föreslår forskarna att barn ska ses som aktörer, att barnen får prata 

med socialarbetaren, att lyssna på barnens åsikter och involvera dem i dialoger och 

beslutsprocesser, samt att barnens rätt till delaktighet bör omfatta lätt tillgång till hjälp när de 

befinner sig i svåra situationer.  

Sverige anses ofta som en föregångare gällande barns rättigheter och är bland annat den första 

nationen i världen med att förbjuda alla former av kroppslig bestraffning av barn av deras vårdare 

(Durrant & Olsen, 1997, s. 450 - 451). Barn utformades tidigare som ett objekt i behov av vuxnas 

vård, kontroll och skydd. Idag är det däremot så att genom barnkonventionen tillskrivs ett 

aktörsperspektiv på barn med rätt till delaktighet (Eriksson & Näsman, 2008, s. 81). Mot den 

bakgrunden kan det framstå som att barns rättigheter och barns delaktighet är förstärkta i Sverige, 

men dessvärre har barnkonventionen tydligen haft väldigt liten inverkan på barns rättigheter att 

delta i förfaranden som direkt berör dem (Eriksson & Näsman, 2011, s. 17–18). 

3.2.3 Barnets bästa - ett svårtolkat begrepp 

Barnets bästa är en mångfacetterad princip och innebörden av principen varierar i förhållande till 

situation och sammanhang. Det vill säga att något som är barnets bästa för ett barn, är förmodligen 

inte barnets bästa för ett annat barn. Därmed ger begreppet barnets bästa ett utrymme för olika 

spekulationer, och därför kan det bli svårt för socialsekreterare att bedöma vad som är barnets 

bästa och tillämpa på barn i en allmän omfattning (Andersson & Hollander, 1996, s. 50). 
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Heimer och Palme (2016, s. 437, 447–449) har gjort en studie med fokus på hur barns rätt yttrar 

sig i handläggningsprocesser som direkt berör barnen. Genom att granska det rättsliga 

reformarbetet i Sverige under de senaste tre decennierna fram till 2013 visar författarna att barnens 

röster inte blir hörda i myndigheternas utredningar. Vidare skriver författarna att barn inom 

ekonomiskt bistånd inte ses som aktör med egna rättigheter utan de ses som en del av familjen. 

Flera studier som till exempel rapport från Socialdepartementet (2004) visar också att 

dokumentationen kring barnens behov är nästintill obefintlig, då socialsekreterarna inte haft samtal 

med barnen i hushållen som erhåller ekonomiskt bistånd. Dock har ett antal åtgärder gjorts för att 

förstärka barns talan samt göra barnen synliga i myndigheternas utredningar, då hittills endast 

vuxna setts som primära klienter hos myndigheterna. Mot den bakgrunden har svensk lagstiftning 

fastslagit att barnets situation alltid ska uppmärksammas i ärenden där barnfamiljer ansöker om 

ekonomiskt bistånd eller annat stöd. Tillvägagångssätt vid den sociala investeringen har även 

kritiserats för att betrakta barn som tillblivelse snarare än som blivande vuxna med egna handlingar, 

förtydligande gör barn som kompetenta aktörer. Detta synsätt saknas fortfarande i en stor 

utsträckning inom välfärdsforskningen. När det gäller barns rättigheter ses ofta flera andra 

rättigheter som motstridiga, där rätten till skydd är dominerande än rätten till deltagande. 

För att förstå professionellas bedömning gällande barnperspektiv och barnets bästa i 

myndighetsutövning gjorde Cederborg (2014) en studie som handlade om ensamkommande barn 

som söker asyl, barn med erfarenhet av svåra uppväxtförhållanden samt barn som misstänks vara 

utsatta för brott. Utifrån studien drog hon slutsatserna att barns röster, livssituationer, 

förutsättningar, möjliga risk- och skyddsfaktorer sällan analyseras utifrån forskningsbaserad 

kunskap och erfarenhet. Det saknas också analyser om vad barn sagt, deras livsvillkor och 

förutsättningar för övrigt i Migrationsverkets, socialtjänstens eller rättsväsendets utredningsarbete 

och beslutsfattande, när myndigheterna hanterar barn och unga i utsatta livssituationer. När det 

handlar om barns berättelser och situationer värderas dessa framför allt inom rättsväsendet i 

förhållande till rättsliga utgångspunkter, inom Migrationsverket utifrån rättsliga och politiska 

utgångspunkter medan socialtjänsten tycks utesluta barnperspektivanalyser samt prioriterar 

analyser i förhållande till föräldrarnas beskrivningar av barnens livssituation (Cederborg, 2014, s. 

49, 65). 

Skivenes (2010) beskriver barnets bästa som ett mångtydigt begrepp och menar att avgöra vad som 

är barnets bästa i en viss situation således är svävande, då begreppet ger utrymme för olika 

tolkningar (s. 339). Detta utrymme kan sålunda medföra dilemma för socialsekreteraren vid 

bedömning av olika argument avseende barnets bästa och samtidigt kan det också skapa ett 

problem för rättssäkerheten i beslutet (Piper, 2000, s. 262). För att kunna övervinna dessa problem 

samt förbättra perspektivet om barnets bästa föreslår Skivenes (2010) fem punkter: att lagstiftare 

bör specificera och tydliggöra vilka som är avgörande vid bedömning av barnets bästa, att 

lagstiftaren bör undvika starka antaganden om barnets bästa, att domstolen bör utveckla sig 

avseende att väga in barnets synpunkter kring sin framtid, att barnets bästa bör beaktas i ärenden 

som rör barnen samt att domstolen har grundläggande kunskap kring barnets behov för att 

tillförsäkra att rätt beslut fattas (Skivenes, 2010, s. 350-351). För att ta hänsyn till barnets bästa och 

vägleda besluten i ärenden som rör barnen föreslår Friis (2005) en princip som syftar till att barnets 
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rätt till skydd och stöd ska prioriteras samt gå före föräldrarnas rätt till integritet och 

självbestämmande, ifall dessa intressen hamnar i konflikt med varandra (Friis, 2005, s. 64–65). 

3.2.4 Handlingsutrymme och Kommunala riktlinjer 
I ett uppdrag från Malmökommissionen genomfört Angelin, Hjort och Salonen (2014, s. 482–487) 

en studie i vilken de presenterar lokala handlingsstrategier för att tillförsäkra skäliga levnadsvillkor 

i förhållande till ekonomiskt bistånd, med fokus på ekonomisk utsatthet i de mest utsatta grupperna 

i Malmö stad. Denna studie bygger på sammanlagt 20 intervjuer med socialsekreterare och deras 

chefer samt fokuserar på tre teman, nämligen det professionella handlingsutrymmet, uppfattningar 

om riksnormen och ansökningar över normen. Författarna betonar att socialsekreteraren behöver 

ta hänsyn till nationella regelverk, lokala regler och policyer, arbetsgruppen och sin egen 

professionella handlingsfrihet vid beslutsfattandet inom ekonomiskt bistånd. Resultatet av studien 

visar bland annat att nyutexaminerade socialsekreterare utnyttjade sitt handlingsutrymme i mindre 

utsträckning än kollegor med längre arbetslivserfarenhet. Det vill säga att gruppen höll sig närmare 

mer strikta regler samt bestämmelser i meningen av mindre generösa beslut. Det framkommer även 

ur studien att bedömningar av ansökningar över norm var ganska svåra att handlägga därför att det 

handlade om att bedöma om det var nödvändigt att bevilja till exempel en ny vinteroverall eller en 

cykel. Med andra ord var det svårt att bedöma vad som kan anses skäligt. Samtidigt är det också 

oklart vilken typ av kunskapsunderlag man bör använda sig av vid denna typ av bedömningar, det 

tycks rör sig om lokal policy, rättsfall och normer inom arbetsgruppen. Det var till exempel vanligt 

förekommande att bistånd beviljades över norm gällande barnens fritidsaktiviteter med motivering 

att detta bistånd kunde höja det enskilda barnets levnadsvillkor samt minska skadeverkningar som 

kan förekomma när barn växer upp i en ekonomiskt utsatt familj. 

Kjellbom (2009, s. 91–101) visar i sin studie hur stort inflytande de kommunala riktlinjerna hade i 

de 26 undersökta kommunerna i Stockholms län. Av resultatet framgår bland annat att de 

nedtecknade riktlinjerna i de nämnda kommunerna var mycket olika till omfång och växlade mellan 

8 och 70 sidor. Ibland var det otydligt när riktlinjerna var antagna alternativt reviderade, hänvisning 

till förarbeten eller Socialstyrelsens riktlinjer inträffade i en liten omfattning etcetera. Trots att 

kommunerna tydligt framhäver att riktlinjerna inte ska ses som absoluta regler som måste följas, 

utan ska ses som en hjälp i handläggningen, hänvisas ändå till dessa i avslagsbeslut, som grund för 

beslut. Kjellbom (2009) drar slutsatsen att riktlinjerna, som både är svårtolkade och motsägelsefulla, 

kan variera mellan kommunerna, vilket i sin tur medför en låg rättssäkerhet inom ekonomiskt 

bistånd.  

För att undersöka hur politiker och ämbetsmännen i socialtjänsten förhåller sig till prioriteringar 

och vilka faktorer som har betydelse i beslutsfattandet, har Wörlen (2010) gjort en 

enkätundersökning riktad till politiker och tjänstemän inom socialtjänsten i sex svenska kommuner. 

Enkäten besvarades av sammanlagt 545 respondenter: 354 ämbetsmän och 191 politiker i de 

aktuella kommunerna. Utifrån resultatet pekar författaren på att skillnader mellan kommunerna 

avseende riktlinjer kan medföra olika utslag för individer som söker ekonomiskt bistånd. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som till stor del ger socialarbetaren ett betydande handlingsutrymme, 

där man å ena sidan har en betydande frihet, men å andra sidan samtidigt är begränsad av lagar och 
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riktlinjer i sitt beslutsfattande. Denna motsättning är anledningen till de hinder som genomsyrar 

beslutsprocessen (Wörlen, 2010, s. 29–32, 40–42).  

Dunér och Nordström (2006, s. 438–441) betonar att kommunala riktlinjer kan utgöra ett reellt 

stöd i beslutsfattandet men att det samtidigt kan skapas otrygghet kring hur dessa riktlinjer ska 

tillämpas vid individuell bedömning i det enskilda fallet. Denna osäkerhet kan sålunda resultera i 

svårigheter att tillgodose de individuella behov som socialtjänstlagen stadgar och kan i sin tur leda 

till att den enskilda inte får den hjälp som hen behöver. När yrkesverksamma avslår en förfrågan 

kan den förstås i relation till organisationens begränsade resurser och effektivitetsåtgärder. 

Avslagen kan också ses i relation till de moraliska förhållandena för yrkesverksamma använda sin 

strukturella makt för att fördela resurser rättvist. 

