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Abstract 
The following study aims to, based on experiences, identify potential difficulties that social 
workers find in social welfare work with applying child perspective, and how these shape the 
way that they consider it in their work. The data was retrieved through qualitative, semi-
structured, interviews with five social secretaries managing financial assessment. Four 
dilemmas were found which are presented as “tensions”. Each tension is named after the 
specific characteristic of that dilemma. These are: Trust - Control; The parents' ultimate 
responsibility - The child perspective; General guidelines - Individual assessments; Theory - 
Practice. The above-mentioned tensions have, in some way, shaped the social secretaries 
opportunities to consider the child perspective in a way that have either made them feel 
limited or strengthened in their discretion. The social secretaries have had to deal with these 
tensions in a way that have shaped their consideration of the child perspective. Power- and 
role theories have been used to understand the social secretaries considering of the child 
perspective in each tension. Discretion has been used as an overall concept. 
 
Keywords: Street-level bureaucracy, child perspective, financial support, social service 
agency, power, role-theory, discretion, experiences 
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“Vi möttes vid kanten för barnens bästa” - en kvalitativ studie om barnperspektivet vid 
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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att, utifrån socialsekreterarnas erfarenheter, identifiera 
eventuella svårigheter med barnperspektivet som kan ha format deras beaktande av det vid 
handläggningen av ekonomiskt bistånd. Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa, 
halvstrukturerade, intervjuer med fem socialsekreterare som arbetar med handläggning av 
ekonomiskt bistånd. Ur resultatet kunde fyra svårigheter kopplat till barnperspektivet 
urskiljas, vilka sammanställdes under följande spänningsfält: Tillit - kontroll; Föräldrarnas 
yttersta ansvar - Barnets situation; Generella riktlinjer - individuella bedömningar; Teori - 
praktik. Dessa har format socialsekreterarnas möjligheter att beakta barnperspektivet genom 
att de antingen känt sig begränsade eller stärkta i sina handlingsutrymmen. Makt- och 
rollteorier har använts i analysen för att möjliggöra en förståelse av socialsekreterarnas 
beaktande av barnperspektivet. Handlingsutrymme fick en övergripande funktion i analysen. 
 
Nyckelord: Gräsrotsbyråkrati, barnperspektiv, försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, makt, 
roll, handlingsutrymme, erfarenheter. 
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1. Inledning  
 
I 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, regleras rätten till ekonomiskt bistånd. Det 
ekonomiska biståndet ska fungera som ett tillfälligt stöd för den sökande som på sikt 
uppmanas bli självförsörjande. Det utgör samhällets yttersta skyddsnät för den som av någon 
anledning inte uppnår en skälig levnadsnivå utifrån egna inkomster. Försörjningsstöd är den 
myndighet som utreder rätten till ekonomiskt bistånd.  
 
Socialstyrelsen (2015) visar att 7 procent av Sveriges barn under 2014 tillhörde en familj som 
beviljats ekonomiskt bistånd någon gång under året. 2,6 procent av dessa barn ingick i 
familjer som erhållit bistånd i minst 10 månader, vilket räknas som långvarigt 
biståndstagande. Enligt Socialstyrelsen (2014) ska hänsyn tas till barnets situation när en 
utredning om ekonomiskt bistånd rör barn. Socialtjänsten ska beakta barnets bästa samt 
dokumentera på vilket sätt detta har skett. Detta stärks genom 1 kap. 2 § SoL där det fastställs 
att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som rör det. Även Barnkonventionens andra 
artikel tar upp denna punkt och poängterar alla barns lika rättighet att bli hörda i beslut som 
rör dem (UNICEF, 2009). Trots dessa bestämmelser visar flera undersökningar, bland annat 
en fallstudie av 300 personakter, att hur barnperspektivet beaktas vid utredning inte 
dokumenteras tillräckligt utförligt eller inte alls (Socialstyrelsen, 2015).  
 