3.3 Sammanfattning av forskningsfältet  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att barn som utsätts för ekonomisk utsatthet uppvisar 

sämre självkontroll och social utveckling samt även kan komma att uppbära ekonomiskt bistånd i 

vuxen ålder (Weitoft et al., 2008). Att ha ett starkt socialt nätverk ses ofta som en avgörande faktor 

för att motverka ekonomisk utsatthet, men många utländska familjer saknar ofta det (Harju & 

Thorød, 2011). För att hantera fattigdomen har barnen i ekonomiskt utsatta familjer olika strategier, 

exempelvis att inte visa oron för sina föräldrar, att inte bjuda kompisar på middag etcetera 

(Fernqvist, 2012). Tidigare forskning visar också att såväl barnperspektiv som barnets bästa är 

mångtydiga och svårtolkade begrepp. Dessutom är tillämpningen av barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd en svår uppgift, då begreppen ger olika tolkningar och barnens behov nästan 

är osynliga i dokumentationen (Skivenes, 2010; Heimer & Palme, 2016). Många socialsekreterare 

anser att barnets ålder är avgörande i beslutsfattandet och därför vill de helst inte involvera yngre 

barn i beslutsfattandet (Berrick et al., 2015). Dock är det möjligt att beakta barnets bästa i ärenden 

som rör barnet genom att lyssna på barnets talan och åsikter, uppmärksamma barnets erfarenhet 

och upplevelse samt ge barnet aktörskap (jfr Bijleveld et al., 2013; Seim & Slettebø, 2017). Av 

tidigare forskning har det även framkommit att införandet av striktare lokala riktlinjer och regelverk 

kan leda till en liten minskning av handläggarens handlingsutrymme som i sin tur kan medföra en 

osäkerhet kring hur socialsekreteraren förväntas applicera den handlingsfrihet som kvarstår (jfr 

Kjellbom, 2009; Wörlen, 2010; Angelin, Hjort & Salonen, 2014). 
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV  

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, gräsrotsbyråkrater och 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Det kunskapsområdet samt studiens syfte och 

frågeställningar ligger till grund för de teoretiska valen. Dessa teorier kan även förklara de 

svårigheter och utmaningar socialsekreteraren upplever i det praktiska arbetet inom socialtjänsten. 

4.1 Gräsrotsbyråkrater  

Lipsky (2010) betonar att när medborgarna är i behov av att komma i kontakt med en myndighet 

kontaktar de inte beslutande politiker, snarare kommer de i kontakt med myndigheterna genom 

läraren i skolan, socialsekreteraren, den lokala polisen med mera. Gräsrotsbyråkrater kännetecknas 

av dessa offentligt anställda som i sitt yrkesutövande förmedlar myndigheternas policys samt 

fungerar som en mellanhand mellan myndigheten och den enskilde samhällsmedborgaren (Lipsky, 

2010, s. 3). Dock avses endast socialarbetare i denna studie när begreppet gräsrotsbyråkrat används.  

Lipsky (2010) understryker att gräsrotsbyråkrater ofta har hög arbetsbelastning och många möten, 

och att de ibland inte kan fullfölja sitt åtagande fullt ut på grund av tidsbrist och knapp information. 

For att hantera svåra arbetsuppgifter samt kunna tillvarata de resurser som finns tillhanda, utformar 

gräsrotsbyråkrater organisatoriska arbetsmönster. Ett arbetssätt kan vara att gräsrotsbyråkrater 

kategoriserar klienter till att passa in i den aktuella organisationen för att hinna med sina 

arbetsuppgifter samt för att kunna uppfylla uppsatta mål (Lipsky, 2010, s. 29, 125). 

Kategoriseringen betyder att de standardiserade kännetecknen stämmer överens med 

organisationens tillåtna ram för att göra en matchande administrativ kategori (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2007, s. 46). Ett annat arbetssätt kan vara att anpassa sig till tillgängliga resurser vilket 

kan innebära att välja vilken information som klienten får. Med detta menar Lipsky (2010) att 

gräsrotsbyråkrater favoriserar en klient samt ger denna person mer information medan de andra 

klienterna inte får information i lika stor omfattning, vilket gör att de känner sig att sina rättigheter 

inte fullt ut (Lipsky, 2010, s. 90–91).  

Enligt Johansson (2007, s. 52–53) kan det kännetecknas att makt- och beroendeförhållandet i 

synnerhet är ojämnt mellan gräsrotsbyråkrater och klienter, det vill säga gräsrotsbyråkraterna har 

ett övertag. En anledning är att gräsrotsbyråkraterna disponerar organisatoriska tillgångar att belöna 

eller straffa brukarna. En annan anledning till gräsrotsbyråkraternas övertag är att klienterna endast 

är en i mängden för gräsrotsbyråkraterna, medan kontakten med gräsrotsbyråkraterna är mer unik 

samt viktig för klienterna. Ytterligare en faktor som förstärker det ojämlika i relationen är att 

gräsrotsbyråkraterna nästan alltid befinner sig på den plats där de är mer hemtama än klienterna, 

det vill säga på sin arbetsplats. Det betyder att mötet mellan gräsrotsbyråkrater och klienter ofta 

hålls i omgivningar som betecknar samt förstärker beroendeförhållandet. Samtidigt har klienterna 

möjligheter att skaffa information om vilka rättigheter och skyldigheter de har och därigenom 

förstärka sin ställning.  

Gräsrotsbyråkraters viktigaste och det mest betecknande kännetecken är förhållanden samt arbetet 

med klienter. Gräsrotsbyråkraterna är också beroende av brukarna på två olika sätt: för det första 
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måste tjänsterna de erbjuder klienterna utnyttjas för att arbetet ska ha någon legitimitet och för det 

andra påverkar klienternas egenskaper och egenheter gräsrotsbyråkraternas dagliga arbete. 

Gräsrotsbyråkraterna verkar ofta i situationer som är särskilt komplicerade och växlande för att 

kunna förenklas till formella regler, rutiner och instruktioner. Dessutom omfattar arbetssituationen 

ofta en mänsklig dimension som framtvingar en omdömesförmåga. Denna omdömesförmåga är 

omöjlig att kodifiera i regel form och gör att gräsrotsbyråkraterna på arbetet måste ha en viss frihet 

på eget bevåg (Johansson, 2007, s. 43 – 44).  

4.2 Gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme  

Lipsky (2010) betonar att gräsrotsbyråkrater har en relativt stor handlingsfrihet inom sin yrkesroll. 

Då gräsrotsbyråkrater är utbildade för att bemöta klienter samt är specialister inom sitt eget 

arbetsområde, har de med denna handlingsfrihet stora möjligheter att göra individuella 

bedömningar till den del som organisationen erbjuder. Dock menar Lipsky (2010) inte att 

gräsrotsbyråkrater har en obegränsad frihet samt är helt fråntagna riktlinjer och regler, utan de 

måste hallå sig till lagar och direktiv från högre instanser inom sin yrkesroll. Trots att 

gräsrotsbyråkrater har ett relativt stort handlingsutrymme kan deras arbete ibland vara svårt att 

genomföra, då möjligheterna begränsas av organisationens regler, rutiner och riktlinjer och helt 

utesluter individuella bedömningar. Emellertid kan organisationens regler och riktlinjer medföra 

försvårande av kontroll och tillsyn vilket gör att gräsrotsbyråkraterna ändå är relativt befriade från 

granskning, då de anses vara experter inom sina respektive arbetsområden (Lipsky, 2010, s. 13 – 

15). Svensson, Johnsson och Laanemets (2021, s. 17) skriver vidare att flera andra faktorer 

exempelvis professionella tolkningar, normer, traditioner, erfarenheter, värderingar, rutiner etcetera 

kan påverka handlingsfriheten och dess användning i samspelet mellan gräsrotsbyråkrater och 

klienter.  

Evans och Harris (2004, s. 890–892) gör en skillnad mellan två perspektiv inom forskningsområdet 

om handlingsutrymme. Författarna menar att trots att handlingsutrymmet är begränsat av regler 

och riktlinjer kan dessa ändå skapa ett stort handlingsutrymme genom konflikter, förvirring, samt 

brist på precision gällande flera regler och metoder. Gräsrotsbyråkrater fattar beslut och tolkar 

regler i handläggningen trots att riktlinjerna inte är så tydliga. Av detta skäl ska riktlinjerna användas 

lika mycket för att komplicera som för att förtydliga. Trots att handlingsutrymmet är nödvändigt 

för att utföra jobbet samt hantera osäkerhet, kan det också medföra en förhandling om vem som 

tar ansvar.  

Handlingsutrymme kan dyka upp inom organisationen när situationen är begränsad och regelstyrd, 

men detta rör endast i förhållande till hur beslutsfattare tolkar dessa regler. Med andra ord lämnar 

handlingsfrihet ett tolkningsutrymme. En stark profession kan inverka på hur organisationen sätter 

ramarna. Däremot kan en svag profession riskera bli organisationens verktyg (Dworkin, 1963, s. 

627–629). Att bara verka som organisationens verktyg är ett hot mot professionaliteten, då 

handläggningen begränsas till de av organisationen uppdragna gränserna. Denna handläggning kan 

förmodligen inte vara behjälplig för individer som behöver hjälp. Riktlinjer kan således vara ett 

viktigt stöd i arbetet om de tillämpas på ett rimligt sätt och av detta skäl bör en professionell 

bedömning göras i varje enskilt fall för att förstå vad som är rimligt (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2021, s. 29).  
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Swärd och Starrin (2016) påpekar att gräsrotsbyråkraterna ofta utsätts för motstridiga krav. Å ena 

sidan möter gräsrotsbyråkraterna de krav och behov från sina klienter som de professionella 

upplever som rimliga och viktiga, å andra sidan ställs de professionella inför organisationens krav 

på besparingar, restriktivitet och effektivitet samt riktlinjer och regler som måste följas. Detta leder 

till att även om gräsrotsbyråkraterna vill vara generösa och hjälpa kan de inte göra så mycket, då 

deras möjligheter är begränsade av riktlinjerna. För att hantera dessa motstridiga krav hittar 

gräsrotsbyråkraterna sålunda olika strategier, som till exempel att dra sig tillbaka och att inte ta 

hänsyn till klienternas behov etcetera (Swärd & Starrin, 2016, s. 397). Hjort (2012, s. 8–11) skriver 

att en stor variation i landet gällande regelverk, riktlinjer, policy och faktiska beslut kan medföra ett 

stort mått av rättsosäkerhet för klienter inom organisationer, då utfallet kunna ha en påtaglig 

variation, avseende samma ansökan, beroende på var i landet ärendet handläggs. 

Handlingsutrymme inte per automatik behöver medföra något positivt utan det alltid finns en risk 

att gräsrotsbyråkraterna baserar sina beslut på personligt tyckande. 
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5. METOD 

I detta avsnitt redovisas en redogörelse för hur jag har gått tillväga gällande metodval, urval, 

analysmetod, forskningskvalitet och etiska överväganden. Detta presenteras för att visa på ett 

transparent sätt hur studien har genomförts. Avsnittet börjar med en beskrivning på 

forskningsansats och avslutas med en metodöverväganden. 

5.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

För uppsatsens metoddel användes hermeneutik och den hermeneutiska cirkeln som en 

vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Kvale och Brinkmann (2014) betonar att tolkning av mening är 

det centrala inom hermeneutiken, med fokus på att skapa en gemensam uppfattning (s. 74).  

Hermeneutik används för att få en ökad förståelse för det som ska studeras. Denna förståelse kan 

innefatta bland annat forskarens egna erfarenheter, kunskap från tidigare forskning, teoretiska 

referensramar etcetera (Grönmo, 2006, s. 369). Analysdelen till denna studie grundar sig på min 

tolkning av det insamlade empirin. Därmed var en uppfattning av texten som helhet utgångsläge 

till tolkning av delar i socialsekreterarens beskrivning, vilket sålunda möjliggör att få en helhetsbild 

av den enskilda socialsekreterares upplevelse. Detta kunde även möjliggöra att skaffa en helhetsbild 

av upplevelser hos samtliga socialsekreterare. 

Den hermeneutiska cirkeln såg också som relevant i detta sammanhang, i betraktande av min egen 

uppfattning av forskningsområdet. I en hermeneutisk cirkel växer och utvecklas text, tolkning och 

uppfattning ständigt och utgör ny textproduktion, ny tolkning samt ny uppfattning. På detta sätt 

byggdes min egen förförståelse under uppsatsarbetet som i sin tur medförde större förståelse av 

forskningsområdet (jfr Patel & Davidson, 2019, s.  35). 

5.2 Metodval  

För att undersöka hur socialsekreterare tolkar och applicerar barnperspektivet i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa metoden 

valdes för att denna metod bedömdes vara bäst passande för studiens syfte, då jag särskilt var 

intresserad av att undersöka socialsekreterares uppfattningar, tolkningar och resonemang kring 

begreppet barnperspektiv i arbetet inom ekonomiskt bistånd (jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s. 148). 

Forskningsintervjuer ger också informanter möjligheter att uttrycka sina tankar, åsikter, bekymmer 

och förhoppningar med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 370 - 371).  

En annan forskningsstrategi som hade kunnat vara lämplig för att uppfylla studiens syfte är 

litteraturstudier. Syftet med studien är att undersöka hur barnperspektivet involveras i 

handläggningen inom ekonomiskt bistånd i samband med inkorporering av barnkonventionen i 

svensk lag, och hur arbetet påverkas av de organisatoriska riktlinjerna. Eftersom inkorporering av 

barnkonventionen i svensk lag är relativ ny, är det svårt att hitta tillräckligt många relevanta studier 

om hur inkorporeringen påverkat handläggningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. Dessutom är 

det inte alltid möjligt att hitta relevanta artiklar av hög kvalitet till en litteraturstudie, som följaktligen 

kan påverka kvaliteten av studien (Forsberg & Wengström, 2015, s. 104–105).  
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En vinjettstudie bedömdes inte som en lämplig metod för att utföra denna studie på grund av 

rådande omständigheter med spridning av corona-viruset, då många tjänstemän fortfarande arbetar 

hemifrån flera dagar i veckan. Fokusgruppen i en vinjettstudie bör enligt Patel och Davidson (2019) 

omfatta 6 till 12 respondenter för att alla ska få chans att uttrycka sig (s. 110). Detta bedömdes vara 

nästan omöjligt att ordna under rådande omständigheter. 

5.3 Urval  

För att tillgodose studiens syfte var en förutsättning att deltagarna skulle vara socialsekreterare och 

arbeta inom ekonomiskt bistånd i en svensk kommun. En annan förutsättning var att deltagarna 

skulle ha arbetat inom ekonomiskt bistånd i minst tre år då det var önskvärt att belysa hur 

barnperspektivet beaktats innan respektive efter att barnkonventionen blivit svensk lag. 

Respondenternas minne blir dock en begränsade faktor, då det inte är säkert att de minns hur de 

faktiskt arbetade med och i vilken utsträckning de beaktade barnperspektivet för tre år sedan. För 

att kunna besvara studiens syfte användes ett målinriktat urval, då deltagarna i studien behövdes 

uppfylla vissa kriterier. Ett målinriktat urval innebär enligt Bryman (2018) att deltagarna väljs ut 

baserat på relevans kopplat till studiens forskningsfråga (s. 498). Det är också relevant att upplysa 

att ett bekvämlighetsurval även användes i de fall där deltagarna var villiga att delta samt fanns 

tillgängliga för forskaren (jfr Bryman, 2018, s. 243–244). För att kunna komma i kontakt med 

respondenter i studien tillfrågades ett flertal socialsekreterare på min tidigare verksamhetsförlagda 

utbildning- plats. Tre socialsekreterare tackade ja till att delta i studien. Jag annonserade om 

deltagande i studien på Facebook, men, ingen svarade på denna annons. Ytterligare informanter 

söktes via telefon och e-post till ett flertal kommuner i Sverige. Tre kommuner svarade att de kunde 

ställa upp med sammanlagt sex informanter vilket resulterade i att totalt nio informanter ville ställa 

upp för studien. Av de tre-kommunerna ligger en kommun i södra Sverige, medan de andra två 

ligger i mellan Sverige. Trots att nio personer var villiga att ställa upp, planerade jag att genomföra 

fem intervjuer på grund av tidsbrist. Eftersom jag redan hade intervjuat tre socialsekreterare i en 

kommun i mellan Sverige var jag särskilt intresserad av att hitta respondenter från andra delar av 

landet. Därför valde jag att intervjua två socialsekreterare i en kommun i södra Sverige och därmed 

ingår intervjuer med totalt fem socialsekreterare i två olika kommuner i studien. 

5.3.1 Presentation av Kommuner och respondenter 

Eftersom respondenterna arbetar i två olika kommuner, benämns respektive kommun som 

kommun A och kommun B. För att bibehålla anonymitet presenteras en ofullständig redovisning 

om respektive kommun. 

Kommun A: En kommun i mellan Sverige. Befolkning: > 100 000 personer 

Kommun B: En kommun i södra Sverige. Befolkning: > 40 000 personer 

                                                                                                                   Källa: SCB  

Respondenterna var i olika åldrar mellan 28 och 66 år. Samtliga respondenter benämns med 

pronomen hen, detta görs dels för att bibehålla anonymitet, dels för att det inte är av relevans för 

studiens syfte att uppmärksamma könstillhörighet.  
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Kommun A: 

Kompetens Respondent ett Respondent två Respondent tre 

Utbildning Har läst fred- och 

konflikter kunskap 

En vårdutbildning i 

botten och en 

kompletterande 

utbildning på två och 

ett halvt år 

Socionom 

Arbetslivserfarenhet 

inom ekonomiskt 

bistånd 

Fem år, arbetat i flera 

olika enheter 

Tjugofem år, arbetat i 

flera olika enheter 

Fyra och ett halvt år, 

arbetat i en och 

samma enhet 

 

Kommun B: 

Kompetens Respondent fyra Respondent fem 

Utbildning Har läst till internationella 

relationer, mänskliga 

rättigheter och ekonom 

Har läst till internationell 

migration och etniska 

relationer. 

 

Arbetslivserfarenhet  Tre år Fyra år 

 

5.4 Genomförande  

För att besvara studiens syfte genomfördes fem semistrukturerade intervjuer, med hjälp av en 

intervjuguide (se bilaga 1). En intervjuguide kan enligt Bryman (2018) innebära en kort minneslista 

som påminner forskaren om vilka forskningsområden som behöver belysas för att få svar på 

forskningsfrågan i studien. I en semistrukturerad intervju är det inte nödvändigt att frågorna ställs 

i den ordning som det står i intervjuguiden. Dessutom får forskaren en frihet att ställa frågor 

utanför intervjuguiden om forskaren anknyter till något som respondenten sagt (Bryman, 2018, s. 

563–565). Även intervjupersonen får chans att utveckla sina idéer och tankar samt tala mer utförligt 

inom de ämnen som tas upp (Denscombe, 2018, s. 269). 

Det fanns tre teman i intervjuguiden och varje tema innefattade ett antal bestämda frågor, den gav 

även utrymme att ställa andra frågor samt följdfrågor där tillfälle gavs. Frågorna rörde sig bland 

annat hur socialsekreteraren uppmärksammar och tillfredsställer barnperspektivet, barnets bästa 

och barnets delaktighet i ärendet, och hur organisationens riktlinjer påverkar socialsekreterares 

handlingsutrymme i beslutsfattandet inom ekonomiskt bistånd. Teman och tillhörande frågor 

utformades utifrån vad jag tyckte var relevant för studiens syfte samt för att få svar på studiens 

frågeställningar. Dock justerades intervjuguiden efter första intervjun, då det framkom några fler 
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intressanta frågor under intervjuns gång som jag även önskade ställa till övriga informanter (jfr 

Denscombe, 2018, s. 292). Samtliga intervjuer inleddes med att presentera studiens syfte och de 

teman som skulle tas upp, med avsikten att respondenterna i början av intervjun skulle få en bild 

av hur den följande intervjun skulle se ut. Respondenterna tillfrågades även om de hade några 

frågor innan intervjun påbörjades (jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). Intervjuerna avslutades 

med att fråga respondenten om det fanns något som hen önskade tillägga som inte tagits upp, och 

detta medförde även ytterligare information. 

Respondenterna fick själva möjligheten att välja tid för intervjun samt vilka frågor de ville besvara 

och vilka de hellre ville avstå från att besvara. Samtliga intervjuer skedde via Teams, dels på grund 

av rådande omständigheter till följd av covid-19, dels på grund av geografiskt avstånd. Intervjuerna 

varierade mellan 45 och 50 minuter. För att underlätta transkriberingen av det insamlade 

intervjumaterialet spelades samtliga intervjuer in genom mobiltelefon efter samtycke från 

respektive respondent. Denscombe (2018) menar att ljudinspelningar under intervjuns gång 

erbjuder en närmast fullständig dokumentation gällande vad som sägs under intervjun 

(Denscombe, 2018, s. 285). Samtliga intervjuer transkriberades genom att lyssna på inspelningen i 

ett enskilt rum utan andra åhörare samt att skriva ner allt som sades ordagrant. Även tystnader, 

pauser samt visst kroppsspråk noterades i vissa fall i transkriberingen. Vi hade videolänk under 

intervjuerna vilket gjorde att jag också kunde förstå visst kroppsspråk under intervjuns gång. 

5.5 Analysmetod  

Analysmetoden i denna studie var en tematisk analys. En tematisk analys erbjuder enligt Braun och 

Clarke (2006) en flexibilitet och innebär en utförlig beskrivning av det empiriska materialet. Därför 

används den för att analysera och spegla teman som finns i materialet. En tematisk analys är ett 

verktyg för att kunna ordna och uttrycka empirin detaljerat, vilket är en förutsättning för att kunna 

tolka flera aspekter av det insamlade empiriska materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 79 - 81).  

Studien hade ett så kallat abduktivt tillvägagångssätt vilket enligt Patel och Davidson (2019) innebär 

en sammankoppling av induktion och deduktion. Vid en induktiv ansats finns det utrymme för 

öppna forskningsfrågor som möjliggör att teorin skapas utifrån empirin. Vid en deduktivt ansats 

kan däremot dras slutsatser utifrån befintliga teorier om företeelser. En fördel med abduktivt 

tillvägagångssätt är att det inte låser forskaren i så hög grad jämfört med induktivt och deduktivt 

tillvägagångssätt (Patel & Davidson, 2019, s. 26–28). Även en abduktiv ansats förlitar sig till 

uppfattning och förklaring av informanternas synsätt samt perspektiv (Bryman, 2018, s. 243–244). 

Sedan jag blivit klar med alla fem transkriberingar började jag noggrant läsa igenom dem för att 

skapa initiala koder. Kodning hjälper forskaren att få en överblick över empirin och dess mönster. 

Kodning underlättar även en senare identifiering av en utsaga meningsfull. Transkriberingarna 

lästes igenom flera gånger och sedan antecknades initiala koder från varje intervju (jfr Braun & 

Clarke, 2006, s. 88 - 89). De inledande koderna som hittades i denna fas var exempelvis barnets bästa, 

handläggning, socialsekreterare, barnperspektivet och orosanmälan.  



                                                                                                                                                               Bappy 

24 (50) 

I nästa steg sammanställdes samtliga koder i en lista för att hitta teman som var upprepade i flera 

delar av materialet. Därefter jämförde jag koderna med de teman jag funnit för att kontrollera att 

studiens teman och koder matchade med varandra, samt att relevanta koder framkommit. I följande 

steg samlades samtliga koder i underteman och dessa analyserades samt genomlästes noggrant för 

att namnge de mest tydliga och intressanta temana som framkommit i datamaterialet. Gällande 

urvalsprocessen av teman reflekterades också över temats koppling till studiens syfte och 

frågeställningar (jfr Braun & Clarke, 2006, s. 89–93). Denna genomgång resulterade i fyra 

övergripande huvudteman. Dessa är: implementering av barnperspektivet, delaktighet av barnet i ärendet, 

handlingsutrymme och inverkan av riktlinjerna i beslutsfattandet samt professionellt förhållningssätt mellan 

kommunerna. Samtliga koder, underteman samt huvudteman sammanställts i ett kodschema (se 

bilaga 2).  