Vikten av att beakta ett barnperspektiv kan vidare motiveras genom tidigare forskning. Roets 
(2013) menar att fattigdom kan ha en destruktiv effekt på barnets personlighet och 
psykologiska utveckling, och att barnets perspektiv borde uppmärksammas mer. Trots det 
visar forskning att barnet inte inkluderas tillräckligt i beslutsprocesser som rör det. 
Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser för barnets välmående tas inte upp konsekvent 
vad gäller ansökningar om ekonomiskt bistånd, trots att det kan påverkas både känslomässigt 
och socialt (O’Brien och Salonen, 2011). Även socialsekreterarens dokumentation har visat 
sig vara bristfällig beträffande hur barnperspektivet beaktas. Stundtals används endast ett 
fåtal ord och ibland omnämns inte barnets hälsa alls. Följaktligen tenderar förenklade 
tillvägagångssätt att ligga till grund för bedömningen av barnets situation. Svårigheter i att 
anpassa stöd utifrån barnets behov blir därför en följd (Hultman, Cederborg & Magnusson, 
2014).  
 
Att barnets situation inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning kan följaktligen utläsas av 
tidigare forskning. Orsaken till denna tendens skulle kunna återfinnas i det sociala arbetet i 
stort. Astvik och Melin (2013) menar att socialsekreteraren utvecklar strategier för att hantera 
den stress som kan uppstå när organisatoriska resurser inte matchar den standard som den 
professionelle förväntas hålla. Detta påverkar i sin tur kvaliteten i de bedömningar som görs. 
Vidare diskuterar Ponnert och Svensson (2015) den standardisering som alltmer präglar det 
sociala arbetets praktik. De belyser socialarbetarens pendlande mellan att å ena sidan behöva 
agera i enlighet med organisatoriska ramar, å andra sidan i linje med professionella 
värderingar. Standardiseringen har inneburit att socialsekreterare upplever sig begränsade i 
sitt handlingsutrymme och ifrågasätter den egna professionaliteten.   
 
Näsman (2012) betraktar handläggning av ekonomiskt bistånd ur ett barnperspektiv och 
belyser det dilemma som kan uppstå mellan att behöva pröva föräldrars rätt till ekonomiskt 
bistånd utifrån rådande krav och samtidigt se till barnets bästa. Om föräldrarna inte lever upp 
till de krav som ställs kan ansökan avslås och de bedöms då vara “oförtjänta” ekonomisk 
hjälp. Kvarstår gör det faktum att barnet är beroende av sina föräldrars försörjning och vid ett 
avslagsbeslut indirekt betraktas som oförtjänt av en skälig levnadsnivå (a.a., 2012). Således 
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blir barn som lever i fattigdom ett offer för den ekonomiska utsattheten. Barnet, med dess 
maktlöshet och beroendeställning till föräldrarna, hamnar i en svårhanterlig situation som 
socialsekreteraren i sitt yrkesutövande ansvarar för att uppmärksamma. Som tidigare 
forskning (O’Brien och Salonen, 2011) visar är dock barnets hälsa sällan en aspekt med 
tyngd i bedömningsunderlaget samtidigt som resursbrist och begränsade handlingsutrymmen 
försvårar upprätthållandet av kvalité. Det verkar sannolikt att svårigheter återfinns i arbetet 
med barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd, varför skäl föreligger att 
undersöka detta. Det blir angeläget att uppmärksamma de svårigheter som beaktandet av 
barnperspektivet kan innebära för socialsekreterare.  
 
I en litteraturstudie (Hjörne, Juhila & Nijnatten, 2010), som i huvudsak baseras på två böcker 
utgivna under 1980-talet, identifieras tre dilemman i gräsrotsbyråkratens arbete. Dessa är: 
autonomi kontra kontroll, lyhördhet kontra standardisering och behov kontra utbud. Studien 
är internationell med dilemman som fokuserar på gräsrotsbyråkratens arbete allmänt. 
Föreliggande studie är specifikt riktad till ekonomiskt bistånd och barnperspektivet. Annan 
forskning berör faktorer som försvårat arbetet med att beakta barnperspektivet, men då oftast 
ur Socialtjänstens perspektiv med fokus på barn- och familjebehandling eller utredning. 
Föreliggande studie motiveras därför genom sin avgränsning till just handläggning av 
ekonomiskt bistånd och de svårigheter som förknippas med barnperspektivet i denna kontext. 
Den syftar alltså till att bidra med nya infallsvinklar till det befintliga forskningsfältet, 
beträffande svårigheter kopplade till barnperspektivet.  
 