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

För att kunna bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie är tillförlitlighet enligt Guba och Lincoln (1994) 

ett viktigt kriterium som består av fyra delkriterier exempelvis trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

en möjlighet till att styrka och konfirmera (refererad i Bryman, 2018, s. 467). Validitet innebär att 

forskaren undersöker det som syftas till att undersöka (Patel & Davidson, 2019, s. 129). Denna 

studie avser att fånga socialsekreterares upplevelser kring synen på barnperspektivet i förhållande 

till inkorporering av barnkonventionen i svensk lag samt inverkan av organisationens riktlinjer i 

handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun avser att fånga informantens livsvärld, i linje med frågeställningarna som 

studien syftar till att besvara (s. 148–149). Ett sätt att utöka validiteten i studien var att deltagarna 

under pågående intervjuer tillfrågades om intervjuaren hade tolkat deltagarnas utsagor rätt, samt att 

det som studien ämnade undersöka faktiskt undersökts. Ett annat sätt att utöka validiteten var att 

jag transkriberade ordagrant för att på bästa möjliga sätt säkerställa att utsagorna tolkades rätt (jfr 

Patel & Davidson, 2019, s. 132–134). 

Tillförlitlighet innebär att studiens resultat ska kunna återskapas av andra forskare vid en annan 

tidpunkt. Om studien skulle utföras igen utifrån samma studiedesign i annan kontext skulle detta 

sannolikt medföra ett annat resultat. Ett sätt att utöka studiens tillförlitlighet är att motverka 

subjektivitet, med andra ord motverka kreativitet och variationsrikedom (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 295–296). Subjektivitet försökte motverkas i denna studie genom att ledande frågor 

undveks i intervjuguiden samt vid intervjutillfällena, med avsikten att förförståelsen av ämnet skulle 

visa sig i så liten omfattning som möjligt. Ett annat sätt att öka studiens tillförlitlighet är enligt Patel 

och Davidson (2019) att försöka utforma en transparens i redogörelsen av forskningsprocessens 

steg (s. 132). Under hela processen ämnade jag vara så transparent som möjligt och försökte därmed 

öka studiens tillförlitlighet. 

Överförbarhet innebär att resultat av en studie kan överföras till andra respondenter, kontexter och 

situationer eller i samma situation vid olika tidpunkter. Urvalet i studien inverkar därmed på 

studiens överförbarhet. Att ha ett bekvämlighetsurval och att intervjua få socialsekreterare som 

arbetar inom ekonomiskt bistånd i två olika kommuner medför inte att resultatet går att överföras 

till alla socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd i de respektive kommunerna. Trots 

att studiens resultat inte kan generaliseras utöver informanterna som medverkat i studien, kan 
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frågor som uppmärksammats i studien ligga till grund för en vidare diskussion om barnperspektivet 

för en större population. Med andra ord kan resultatet tillföra en sorts analytisk generalisering, det 

vill säga ge vägledning i andra situationer som bygger på en bedömning av likheter och olikheter 

mellan de olika situationerna, samt i vilken utsträckning resultatet sammanhänger med tidigare 

forskning (jfr Kvale & Brinkmann, 2014, s. 310–315). 

5.7 Etiska överväganden  

Det är viktigt att det inför varje vetenskaplig undersökning ska bedömas vilka negativa 

konsekvenser som studien kan leda till (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Fog (2004) formulerar 

forskarens grundläggande etiska dilemma och hen menar att intervjuaren å ena sidan önskar att 

intervjun ska vara så djup som möjligt, vilket riskerar att intervjupersonens integritet kränks. Å 

andra sidan ska intervjun vara mycket respektfull mot intervjupersonen, vilket riskerar att generera 

ett studiematerial som endast skrapar på ytan (refererad i Kvale & Brinkmann, 2014, s. 98). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar att få svar på om, samt hur, barnperspektivet beaktas på 

informanternas arbetsplats fanns det en utmaning och risk att informanterna kunde känna sig 

ifrågasatta rörande hur de utför sitt arbete. Det var därför viktigt i samband med de intervjuer som 

utfördes att reflektera över vilka frågor som skulle ställas till informanterna samt på vilket sätt. 

Frågor om hur socialsekreterare beaktar och följer lagar och organisationens riktlinjer, samt 

formulerar sitt arbetssätt kring barnperspektivet kunde uppfattas som känsliga. Sålunda ställde detta 

krav på reflektion över hur frågorna i intervjuguiden skulle utformas. Jag försökte därvid undvika 

att informanterna skulle kunna känna sig drabbade eller anklagade på något sätt.  

I denna studie har så långt som möjligt följts de fyra grundläggande etiska huvudkraven enligt 

Vetenskapsrådet (2002), nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informanterna som berörs av studien har enligt informationskravet fått veta 

studiens syfte samt hur studiematerialet ska hanteras. De har även informerats om att deltagandet 

i studien är frivilligt och att man får avbryta sin delaktighet om man begär det. Samtyckesblanketten 

har mejlats tillsammans med informationsbrev och intervjuguiden till samtliga respondenter i 

studien och skriftliga samtycken har inhämtats i samband med intervjutillfällena. Respondenterna 

har också informerats om att de har rätt att bestämma över sin delaktighet, hur länge och på vilka 

förutsättningar de ska medverka, samt att de får avstå utan några negativa konsekvenser för dem. 

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att ge största möjliga konfidentialitet för uppgifter om 

informanter i studien, samt att se till att ingen obehörig får tag på del av personuppgifterna och att 

informanterna i studien inte går att identifieras. Nyttjandekravet avser att de uppgifter som 

framkommer i studien, endast används i forskningsändamål och enbart till den avsedda studien. 

All insamlad empiri ska makuleras efter färdigställd och godkänd studie (jfr Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 6–14). 

5.8 Metodöverväganden 
Fördelen med intervjuer är att forskaren kan få djupgående och detaljerade empiri. Däremot är 

nackdelar med intervjuer att validiteten i data kan ifrågasättas, då empirin kommer från 

intervjupersonens utsagor snarare än vad hen gör. Det är inte alltid så att ett intryck stämmer 
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överens med en handling och det kan därför inte med automatik anses reflektera sanningen 

(Denscombe, 2018, s. 292–293).  

Thomassen (2007) understryker att forskaren aldrig är tomhänt innan en forskning påbörjas. Hon 

menar att forskaren alltid besitter kunskap om och förståelse av det aktuella området inför en 

kommande forskning (Thomassen, 2007, s. 36). Mot den bakgrunden ansåg jag att även jag besatt 

en viss förståelse för uppsatsämnet, då jag har arbetslivserfarenhet från ekonomiskt bistånd. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) bearbetade jag med ett case som behandlade 

barnperspektivet vid ekonomiskt bistånd. Därmed besatt jag vissa kunskaper om socialtjänstlagen, 

barnkonventionen samt vad myndighetsutövning innebär i praktiken. Jag ansåg att dessa kunskaper 

gav mig en ytterligare förståelse för ämnet och var till hjälp när intervjuguiden formulerades. 

Samtidigt var det också svårt att förhålla mig helt objektiv med den kunskap och förståelse jag 

besatt. Detta kan ha medfört att min förförståelse förmodligen haft en större inverkan på studien 

än jag själv var medveten om (jfr Thomassen, 2007, s. 37).  Dock försökte jag under studiens gång 

hålla mig neutral genom att ha ett öppet samt nyfiket förhållningssätt i förhållande till 

informanternas utsagor. Vidare var frågorna i frågeguiden inte ledande samt ställdes inte på ett sätt 

som skulle inverka på informanternas svar under intervjuns gång. Allt detta gjordes för att minska 

risken för att min förförståelse skulle styra studiens resultat. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat under fyra huvudteman. Följaktligen presenteras analys 

av studieresultatet utifrån tre analytiska kategorier nämligen arbetsbelastning och tillvägagångssätt, 

handlingsutrymme och maktrelation. För att tydliggöra respondenternas berättelser och för att få 

en levande text återfinns utvalda delar av respondenternas utsagor genom hela texten, både som 

blockcitat och löpande i texten. Respondenterna benämns i texten som respondent ett, två, tre, fyra 

och fem, för att bibehålla anonymitet.  

6.1 Implementering av barnperspektivet  

6.1.1 Barnperspektivet: ett svårtolkat begrepp 

Respondenterna har olika åsikter i frågan om vad ett barnperspektiv innebär. En respondent 

betonar att ett barnperspektiv innebär att säkerställa att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

tar hänsyn till barnets behov. En liknande uppfattning finns hos en annan respondent och hen 

menar att barnets behov ska beaktas och barnet har behov av stöd. Respondent fem uttrycker: ”att 

beakta och tänka, att tänka efter ett extra varv innan man fattar beslut och hur man lägger upp 

beslutet, hur man formulerar sig”. Samtliga respondenter anser att ett barnperspektiv innebär att 

man ska ta hänsyn till hur ett beslut påverkar barnet. De belyser också att en orosanmälan ska göras 

om barnet inte kommer att få sina behov tillgodosedda. Dessutom uppger respondent två att ”vi 

nog skulle vara mycket mer aktiva i att beakta barnperspektivet”. En utmaning i beaktandet av 

barnperspektivet som samtliga respondenter uppger är att de inte träffar barnen och då inte kan få 

veta om barnens behov blir tillgodosedda. Respondenternas syn på barnperspektivet i 

handläggningen av ekonomiskt bistånd återspeglas tydligt i följande utsaga: 

[…] barnen kommer inte direkt till tals eller blir hörda. Man kan säga att man alltid väljer att 
låta barnperspektivet gå före föräldrarna. Tyvärr gör de ju inte det, men det finns ju vissa 
situationer där barnperspektivet är väldigt viktigt och som vi alltid måste ta hänsyn till innan 
vi fattar ett beslut. 

                                                                                                                    Respondent fyra  

6.1.2 Barnets bästa: svårt att genomföra  

Samtliga respondenter anser att barnets bästa innebär att bevaka ett barns grundläggande rättigheter 

och behov. Dessutom uppger respondent tre att ”barnets bästa inom ekonomiskt bistånd handlar 

om att tillgodose att de får en skälig levnadsnivå”. Utifrån respondenternas utsagor har fokus på 

föräldrarnas självförsörjning varit den viktigaste utgångspunkten i beaktandet av barnperspektiv 

inom ekonomiskt bistånd. Motivering ligger på i denna arbetslinje är att barnets bästa kan 

tillförsäkras genom att föräldrarna blir självförsörjande. Vidare menar en respondent att barnets 

bästa är svårt att implementera i praktiken. Grunden till denna svårighet påpekar samtliga 

respondenter är att ekonomiskt bistånd innebär ett vuxenperspektiv och att barnet inte ses som 

aktör. Dessutom har båda kommunerna till syfte att fler människor ska kunna försörja sig själva. 

Av detta skäl arbetar respondenterna ständigt för att allt fler vuxna människor snabbare ska komma 

ut i arbetslivet. Följaktligen leder detta till att barn blir dolda inom ekonomiskt bistånd. Respondent 
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fyra sammanfattar situationen på följande vis: ”egentligen vill vi lägga själva utredningen och arbetet 

på just föräldrarna, föräldrarnas ekonomi”.  

Av studieresultat framgår att varken verksamheterna har anpassat sig eller respondenterna har gått 

till någon särskild utbildning efter inkorporering av barnkonventionen i svensk lag.  Till en fråga i 

frågeguiden om respondenterna har gått till någon särskild utbildning i samband med inkorporering 

av barnkonventionen i svensk lag svarar respondent fyra att ”vi har haft två kollegor som har gått 

på […] ett utbyte, […] hur man arbetar med barnperspektivet och lite mer, […] 

informationsutbyte”. 

Samtliga respondenter anser att inkorporering av barnkonventionen inte har bidragit till en stor 

skillnad i handläggningen. Dock menar de också att man pratar mer om barnperspektivet på möten 

i dagsläget. Respondent ett betonar att ”för mig är det ingen skillnad, […] att vi har ändrat något, 

[…] det är bara att vi har lagt till rubriken barnperspektiv i anteckningen”. En respondent 

sammanfattar inverkan av inkorporering av barnkonventionen i svensk lag på följande sätt: 

[…] jag skulle inte säga att vi har blivit generösare, utan att det är mer att vi tänker till att om 
vi lägger avslag och det är en barnfamilj, så måste vi ha med en bedömning och beakta 
barnperspektivet, att göra en kortare bedömning där. Det är mer att vi har tagit med det i 
anteckningen i journalen, inte att vi gör annorlunda bedömningar. 