Studiens relevans för socialt arbete motiveras vidare genom hänvisning till aktuell 
lagstiftning och det arbete som sker just nu med att inkorporera delar av barnkonventionen i 
svensk lagstiftning (SOU 2016:19). Eftersom barnets situation inte lika tydligt synliggörs i 
och med det starka fokus som riktas mot de sökandes (föräldrarnas) arbete mot 
självförsörjning, är barnkonventionens genomslag inom ekonomiskt bistånd av vikt att förstå.  
 
1.2. Syfte 
Syftet med studien är att, utifrån socialsekreterares erfarenheter, identifiera eventuella 
svårigheter med barnperspektivet som kan ha format beaktandet av det vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd. Med erfarenheter menas de lärdomar som socialsekreteraren utvecklat 
över tid.  
 
1.3 Barnperspektivet  
Vad barnperspektivet kan innebära vid handläggning av ekonomiskt bistånd har 
Socialstyrelsen konkretiserat. Det kan exempelvis innebära att, efter konsultation med 
föräldrarna, kartlägga barnets behov utifrån den ekonomiska situationen. Även faktorer som 
boende, umgänge och fritid blir centrala att ta hänsyn till i kartläggningen. En del av 
familjens bistånd avser att täcka omkostnader för barnet. Separata delar kan alltså beviljas åt 
barnet i fråga om exempelvis kostnad för fritidsaktiviteter. I syfte att skapa en bild av vilket 
stöd familjen behöver kan handläggaren, om föräldrarna tillåter det, samtala med barnet (jmf. 
barnets perspektiv). Barnets ålder och mognad blir här avgörande för i vilken utsträckning 
detta kan ske. Dokumentation ska föras där de överväganden som har gjorts rörande barnets 
behov och på vilka grunder beslutet är fattat framgår. En förutsättning för att 
socialsekreterarna ska kunna beakta barnperspektivet är att ledningen skapar förutsättningar. 
Det kan handla om att i kommunens riktlinjer tydliggöra arbetet kring barnperspektivet och 
erbjuda handläggaren den kunskap och de rutiner och redskap som krävs. Det ingår också att 
skapa förutsättningar för att bevilja barnfamiljer ekonomiskt bistånd där biståndet är högre än 
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den allmänna riksnormen, just för att barnets behov ska tillgodoses (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Barnperspektivet kan vidare särskiljas från barnets perspektiv. Medan barnperspektivet utgår 
från utomståendes syn på barnets situation, vilket kan ta sig uttryck i sådant som syftar till att 
stärka familjens engagemang för barnets situation, handlar barnets perspektiv istället om att 
lyfta barnets egna tankar. Det görs exempelvis genom barnsamtal (Söderbäck, Coyne & 
Harder, 2011).  
 
Barnperspektiv kan även betraktas som ett begrepp med en teoretisk innebörd. Halldén 
(2003) menar att det inte enbart innefattar att framföra barnets perspektiv (barnets röst) utan 
också om att reflektera över vilken samhällelig position barnet befinner sig i och vilka 
konsekvenser det kan få för de erfarenheter som barnet får genom livet. Det handlar också om 
hur barnet uttrycker dessa erfarenheter. Vid beslutsfattande innebär det alltså att ge 
uppmärksamhet åt de följder som beslutet kan få för barnet. Det innebär även att se barnet 
som en aktiv individ. Forskning som tidigare presenterats (Winter, 2010) påvisar just detta – 
att socialarbetaren ser barnet som en del av familjen snarare än en individ, vilket den 
teoretiska innebörden av begreppet barnperspektiv alltså motsäger. 
 