                                                                                                                    Respondent fem 

6.2 Delaktighet av barnet i ärendet 

6.2.1 Barnets delaktighet och icke-delaktighet  

Samtliga respondenter uttrycker en oro och tvekan kring barns delaktighet i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd, då de tycker att det finns en risk att barnet kan känna ett ansvar för familjens 

ekonomi. Respondent tre uttrycker att ”de inte ska behöva vara berörda av föräldrarnas 

ekonomiska svårigheter, så på det sättet har de ingen delaktighet alls”. Vidare menar respondent 

ett att det blir fel om ansvaret läggs på barnen att kontakta myndigheterna, för att föräldrarna inte 

vill göra det själva. Hen påpekar att ” […] det blir värre om de också ska behöva ringa till 

Försäkringskassan och ringa till försörjningsstöd åt föräldrarna, och säga snälla, ge inte avslag”. 

Denna icke-delaktighet kan sålunda medföra ett arbetsfel i handläggningen, något som respondent 

ett uppger: ” […] det är lätt att barnen inte är delaktiga så att vi glömmer bort dem lite, men det är 

jätteviktigt att vi har med dem”.  

Trots att respondenterna inte träffar barnen om det inte är på föräldrarnas initiativ betyder det inte 

att barnen är bortglömda, utan de finns i utredningar och sammanfattningar, menar samtliga 

respondenter. Enligt respondenterna är barnen delaktiga i ärenden på flera olika sätt, exempelvis 

barnen ringer ibland för att fråga saker om sig själva eller för att få hjälp att köpa glasögon, 

skinnjacka etcetera. Flera respondenter uppmuntrar dessa kontakter. Vidare menar en respondent 

att barnets situation i familjen och i skolan alltid ska utredas och dokumenteras: 
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Vartenda barn ska finnas med i utredningen som en egen grupp, […] det är inte heller så att vi 
ska klumpa ihop barnen, utan varje barn ska ha utretts utifrån hälsa och nätverk, skolgång och 
umgänge. Så det är ju de syns i vår handläggning, både när vi utreder, framför allt när de 
kommer med nya ärenden men sedan också löpande när det sker en ansökan.  

                                                                                                                     Respondent tre 

Samtliga respondenter uppmärksammar en samverkan med barnenheten. Respondent tre uppger 

att man enbart kan få inbjudan från barnenheten att delta i barns samtal, om man är inkopplad 

sedan tidigare i samband med en orosanmälan. Om man inte får inbjudan från barnenheten, måste 

man söka samtycke från föräldrarna för att komma i kontakt med barnenheten. En respondent 

uppger att man ibland inte får ha kontakt med barnenheten, då föräldrarna inte ger samtycke. Hur 

detta samarbete med barnenheten fungerar i praktiken, återspeglas i följande utsaga av en 

respondent som har arbetat i tjugofem år inom ekonomiskt bistånd:         

Jag tycker att det ligger för mycket ansvar på ekonomiskt bistånd att söka kontakten. Jag har 
under alla mina år aldrig blivit uppringd av barnenheten om barn är aktuellt för utredning där. 
Aldrig någonsin. 

                                                                                                                      Respondent två  

6.2.2 Barnets ålder och mognad: En avgörande 

Barnens ålder och mognad spelar en viktig roll kring delaktighet i ärenden som rör barnen, anser 

samtliga respondenter. Respondent ett betonar att ”det var ju en tonåring, […] jag hjälpte till att 

den fick de kontakterna som den behövde på socialförvaltningen, så att hon kunde få stöd”. Vidare 

uttrycker respondent två att ”barn alltid väljer maten när de förstår hur begränsat det är med de 

pengar man får inom ekonomiskt bistånd, så att barnets ålder är avgörande för mig hur jag tänker, 

att man involverar barn”. 

En liknande uppfattning lyfts fram av en annan respondent: 

Det är också lite olika beroende på vilken ålder barnet har. […] om det en tonåring så har 
barnet ju rätt att föra sin talan. Om de är över 15 år, så kan de ta del av viss information och 
föra resonemang som är helt rimliga.   

                                                                                                                    Respondent fyra   

Artikel 12 i barnkonventionen ger barnen rätt att uttrycka sina åsikter. Den enda föreskrivna 

begränsningen av rätten är att den måste ges till ett barn som är kapabelt att bilda sig sin egen 

uppfattning. Tyvärr ser vissa socialarbetare denna potentiellt ohjälpsamma kvalifikation inom 

artikel 12, och därför anser de att det är lämpligt att lyssna på barnets röst först vid en mogen ålder 

(McCafferty, 2017, s. 335). Mognad enligt Barnrättskommittén innebär att ett barn har förmåga att 

uttrycka sina tankar på ett rimligt och självständigt sätt. Mognad kan även beskrivas som i vilken 

mån man har olika förmågor, exempelvis tänka långsiktigt, att hålla flera perspektiv samtidigt 

etcetera (Socialstyrelsen, 2015 b, s. 13).  
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6.3 Handlingsutrymme och inverkan av riktlinjerna i beslutsfattandet 

Samtliga respondenter menar att arbetet inom ekonomiskt bistånd innebär en pågående balansgång 

mellan yrkesutövarnas ansvar och klienternas ansvar samt en pågående balansgång mellan    

klienternas förväntningar och beviljade insatser. En respondent uttrycker: 

Det är en balans mellan föräldrarnas ansvar och vårt ansvar. Om de till exempel har en för hög 
hyra och vi inte beviljar hela hyran, kommer att gå ut över barnen. […] då föräldrarna inte har 
råd att köpa lika mycket kläder och eller att betala avgift för fotbollsklubb och sådant. Men 
samtidigt så är det ju i grunden föräldrarnas ansvar. Det är en svår balans och så är det 
utmanande. 

                                                                                                                     Respondent ett 

Samtliga respondenter anser att de organisatoriska riktlinjerna inte är tydliga och att de samtidigt är 

begränsade. Respondent fem beskriver de organisatoriska riktlinjerna som ”ett sätt att motivera sitt 

avslag eller sitt bifall”. Vidare uttrycker hen: 

Vi har ju riktlinjer. Vi har ett ganska generellt arbetsmarknadsperspektiv, vi har inte det sociala 
perspektivet. Vi har ett hårdare sätt att handlägga, det kan man säga jämfört med många andra 
kommuner. Jag skulle säga att […] vårt arbetssätt är begränsat.        

                                                                                                                    Respondent fem 

Respondenternas syn gällande riktlinjerna återspeglas tydligt i följande utsaga: 

Jag tycker inte att de alltid är tydliga och det saknas en del. Jag önskar att stödet var mera, att 
man frågade handläggare innan de uppdaterades, för att det finns ganska mycket utrymme att 
förbättra. 

                                                                                                                     Respondent ett 

Individuella bedömningar är ett lagstadgat verktyg i handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Det 

framkommer av studieresultatet att samtliga respondenter använder detta verktyg bland annat vid 

avslagsbeslut, i beslutsfattandet vid särskilda skäl som exempelvis hyresskuld, att bevilja bistånd 

utanför norm eller att bevilja busskort även om man inte är berättigad till det. Dock tillämpning av 

de individuella bedömningarna kan ibland ifrågasättas av gruppledaren. En respondent uttrycker: 

[…] hindret är att gruppledaren säger nej. Jag vet […] om […] socialtjänstlagen som intentioner 
att vi ska göra en individuell bedömning. Kan jag inte fatta rätt beslut? Jag kan inte stå för det. 
Det har […] hänt några gånger att jag har vägrat fatta beslut. 

                                                                                                                     Respondent två 

6.4 Professionellt förhållningssätt mellan kommunerna: En jämförelse 

Av studieresultatet framgår att arbetssättet skiljer sig tydligt på vissa punkter mellan de 

undersökningskommunerna. Det gäller bland annat ärendemängd, samtal med klienter och 

månadsanteckning. Respondenterna i kommun A har runt 45 ärenden i sin tjänst. Däremot har den 

ena respondenten runt 100 ärenden, medan den andra har runt 120 ärenden i sin tjänst i kommun 

B. Hög arbetsbelastning hindrar arbetet i en stor omfattning, menar samtliga respondenter. 
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Respondenterna i kommun A berättar dock att trots att de har ont om tid kallar de sina klienter på 

nybesök och uppföljningssamtal, något som inte utövas i kommun B. En respondent i kommun A 

uppger hur hög arbetsbelastning påverkar arbetet i beaktandet av barnperspektivet: 

Det är svårt i och med att vi inte utreder barnen riktigt, att gå in på en mer individuell nivå. 
Som aktivister jag skulle säga att det inte riktigt finns tid till det heller att göra de här mer 
djupgående analyserna.    

                                                                                                                     Respondent tre 

En respondent i kommun B belyser sitt förhållningssätt i följande utsaga: 

[…] jag tänker att det kanske inte är så många kommuner som arbetar som vi gör. De flesta 
träffar sina klienter och jobbar mycket med det sociala, de är kanske uppdelade efter olika 
kategorier. […] men vi är inte alls uppdelade, så vi är ju mer generalister. […] vi tittar bara på 
klientens kontoutdrag, så det kan kanske göra det lite svårare att hela tiden tänka på barnen, 
för att bara vi ska tänka på siffrorna. Det är mer som administratörer eller ekonomer som sitter 
och tittar svart på vitt. Det är inte så mycket känslor i vårt arbete. Vi jobbar ju lite annorlunda, 
[…] så är det ganska svårt att ta in barnperspektiv i det.  

                                                                                                                    Respondent fem 

Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att tillämpa handlingsutrymme i arbetet inom ekonomiskt 

bistånd. En barnkonsekvensanalys är en utredning baserad på rättigheterna i barnkonventionen, 

som är underliggande i beslutsfattandet i frågor som rör barn (Socialstyrelsen, 2020, s. 23). Samtliga 

respondenter i studien uttrycker att de ser att detta verktyg har en stor betydelse när man handlägger 

ärenden som rör barnen. Dock skiljer sig tillämpningen av barnkonsekvensanalyser mellan de två 

undersökningskommunerna. Respondenterna i kommun A gör en barnkonsekvensanalys vid 

nybesök och när en barnfamilj får avslag, medan respondenterna i kommun B uppger att de inte 

alltid skriver barnkonsekvensanalys, utan att de enbart skriver analysen när familjen har problem i 

hemmet, som till exempel vid hyresskuld. Av resultatet framgår att respondenterna i kommun A är 

mycket noga med dokumentation och de skriver också månadsanteckning på varje månadsansökan 

om ekonomiskt bistånd oavsett om barn finns eller inte i hushållet. I månadsanteckningen skriver 

man bland annat barnkonsekvensanalyser om det finns barn i familjen. Däremot skrivs inte 

månadsanteckningen i kommun B. En respondent i kommun A uppger: 

[…] det är obligatoriskt att man har rubriken barnkonsekvensanalyser i månadsanteckningen. 
[…] det är väldigt olika vad som ska stå där och det är inte helt tydligt vad vi ska skriva där. 

                                                                                                                     Respondent ett 

Gällande barnkonsekvensanalyser uttrycker en respondent i kommun B på följande sätt: 

[…] vad gäller övriga delar av barnens bästa finns i våra motiveringar. […] vi har även med 
dem i vanliga avslag, men då är de standardiserade. Det är inte så att vi skriver väldigt utförligt 
varför vi har fattat ett avslagsbeslut och hur det kan påverka barnet i familjen.  

                                                                                                                    Respondent fyra 

Resultatet visar också att samtliga respondenter tycker att handlingsutrymmet är stort och att man 

ofta har möjlighet att bevilja om man kan motivera det. Respondent ett lyfter att ”socialtjänstlagen 

är så bred, så det går ju nästan att motivera vilka beslut som helst”. Det har också framkommit av 
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studieresultatet att beslutsfattandet vid ett avslagsbeslut på ansökan om ekonomiskt bistånd kan 

skilja sig mellan kommunerna. 

En respondent i kommun A belyser sin bedömning vid avslagsbeslut på följande vis:                                                                                                              

Barnets behov kan inte tillgodoses om vi avslår det här. […] därför kan vi ibland göra 
bedömningar om en familj har fått avslag och ansöker om matpengar. Då kan vi till exempel 
bevilja barnen matnorm, men inte föräldrarna. 

                                                                                                                      Respondent tre    

Däremot beskriver en respondent i kommun B sin bedömning vid avslagsbeslut på följande vis: 

[…] föräldrarna får inget ekonomiskt bistånd men vi beviljar barnen en reducerad norm så att 
de ändå har pengar att köpa mat och hygienartiklar till barnen.  

                                                                                                                     Respondent fyra 

ANALYS 

6.5 Arbetsbelastning och tillvägagångssätt 

Samtliga socialsekreterare uttrycker vid flera tillfällen stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning, 

vilket kan ses som ett hinder att i utredningar få med barnperspektivet i stor utsträckning. Denna 

aspekt kan begripliggöras med Lipskys (2010) diskussion kring hög arbetsbelastning, tidsbrist och 

resurser. Han menar att socialsekreterarna ofta har stora ärendestockar och många möten som gör 

att de knappt hinner med att fullfölja sin förpliktelse fullt ut. Dokumentationen av alla genomförda 

arbetsuppgifter drar också mycket arbetstid och därmed socialsekreterarna från klientkontakter. 

Socialsekreterarna upplever ständigt att de tillgängliga resurserna är knappa, då de möter konstant 

anspråk och behov. I anslutning till detta menar Lipsky (2010) att socialsekreterarnas roll står inför 

förväntningar från klienterna att stötta med stöd och krav från organisationen genom de fastställda 

lagrummen, rutinerna och riktlinjerna. Dessa är upprättade för att socialsekreterarna ska genomföra 

effektiva och rättvisa bedömningar i beslutsfattandet, och för att säkerställa att balansen för de 

statliga utgifterna ska bibehållas (jfr Lipsky, 2010, s. 29–31).  

Samtliga socialsekreterare belyser att de arbetar med föräldrarnas ekonomi och därför lägger allt 

fokus på föräldrarnas planering. Näsman (2012) påpekar att yrkesverksamma blir mer restriktiva i 

sina bedömningar om den har många ärenden i sin tjänst. Detta resulterar i att den enskilde 

handläggaren har begränsad möjlighet att göra en individuell bedömning baserad på en helhetssyn 

som även kan innefatta ett barnperspektiv (Näsman, 2012, s. 188). En respondent uppger hur 

tidsbrist påverkar sitt arbete:  

[…] om man skulle göra en barnkonsekvensanalys på alla hushåll, som vi har med där det finns 
barn i bilden, då hade vi aldrig kunnat hinna göra det. Den tiden finns inte för att avsätta som 
man kan göra alla de här analyserna. 

                                                                                                                                            Respondent fyra 
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För att kunna hantera komplexa arbetsuppgifter såsom dokumentation av barnens situation, samtal 

med barnen etcetera samt för att kunna utnyttja de resurser som finns tillgängliga, skapar 

socialsekreterarna sitt professionella förhållningssätt (Lipsky, 2010, s. 29). Respondent fem uppger 

att ” […] vi inte har tid att träffa våra klienter, men om de kräver att träffa oss så gör vi det”. Citatet 

belyser att socialsekreterarna träffar klienter utifrån klienternas behov och önskemål. Det vill säga 

att socialsekreterarna kategoriserar arbetsuppgifter för att kunna uppfylla uppsatta mål, då deras 

arbete är uppbyggt på ett sätt som inte ger utrymme att träffa alla sina klienter. En slutsats är att 

kategorisering av arbetsuppgifter kan förhindra beaktandet av barnperspektivet i 

socialsekreterarnas arbete. Eftersom barn inte ses som aktörer är det mycket möjligt att deras behov 

kan nedprioriteras i handläggningen av ekonomiskt bistånd (jfr Lipsky, 2010, s. 125).  

För att kunna anpassa sig till tillgängliga resurser i organisationen är ett annat förhållningssätt att 

yrkesverksamma favoriserar klienter. Det innebär att de ger vissa klienter mer information än andra, 

även att de ibland beviljar bistånd över norm till vissa klienter (Lipsky, 2010, s. 90–91). Men dessa 

generösare bedömningar kan också leda till en tolkningsfråga om rättsosäkerhet. I den följande delen 

belyses begreppet och analyseras. Sammanfattningsvis kan hög arbetsbelastning, omfattande 

pappersarbete, och resursbrist medföra att socialsekreterare måste göra egna prioriteringar för att 

klara sina arbetsuppgifter. Därför kan de i regel inte träffa barnen och är lite generösa bevilja bistånd 

över norm vid särskilda situationer. I enlighet med Näsman (2012) kan göras ett antagande att om 

barnets situation i familjen hade utretts ordentligt skulle barnperspektivet troligen ha beaktats 

påtagligt tydligare än i dagsläget.  

6.6 Handlingsutrymme  

För att kunna utföra arbetet inom ekonomiskt bistånd på ett rimligt och smidigt sätt, anses 

socialsekreterarnas handlingsutrymme vara ett mycket viktigt verktyg.  Lipsky (2010) belyser att 

socialsekreterarna inom sin yrkesroll har en relativ stor handlingsfrihet. Dock har socialsekreterarna 

inte en obegränsad frihet, utan de måste hallå sig till lagar, organisationens riktlinjer, rutiner och 

regler (Lipsky, 2010, s 13–15). Riktlinjerna kan ge ett utrymme för att se till att barnets behov är 

tillgodosedda och därmed bidrar till ett generösare tillvägagångssätt inom försörjningsstöd. 

Riktlinjerna kan även användas för att begränsa handläggarens handlingsutrymme genom att skapa 

ett mer detaljerat regelverk och täta utvärderingar. Men detta beror på hur den enskilda 

handläggaren väljer att tillämpa sitt handlingsutrymme och motiverar sin bedömning (Evans & 

Harris, 2004, s. 890 - 892). Svensson, Johnsson och Laanemets (2021, s. 29) menar att riktlinjerna 

kan vara ett viktigt stöd i arbetet om de appliceras på ett rimligt sätt. Att bara verka som 

organisationens verktyg, menar de är ett hot mot professionaliteten, då handläggningen begränsas 

till de av organisationen uppdragna gränserna. Av resultatet framgår att en respondent vägrat fatta 

beslut vid ett flertal tillfällen, då hen inte kunde beakta barnets bästa i beslutsfattandet men var 

direktiv uppifrån att fatta beslut i enlighet med organisationens riktlinjer. Hur respondenten 

försvarar sin professionalitet, återspeglas i följande utsaga: 

[…] det är lite knivigt. Men det är också den jag ska beakta. Det står jag där barnens bästa. 
Och det var ju det jag försökte och det var jag inte fick göra. […] jag gjort den individuella 
bedömningen att det inte finns föräldrar förmåga. Då kan jag inte hänvisa till föräldrarna. 

                                                                                                                     Respondent två 
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Samtliga respondenter uppger att arbetet inom ekonomiskt bistånd innebär en pågående 

balansgång mellan socialsekreterarnas ansvar och klienternas ansvar. De uttrycker också att de gör 

lite generösare bedömningar, exempelvis att bevilja hyresskuld vid ett avslagsbeslut på ansökan om 

ekonomiskt bistånd om det finns barn i hushållet. En respondent belyser sitt handlingsutrymme på 

följande vis: 

Och jag tror att jag skulle […] bli ifrågasatt uppifrån om jag började bevilja saker som jag inte 
skulle bevilja. Om jag skulle vara för generös så skulle jag nog bli ifrågasatt. 

                                                                                                                    Respondent fem   

Citatet kan begripliggöras med Hjorts (2012, s. 17) resonemang om balansgång. Han belyser att 

yrkesutövare i sitt arbete ska hitta en balans mellan att bevilja en insats som ska uppfattas som 

skälig eller rimlig och inte överraska i omgivningen. Men denna balansgång kan vara svårt att 

hantera och anledningen till denna svårighet är spridningsrisken. Med detta menar Hjort (2012) att 

om yrkesutövaren beviljar något som man inte brukar bevilja, finns en risk att denna generösa 

bedömning sprider sig bland andra socialbidragstagare. Detta medför i sin tur att det ökar 

förväntningar på beviljanden hos klienter avseende en viss typ av ansökningar.  

Flera respondenter berättar att de ibland önskar bevilja mer bistånd till barnen när de anser att det 

finns behov men föräldrarna inte har förmåga att tillgodose barnens behov. En respondent uppger 

en annan aspekt av de individuella bedömningarna: 

[…] vi har ju alltid mandat att bevilja någonting men vi måste ändå utgå ifrån. Det blir också 
en fråga om rättssäkerhet och allas likhet inför lagen om vi beviljar ett barn en kostnad, då 
måste vi göra det i alla ärenden också. 

                                                                                                                     Respondent tre 

Återigen blir Hjorts (2012, s. 18) diskussion kring likabehandling relevant här. Hjort (2012) belyser 

att det föreligger en målkonflikt i beaktandet av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt 

bistånd. Å ena sidan ska yrkesutövaren uppnå likabehandling och rättssäkerhet i beslutet. Å andra 

sidan ska hänsyn tas till barnen och deras specifika situation i högre grad. Det finns en risk i att ett 

utökat fokus på individuella bedömningar gällande barnens behov kan leda till att beslutet kan 

sticka ut åt olika håll. Följaktligen kan detta ge ett intryck av godtycklighet och medföra att 

rättssäkerheten i beslutsfattandet ifrågasättas.  

I anslutning till detta resonemang kan en tolkning göras att socialsekreterarnas arbete i beaktandet 

av barnperspektiv påverkas av flera olika faktorer. Samtidigt har de ett handlingsutrymme som kan 

anses vara ett stöd i beslutsfattandet. Med andra ord har socialsekreterarna tillräckligt med 

befogenheter för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter och kan själva bestämma i vilken 

ordning uppgifterna ska genomföras.  

6.7 Maktrelation  

Av studiens empiri framgår att samtliga socialsekreterare inte träffar barnen. Dels på grund av att 

de anser att barnen inte ska behöva blanda sig i sina föräldrars ekonomi och, dels på grund av att 

barnens mognad ses som en avgörande faktor för deras delaktighet. Johanssons (2007) resonemang 
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kring makt- och beroendeförhållandet blir relevant här. Socialsekreterarna har ett övertag i 

organisationen. Med detta asymmetriska makt- och beroendeförhållande kan de ibland avsiktligt 

utnyttja sitt maktövertag. Exempelvis socialsekreteraren avslår klientens ansökan om ekonomiskt 

bistånd och hänvisar till föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov, utan att utreda om 

föräldrarna har förmåga i det enskilda fallet (jfr Johansson, 2007, s. 95).  

Flera socialsekreterare tycker att ha en bra relation med föräldrarna spelar en viktig roll för att lyfta 

fram barnperspektivet. Trots att barnen inte har aktiv delaktighet i ärenden som rör dem, är de 

ändå delaktiga genom socialsekreterares dokumentation. Vikt av en bra relation mellan klienter och 

socialsekreterare reflekteras i följande utsaga: 

[…] vi har inte barnsamtal, då det inte går att utreda barnperspektiv på det sättet. […] vi frågar 
genom föräldrarna hur barnet mår och hur de trivs i skolan och så. Men vi kan ju bara gå på 
det föräldrarna säger. Vi ska ju alltid utreda barnets situation, men det på det sättet vi gör. Det 
är ju alltid genom föräldrarna så det är viktigt att ställa frågorna. 