Föreliggande studie utgår från Socialstyrelsens definition av barnperspektivet. En viss 
åtskillnad görs dock mellan barnperspektivet och barnets perspektiv. Barnets perspektiv som 
ett enskilt begrepp tillmäts inte samma relevans eftersom handläggning av ekonomiskt 
bistånd inte innefattar rena barnsamtal. Däremot kan barnets perspektiv delvis tolkas ingå i 
barnperspektivet och underlätta förståelsen av dess innebörd. Även om en viss teoretisk 
skillnad finns mellan dem tycks de i praktiken kunna gå hand i hand, varför båda behöver 
definieras. Vid handläggning av ekonomiskt bistånd riktas fokus till föräldrarna och deras 
planering, varför barnperspektivet är användbart i föreliggande studie.  
 
2. Tidigare forskning  
Nedan följer en redogörelse av tidigare forskning inom det omringade forskningsfältet. En 
indelning görs baserat på de olika teman som har funnits. Barnets situation i ekonomisk 
utsatthet och de negativa följder fattigdomen kan medföra utgör det inledande temat. Vidare 
presenteras forskning kring barnets delaktighet i beslutsprocesser, följt av de dilemman som 
socialsekreteraren möter i sitt arbete generellt. Slutligen ges en bild av hur barnet blir 
betraktat vid avslagsbeslut om ekonomiskt bistånd.  
 
2.1 Barn i fattigdom 
Ett flertal studier belyser barns utsatta situation i familjer med låg inkomst. Både Attree 
(2015) och Leventhal och Newman (2010) påvisar de negativa följder som den ekonomiska 
utsattheten kan ha på barns psykiska utveckling och välmående. På liknande sätt visar 
resultatet av en annan studie (Ringbäck et. al., 2008) att risken för droganvändning och 
självmordsförsök är större hos barn till föräldrar som lever med ekonomiskt bistånd än andra 
barn. Vidare menar Roets (2013) att fattigdom kan ha en destruktiv effekt på barnets 
personlighet och psykologiska utveckling, varför detta borde uppmärksammas av 
myndighetspersoner.  
 
En annan studie visar att barn i olika former av behandling inte upplever sig bli lyssnade till i 
tillräcklig utsträckning av socialsekreterare (Winter, 2010), trots de följder som fattigdom kan 
få på barnets situation. De får ofta en passiv roll i beslutsprocesser och betraktas som en 
medlem i familjen istället för en enskild individ, något som Fernqvist (2011) konstaterar. 
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Yrkesverksamma inom det sociala arbetet kan, mot bakgrund av ovanstående, bli bättre på att 
uppmärksamma varje enskilt barn. Eftersom barnet inte fullt ut inkluderas i beslutsprocessen 
finns en risk att barnets behov inte synliggörs. Att barn i fattigdom far illa och att 
barnperspektivet är en viktig aspekt att förhålla sig till går alltså att förstå. Trots det menar 
Fernqvist (2011) och O’Brien och Salonen (2011) att beslut om ekonomiskt bistånd inte 
sällan fattas utan tillräcklig hänsyn till barnets situation.  
 
2.2 Barnets delaktighet 
Att barnet inte inkluderas tillräckligt i beslutsprocesser som rör det stärks genom O’Brien och 
Salonens (2011) studie. Den visar att ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser för barnets 
välmående sällan tas upp i handläggningen av ekonomiskt bistånd, trots den forskning som 
visar att barnet påverkas både känslomässigt och socialt. Enligt Hultman et al. (2014) är 
socialsekreterare begränsade i sättet varpå de formulerar hur barnets hälsa har beaktats i 
utredningar. I vissa fall används endast några fåtal ord och ibland omnämns inte barnets hälsa 
alls. Förenklade tillvägagångssätt kan på så vis forma handläggningen, varför en fördjupad 
förståelse av barnets situation blir svår att nå. Detta försvårar i sin tur anpassningen av stöd 
utifrån barnets behov. 
 
En studie som är gjord på barn och socialsekreterare, i en kontext med familjehemsplacerade 
barn, visar att barn värdesätter att bli hörda även om de inte för den sakens skull behöver 
delta aktivt i beslut som rör dem. Enligt socialsekreterarna är det brist på tid och resurser som 
utgör den primära svårigheten med att göra barnet delaktigt i handläggningen. De upplever 
sig sakna de rutiner och den kompetens som krävs för hur barnets personliga erfarenheter, 
åsikter och viljor ska synliggöras (Pölkki et al., 2012). Det tycks alltså finnas en medvetenhet 
bland socialsekreterare om barnets begränsade inflytande, åtminstone vad gäller beslut om 
familjehemsplacering. Om detta speglar det sociala arbetet i stort går att fråga sig. Att inte 
inkludera barnet fullt ut är en tendens som går att återfinna hos socialsekreterare vid 
handläggning av ekonomiskt bistånd, men dess orsaker är desto svårare att ta fasta på.  
 
Relationen mellan barnet och socialarbetaren är en viktig komponent när det handlar om att 
få barnet att känna sig delaktigt. Barn vill påverka beslut medan socialsekreteraren menar att 
detta i vissa avseenden kan vara olämpligt, med hänvisning till barnets sårbarhet och 
bristande förståelse för vad ett deltagande kan innebära. Socialarbetare uppmanas att stärka 
barnets deltagande eftersom det bör betraktas som en social aktör med värdefull kunskap 
(Bijleveld, Dedding & Bunders-Aelen, 2013).  
 
Viktigt att poängtera är att det vid handläggning av ekonomiskt bistånd inte i första hand 
handlar om att hålla barnsamtal eller inhämta barnets perspektiv. Däremot ska 
socialsekreteraren beakta barnperspektivet och ta med i beräkningen hur barnets situation 
påverkas av ett visst beslut. Forskning kring barnets delaktighet ger dock en översiktlig bild 
och blir väsentligt i diskussionen kring barnets deltagande vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd.  
 
2.3 Socialsekreterarens dilemman 
Det finns olika sätt att förstå socialsekreterares tendens att inte inkludera barnet i 
beslutprocessen. Astvik och Melin (2013) visar att socialarbetare utvecklar 
överlevnadsstrategier för att hantera arbetsrelaterade krav. Dessa strategier kan gå emot den 
professionella ambitionen och strävan efter kvalitetsgrundade bedömningar. Socialsekreterare 
ställs ofta inför dilemman som grundar sig i ett utbud av resurser som inte matchar den 
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standard som den professionelle ämnar att hålla. Vidare diskuterar Ponnert och Svensson 
(2015) och Evans och Harris (2004) de problem som kan uppstå i samband med att det 
sociala arbetet blir alltmer manualbaserat. De skildrar socialarbetarens pendlande mellan att å 
ena sidan behöva agera i enlighet med organisatoriska ramar, å andra sidan i linje med den 
professionelles värderingar. Ponnert och Svensson (2015) menar att standardisering och 
inrättandet av manualer kan begränsa de professionelles förmåga att tänka och bedöma, 
varför handlingsutrymmet upplevs mindre. Avsikten, att åstadkomma ett tryggt arbetssätt, 
kan alltså istället resultera i en osäkerhet där socialsekreteraren ifrågasätter den egna 
förmågan. 
 
I en litteraturstudie identifieras tre dilemman som gräsrotsbyråkrater ställs inför: autonomi 
kontra kontroll, lyhördhet kontra standardisering och behov kontra utbud. Det förstnämnda 
dilemmat handlar om svårigheten i att arbeta med färdiga scheman och rutiner i 
klientkontakter när varje fall är unikt. Att ta till generella metoder kan därför bli 
problematiskt. Det andra dilemmat är det mellan lyhördhet och standardisering. Det är å ena 
sidan viktigt att ha ett förhållningssätt som präglas av ett klientcentrerat arbete där hänsyn tas 
till den sökandes vilja och behov, å andra sidan bemöta varje klient på ett likvärdigt sätt och 
enligt de ramar som organisationen har satt upp. Följaktligen kan dilemmat uppstå när 
gräsrotsbyråkraten har i uppgift att förhålla sig till klientens önskemål och behov och 
samtidigt handla enligt organisationens ramar. I arbetet som gräsrotsbyråkrat är balansen 
mellan behov och utbud eller resurser ständigt ojämn, vilket utgör det tredje dilemmat 
(Hjörne et al., 2010). Med andra ord finns det svårigheter som gräsrotsbyråkrater upplever i 
sitt yrkesutövande i generell mening.  
 