                                                                                                                                             Respondent tre 

I linje med detta ovanstående citat understryker Johansson (2007) att socialsekreterarna också är 

beroende av klienterna i sitt dagliga arbete. Grunden till detta, något som han lyfter, är att för att 

arbetet ska ha legitimitet måste de tjänster som erbjuds utnyttjas. Dessutom påverkar klienters 

egenskaper innehållet i socialsekreterares dagliga arbete. Därmed blir klienterna både brukare och 

råvarorna till socialsekreterarnas handlingar (Johansson, 2007, s. 43).  

Makten är skapande och ger också möjligheter. Makten i förhållandet kan också tillämpas både till 

fördel för brukaren och till förtryck av brukaren. Genom att betrakta makten som varaktigt 

närvarande samt som positivt laddad blir det tydligare för socialsekreterare, ansvar och möjligheter. 

Konflikter i samspelet kan även förekomma i de belägenheter där makten samt tolkningsföreträdet 

utmanas, då det inte är givet i samspelet med klienten att makten iakttas som en möjlighet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2021, s. 77–81). Hur makt kan påverka beslutsfattandet 

återspeglas i följande utsaga: 

Det kan vara främst när det gäller kvinnor som har flytt på grund av familjevåld. Då tänker jag 
att jag är väldigt snabb med att hjälpa till eller om man ska säga att jag kanske inte är lika 
noggrann med att begära in en massa papper och underlag, utan att jag litar på det de säger i 
telefon och att jag tar den bedömningen att det här är akut. 

                                                                                                                                            Respondent fem 

Swärd och Starrin (2016) belyser att makt kan ha både positiva och negativa inverkan. 

Socialsekreterares påtagliga makt i beslutsfattandet kan möjliggöra att medborgaren utan dröjning 

får den hjälp som hen är i behov av, då situationen bedöms som akut. Ett antagande som kan göras 

är att makt inte enbart ska ses som negativt utan den är nödvändig för att fatta ett snabbt beslut 

och därmed att beakta barnperspektivet, särskilt när barnen hamnar i utsatta situationer. Författarna 

betonar också att trots att det finns en ojämn maktrelation i mötet mellan socialsekreterare och 

klienter, innebär det inte att klienter är maktlösa. De kan påbörja handlingar eller tillämpa olika 

strategier, exempelvis att erkänna fel, motsätta sig förslag, lova förbättring etcetera. 

Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har ibland svårt att komma i kontakt med barnenheten, 
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eftersom föräldrarna inte ger samtycke. Detta agerande av föräldrarna kan anses ha en negativ 

inverkan i maktutövningen, då socialsekreterarna därmed kan ha svårt att få ut information. Trots 

att socialsekreterare är överordnade i relationen med klienter, kan rollerna beskrivas som omvända 

i detta fall. Swärd och Starrin (2016) menar att ett samarbete mellan yrkesutövaren och klienten 

kan åstadkomma resurserna mer effektiva och tillgängliga. Men revir-, makt-och kompetensstrider 

kan leda till att klienten hamnar mitt emellan stolarna och får ingen hjälp (jfr Swärd & Starrin, 2016, 

s. 394 - 395).  

Utifrån ovanstående resultat och dess analys vill jag dra slutsatsen att inkorporering av 

barnkonventionen i svensk lag har någorlunda inverkan i handläggningen av ekonomiskt bistånd. 

Denna inverkan är bland annat att socialsekreterarna pratar mer om och fokuserar mer på 

barnperspektivet på arbetsplatsen, försöker beakta barnets bästa i beslutsfattandet när det rör 

barnet, och upprätthåller en tydlig dokumentation gällande barnets behov, mående etcetera.  
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7 DISKUSSION 

I detta avsnitt ska studiens frågeställningar besvaras, studiens resultat sammanfattas och 

positioneras i förhållande till tidigare forskning. Därefter ska studiens teori diskuteras i förhållande 

till analys och även metodvalet ska diskuteras. Avsnittet avslutas med implikationer för det sociala 

arbetet och forskningsfrågor som reflekteras för framtida forskning. 

7.1 Summering 

Syftet med studien har varit att undersöka hur barnperspektivet involveras i handläggningen inom 

ekonomiskt bistånd i samband med inkorporering av barnkonventionen i svensk lag, och hur 

arbetet påverkas av de organisatoriska riktlinjerna. För att tydliggöra hur varje frågeställning 

besvaras, har varje frågeställning återigen skrivits i följande avsnitt. 

Hur uppmärksammas barnperspektivet i handläggningen inom ekonomiskt bistånd efter 

att barnkonventionen inkorporerats i svensk lag? 

Hur möjliggör socialsekreterare barns delaktighet i handläggningen inom ekonomiskt 

bistånd? 

Hur påverkar de organisatoriska riktlinjerna arbetet i beaktande av barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd? 

Samtliga socialsekreterare menar att ett barnperspektiv innebär att barnets behov alltid ska beaktas 

och barnets situation ska ses på utifrån barnets perspektiv. De belyser också att orosanmälan ska 

göras när barnets behov inte blir tillgodosedda eller det finns tecken på brist av god omvårdnad 

eller när barn far illa i hemmet. Däremot anser socialsekreterarna att barnets bästa är svårare att 

genomföra i praktiken än barnperspektivet, då barnets bästa är väldigt individuellt. En annan 

anledning som bidrar till denna svårighet gällande implementering av barnets bästa är att 

ekonomiskt bistånd avser ett vuxenperspektiv, därmed blir barnet undanskymd i handläggningen 

av ekonomiskt bistånd. Samtliga socialsekreterare betonar att deras huvuduppgift är att utreda 

vuxnas ekonomi men där ligger också ansvaret för att synliggöra barns situation i hushållen. De 

tycker att det är svårt att involvera barnen aktivt i handläggningen av ekonomiskt bistånd, då de 

inte vill att barnen ska känna sig oroliga. Socialsekreterarna menar att barns ålder och mognad är 

avgörande när barnen blir hörda i ärenden som rör barnen. Dock påpekar de att barnen ändå är 

delaktiga i ärenden som rör dem genom föräldrarnas tal samt socialtjänstens utredningar och 

dokumentation. Studiens resultat visar att samtliga socialsekreterare tycker att inkorporering av 

barnkonventionen i svensk lag har haft en väldigt liten effekt avseende implementering av 

barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Varken har socialsekreterarna gått på 

någon särskild utbildning eller verksamheterna anpassat sig efter att barnkonventionen blivit svensk 

lag. Det tyder också på att det inte fanns tillräcklig förberedelse för hur inkorporeringen skulle 

påverka arbetet i praktiken. 

Av studieresultatet framgår att samtliga socialsekreterare anser att de har ett relativt stort 

handlingsutrymme som är begränsat av organisationens riktlinjer. Å ena sidan är de fria att fatta 

vilket beslut som helst om det går att motivera. Å andra sidan måste denna bedömning ske i enlighet 
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med organisationens riktlinjer. Det har också framkommit av studieresultatet att professionellt 

förhållningssätt skiljer sig tydligt mellan de två undersökningskommunerna. Socialsekreterarna i 

kommun A har en rimlig ärendemängd i sin tjänst, träffar sina klienter både på nybesök och 

uppföljningssamtal, och dokumenterar relativt tydligt och utförligt. Däremot har socialsekreterarna 

i kommun B en hög arbetsbelastning. Detta gör att de generellt inte träffar sina klienter, och även 

dokumenterar alldeles för lite på grund av tidsbrist. Liksom olikheter har kommunerna dock en del 

likheter. Dessa är bland annat att socialsekreterarna i regel inte träffar eller samtalar med barnen, 

och vid avslagsbeslut hänvisar de till organisationens riktlinjer som de själva tycker är otydliga och 

begränsade.  

7.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 

Min analys visar att föräldrars förmåga och föräldrars ansvar väger tungt inom ekonomiskt bistånd. 

För att beakta barnets bästa och för att prioritera barnets behov, stöd och intressen går före 

föräldrarnas intressen, gör samtliga socialsekreterare orosanmälan vid misstanke om att barnets 

behov inte blir tillgodosedda. De beviljar hyresskuld och elskuld även om barnfamiljer får avslag 

på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna träffar inte barnen i handläggningen av 

ärenden som berör barnen, då de tycker att barnen inte har ansvar för sina föräldrars ekonomiska 

situation. Studiens empiri visar också att de äldre barnen har förståelsen att det är mycket begränsat 

med de pengar man får inom ekonomiskt bistånd och därför kräver de inte till exempel skinnjacka 

eller leksaker (jfr Harju & Thorød, 2011), och avstår även från fritidsaktiviteter (jfr Weitoft et al., 

2008). Samtliga socialsekreterare anser att barnens ålder och mognad spelar en stor roll gällande 

deras delaktighet i beslutsfattandet (jfr Berrick et al., 2015). Studiens empiri är i linje med tidigare 

forskning avseende att barnperspektivet inte fått en stor verkan i handläggningen (jfr Cederborg, 

2014). Även barnkonventionen har tydligen haft väldigt liten påverkan på barns rättigheter inom 

ekonomiskt bistånd (jfr Eriksson & Näsman, 2011). 

Vid ett avslagsbeslut på klientens ansökan hänvisar socialsekreteraren beslutet till de organisatoriska 

riktlinjerna. Det vill säga att de i avslagsbeslutet motiverar sitt beslut utifrån att behovet inte ingår 

inom skälig levnadsnivå eller att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Samtliga socialsekreterare 

beviljar matnorm till barnen i samband med ett avslagsbeslut om föräldrarna ansöker om 

matpengar. Matnorm innebär att barnen endast beviljas matpengar. Enligt barnkonventionen har 

barn rätt till bostad, kläder, lek och fritid, social trygghet med mera (Unicef, u.å.). I 

socialsekreterarnas utsagor har också framkommit att familjer som erhåller ekonomiskt bistånd 

ofta har begränsad ekonomisk möjlighet att uppnå en skälig levnadsnivå. Därför har föräldrarna 

inte alltid möjligheter att köpa busskort, träningskort eller träningskläder åt barnen. Enligt 

riksnormen för ekonomiskt bistånd (2022) kan ett barn i 11–14 års ålder få 645 kr i månaden i 

bidragsnorm avseende fritid och lek (Uppsala kommun, 2022). Ett antagande som kan göras utifrån 

ovanstående diskussion är att ekonomiskt bistånd har en indirekt koppling till ekonomisk utsatthet. 

Å ena sidan visar socialsekreterarna oro för att barnet behöver skyddas från inblandning i 

föräldrarnas dåliga ekonomi. Å andra sidan kan barnet bli drabbat av ekonomisk utsatthet vid ett 

avslagsbeslut på ansökan om ekonomiskt bistånd om föräldrarna inte uppfyller förutsättningar för 

att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Dessa agerande tydliggör hur barnperspektivet krockar med ett 

vuxenperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd. 
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Av 4 kapitel 1 § socialtjänstlagen framgår att medborgaren har rätt till ekonomiskt bistånd om den 

enskilde medborgaren uppfyller förutsättningarna (SFS 2001:453). Mot den bakgrunden är det 

tydligt att socialsekreterarnas arbete med ekonomiskt bistånd inte endast begränsas av 

organisatoriska riktlinjer utan att lagstiftningen också påverkar arbetet i stor omfattning. Familjens 

ekonomiska situation blir värre om föräldrarna får avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.  

Trots att barnen inte ska ta ansvar för föräldrarnas agerande, är de egentligen den utsatta gruppen 

som mest drabbas av det, då de är just barn och behöver vård- och skydd. Å ena sidan uttrycker 

samtliga yrkesutövare att de arbetar utifrån barnperspektivet, då det är lagstadgat. Å andra sidan 

måste de förhålla sig till lagar och organisationens otydliga riktlinjer, och bedömer barnperspektivet 

utifrån föräldrarnas agerande. Därmed skapas en form av motsägelsefullhet inom organisationen 

som följaktligen gör det svårare för socialsekreterare att beakta barnperspektivet i handläggningen 

av ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattningsvis inser jag att beakta barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd 

kan vara en svår uppgift. Dels på grund av att oklarheten i begreppets innebörd kan skapa 

otrygghet, dels på grund av att otydliga riktlinjer i förhållande till barnperspektivet kan förhindra 

tillvägagångssätt. Därmed försvåras socialsekreterares arbete, då det inte finns någon given metod 

eller konkreta styrdokument att utgå ifrån när en barnfamilj får avslag på ansökan om ekonomiskt 

bistånd eller barnets behov inte blir tillgodosedda på grund av bristande föräldraförmåga. Trots att 

de yrkesverksamma har ett relativt stort handlingsutrymme framstår det som att 

handlingsutrymmet ändå inte möjliggör att beakta barnperspektivet i någon större omfattning, då 

det begränsas av organisationens regler, riktlinjer och lagar. De individuella bedömningarna anses 

också vara nödvändiga för att beakta barnperspektivet i arbetet inom ekonomiskt bistånd. Om det 

inte görs individuella bedömningar kan det sålunda leda till att barns behov inte blir tillgodosedda 

till en skälig levnadsnivå. Tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning gör ibland att socialsekreterare 

inte hinner göra individuella bedömningar i alla ärenden som rör barn. En slutsats är att begreppet 

barnperspektiv behöver förtydligas. En mer preciserad innebörd skulle kunna underlätta 

socialsekreterarnas arbete inom ekonomiskt bistånd. Det är även önskvärt att tydliga riktlinjer för 

att beakta barnperspektivet skulle skapas. 

7.3 Teoridiskussion 

I analysen av studiematerialet använde jag mig av studiens teoretiska utgångspunkter: 

gräsrotsbyråkrater och gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Jag insåg att dessa teorier var 

behjälpliga för att förstå socialsekreterarnas utsagor och deras handlingsutrymme i arbetet inom 

ekonomiskt bistånd. Dessutom har Lipsky (2010) skrivit om flera olika begrepp som var till stor 

nytta vid skrivandet av analysavsnittet. Dock använde jag mig också av Johanssons (2007) 

diskussion kring makt- och beroendeförhållandet, Evans och Harris (2004) resonemang kring 

handlingsutrymme samt Hjorts (2012) diskussion kring balansgång och rättsosäkerhet, då jag ansåg 

att studiens empiri kunde analyseras tydligare med hjälp av deras resonemang än Lipskys (2010).  

Gräsrotsbyråkrater och gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme är en amerikansk teori skriven av 

Lipsky år 1980. Trots att jag använde mig av en ny upplaga från 2010, var jag samtidigt medveten 

om att teorin presenterades för ungefär 42 år sedan. Välfärdspolitiken förändras ständigt och kan 

se olika ut i olika länder. Dock anser jag att Lipskys teori fortfarande är användbar, då den ger en 
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bild av hur verkligheten ser ut i en byråkratisk organisation. Teorins centrala delar talar bland annat 

om gräsrotsbyråkraters arbetssätt, resursfördelning, organisationens riktlinjer, makt och motstånd 

etcetera. Dessa anses fortfarande vara motstridiga och ger utrymme för tolkning i en stor 

utsträckning. 

En svaghet med Johanssons (2007) diskussion var att hans teori inte kunde belysa 

socialsekreterarnas utsagor om makt-och motstånd. Inte heller Evans och Harris (2004) teori kunde 

hjälpa analysen av socialsekreterarnas utsagor om hot mot professionaliteten. Eftersom dessa 

utsagor bedömdes vara viktiga budskap i studien, utgick jag från begreppet makt-och motstånd 

beskrivet av Swärd och Starrin (2016), respektive begreppet handlingsutrymme beskrivet av 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2021), för att belysa utsagorna. Jag hänvisade även till tidigare 

forskning i analysen av respondenternas utsagor. Detta gjordes för att få en mer annalistisk bild på 

ett enskilt begrepp från flera olika håll. Om en annan teori hade applicerats som utgångspunkt 

skulle andra aspekter troligen ha förekommit som inte uppstod i denna analys. En annan användbar 

teori att analysera empirin med skulle i så fall ha kunnat vara organisationsteori.  

7.4 Metoddiskussion 

För att genomföra studien intervjuades fem socialsekreterare i två olika kommuner om deras 

tillvägagångssätt och beaktande av barnperspektivet. Om det hade intervjuats fler socialsekreterare 

i de aktuella undersökningskommunerna, skulle det troligtvis kunnat medföra ytterligare perspektiv 

att analysera på hur arbetet inom ekonomiskt bistånd påverkats, i samband med inkorporering av 

barnkonventionen i svensk lag. Det är troligt att jag hade kunnat lyfta fram ett annat resultat om 

jag också hade valt att intervjua både barnen och deras föräldrar som varit aktuella inom 

ekonomiskt bistånd. Då hade jag kunnat fånga upp deras syn, erfarenhet och upplevelser gällande 

att beakta barnperspektivet i handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Jag hade även kunnat 

undersöka hur barnen skulle ha berättat om sina behov, bemötande och delaktighet inom 

ekonomiskt bistånd. Det skulle vara intressant att undersöka hur klienternas utsagor hade 

överensstämt med socialsekreterarnas. Därmed hade detta också kunnat leda till ett större fokus på 

exempelvis legitimitet, något som inte riktigt framkom i de intervjuer som genomfördes.  

Gällande denna studie var antalet granskande ögon väldigt begränsat. Dock diskuterade jag under 

genomförandet av arbetet med handledaren vid flera tillfällen och undersökningen granskades 

också vid seminarium som ökade tillförlitligheten i studien. Vidare avser studien att enbart gälla 

perioden då den genomförts. Detta för att arbetet med ett utökat barnperspektiv varit pågående i 

samband med inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning under tiden studien 

genomförts. Förhoppningsvis kommer barnperspektivet därmed vara mer tydligt i framtiden i 

handläggningen inom ekonomiskt bistånd, än i skrivande stund. 

7.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Min förhoppning är att jag med denna studie har kunnat producera kunskap om hur 

handläggningen genomförts samt i vilken mån barnperspektivet beaktas i ärenden som rör barn 

inom ekonomiskt bistånd. Samtidigt har studien också relevans för de yrkesverksamma som arbetar 

inom en annan organisation, då ekonomisk utsatthet återfinns som ett stort socialt problem i 
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samhället. Studien har även relevans i allmänhet, då samtliga svenska medborgare berörs av 

organiseringen av välfärden. Därför är det önskvärt att denna studie bidrar till en förstärkning av 

rättssäkerheten för barn som utsätts för ekonomisk utsatthet. Detta kan möjligtvis göras genom att 

kritiskt granska tillämpningen av barnperspektivet vid beslutsfattandet i ärenden som rör barn. 

Liksom tidigare forskning har denna studie också påvisat att organisatoriska otydliga riktlinjer gör 

arbetet svårare för socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Därför är mitt förslag för framtida 

studier att man undersöker de riktlinjerna och lyfter fram de svårigheterna som hindrar beaktandet 

av ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Görs en sådan undersökning är det önskvärt att 

den görs i ett större fokus. Med detta menar jag att studien omfattar en fokusgrupp från olika delar 

i samhället, exempelvis chefer inom ekonomiskt bistånd, verksamhetsutvecklare, politiska ledare 

etcetera. Implementering av resultatet av en sådan studie kan troligtvis göra en påtaglig skillnad 

avseende att beakta barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

Inledandefrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom ekonomiskt bistånd? 

 

Barnperspektivet och barnets bästa i handläggningen  

3. Vad innebär barnperspektivet för dig i arbetet inom ekonomiskt bistånd?  

4. Vad innebär barnets bästa för dig i handläggningen inom ekonomiskt bistånd? 

5. Vilka utmaningar upplever du för att beakta barnperspektivet respektive barnets bästa i 

handläggningen inom ekonomiskt bistånd? 

6. På vilket sätt främjar socialtjänstlagen barnperspektivet i handläggningen? 

7. Finns det några beslut eller särskilda situationer där barnperspektivet alltid går före 

föräldrarnas intresse?  

8. Hur beaktar du ‘barnets bästa’ i beslutsfattandet när det blir ett avslag? 

9. Finns det särskilda riktlinjer för att beakta barnperspektivet när det blir ett avslag i 

ansökan?  

10. Att ta hänsyn till barnperspektivet, finns det någon skillnad mellan hur du handlägger 

ärenden sedan inkorporeringen av barnkonventionen jämfört med innan? 

11. Vilka kunskaper upplever du att du behöver för att kunna arbeta med barnperspektivet? 

12. Har ni fått ta del av vidareutbildning om barnkonventionen efter den blivit svensk lag? 

13. Har ni fått stöd för att anpassa verksamheten efter inkorporeringen av 

barnkonventionen? 

14. Har du några synpunkter för att lyfta fram barnperspektivet i handläggningen inom 

ekonomiskt bistånd? 

 

Barns delaktighet i handläggningen  

15. Hur ser du på barns delaktighet i arbetet inom ekonomiskt bistånd? 

16. Träffar ni eller pratar med barnen i handläggningen? 

17. Hur involveras barn i utredningsarbetet och i beslutfattandet?  

18. På vilket sätt uppmärksammas barnet i dokumentationen i arbetet? 

19. Finns det några svårigheter eller förutsättningar i arbetet med att involvera barn i 

handläggningen? 

20. Finns det något samarbete mellan ekonomiskt bistånd och barnenheten? Hur ser 

samarbetet ut? 
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Handlingsutrymme 

21. Har ni några särskilda rutiner eller någon modell för att tillgodose barnperspektivet i 

handläggningen inom ekonomiskt bistånd?  

22. Hur använder du lagar och riktlinjer för att tillämpa ett barnperspektiv i arbetet? 

23. Hur upplever du dina möjligheter att ta hänsyn till barnets situation? 

24. Finns det något som påverkar din tillämpning av barnperspektivet i arbetet? 

25. Upplever du att du får tillräckligt stöd från organisationen för att beakta 

barnperspektivet i beslutfattandet? 

 

Avslutning 

      26. Finns det något mer du vill tillägga eller något du skulle vilja lyfta? 

      27. Har nu några frågor till mig? 
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BILAGA 2 – KODSCHEMA 

 

 

Kod 

 

 

Underteman 

 

Huvudteman 

 

Barnperspektivet 

Barnets bästa 

Inkorporeringen 

Föräldrarnas ansvar 

 

Barnperspektivet: ett 

svårtolkat begrepp 

 

Barnets bästa: Svårt att 

genomföra 

 

Inkorporering av 

barnkonventionen  

 

 

Implementering av 

barnperspektivet  

 

Samtal med barnen 

Frågor kring barnen 

Mognad 

Dokumentation 

 

Barnet synliggörs inte alls 

Barnet synliggörs genom 

föräldrarnas tal 

 

Barnets ålder och mognad: 

En avgörande  

 

 

Delaktighet av barnet i 

ärendet 

 

Handlingsutrymme 

Riktlinjer 

Individuell bedömning 

 

 
Riktlinjer: Otydliga och 
begränsade 
 
Individuella bedömningar: Ett 
lagstadgat verktyg 

 

 

 

Handlingsutrymme och 

inverkan av riktlinjerna i 

beslutsfattandet 

 

 

Arbetssätt 

Tidsbrist 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

 

 
Professionellt förhållningssätt 

mellan kommunerna 
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BILAGA 3 – INFORMATIONSBREV 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

 

 
 
 

En förfrågan om deltagande i studie 
 
Jag är en socionomstudent som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 

examensarbetet undersöker jag hur barnperspektivet tolkas, används och integreras i ärenden 

med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. Detta gör jag genom att intervjua 

socialsekreterare i ett antal kommuner/stadsdelar. Varje intervju beräknas ta 45–60 minuter.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte går 

att härleda till intervjupersonerna.  

 

 

Uppsala  

xxxx-xx-xx 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Md Rasheduzzaman Bappy 

Socionomstudent 

E-post: md_rasheduzzaman.bappy.1454@student.uu.se 

 

Handledare: 

Johan Fagerberg 

E-post: johan.olsson-fagerberg.3779@student.uu.se 
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