2.4 Det oförtjänta barnet 
Näsman (2012) betonar svårigheten i att behöva pröva föräldrars rätt till ekonomiskt bistånd 
mot rådande krav och samtidigt se till barnets bästa. Om föräldrarna inte lever upp till de krav 
som ställs kan ansökan avslås. När en bedömning görs att föräldrarna inte är berättigade 
ekonomiskt bistånd, kvarstår det faktum att barnet är beroende av att föräldrarnas försörjning. 
Det innebär att barnet indirekt, baserat på föräldrarnas uppförande, betraktas som oförtjänt. 
Ett alternativt sätt att lösa en sådan situation, är att utgå med nödbistånd för barnets räkning. 
Det är dock inte tillräckligt för att uppnå en skälig levnadsnivå. Således tenderar barnet att 
hamna i kläm vid bedömning av föräldrarnas rätt till ekonomiskt bistånd.  
 
Om föräldrarna saknar ekonomiska resurser och är i behov av ekonomiskt bistånd, men inte 
uppfyller kraven i övrigt, kan barnet alltså få leva på en levnadsstandard betydligt under 
normen för försörjningsstöd under en begränsad tid. Detta avser det ekonomiska bistånd som 
liknar en låginkomsttagares inkomst. Socialsekreteraren ska alltså lita på klienten och 
samtidigt utöva kontrollerande åtgärder, såsom att pröva rätten till ekonomiskt bistånd genom 
en utredning. Barnet blir på så vis lidande när kontrollerandet får större utrymme än 
förtroendet till klienten (Näsman, 2012). Det faktum att barnet ses som oförtjänt genom 
föräldrarnas agerande går i sin tur emot Barnkonventionens andra artikel där det framgår att 
barnet inte får diskrimineras. I det här fallet blir det dessutom fråga om diskriminering på 
grund av föräldrarnas misskötsel, något som kan te sig problematiskt för socialsekreteraren.  
 
Sammantaget omfattar ovanstående forskning fattigdomens konsekvenser för barnets hälsa, 
och de svårigheter som socialsekreterare ställs inför i sitt arbete vad gäller resurser och lagar 
att förhålla sig till. Den visar på vissa dilemman i det sociala arbetet i stort och några knutna 
till barnperspektivet inom ekonomiskt biståndshandläggning. Föreliggande studie syftar mot 
bakgrund av det till att ta fasta på de eventuella svårigheter som återfinns hos 
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socialsekreterare vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Nedan följer ett metodavsnitt 
inom vilken studiens genomförande ges en närmare beskrivning.  
 
3. Metod 
 
Föreliggande studie syftar till att förstå socialsekreterares upplevelser och vilar därför på en 
kvalitativ grund. I följande metodavsnitt redovisas de olika tillvägagångssätt genom vilka 
studien är underbyggd. En motivering till de metodologiska valen följer de olika 
beskrivningarna.  
 
3.1 Litteratursökning  
Den tidigare forskningen är delvis funnen ur sökmotorn Social Services Abstract. Ett fåtal 
forskningsartiklar har hämtats ur Summon. Den litteratursökning som gjordes i Summon 
utgick från på förhand bestämda svenska sökord, med relevans för studiens syfte, samt 
engelska motsvarigheter. Endast vetenskapligt granskat material från de fem senaste åren 
inkluderades, med undantag för två något äldre studier. De publikationstyper som valdes var 
tidskriftsartiklar samt avhandlingar/rapporter, endast i fulltext. Social welfare and social 
work, Social science och sociology and social history valdes som discipliner. Endast material 
på svenska och engelska inkluderades.  
 
Följande sökord användes i litteratursökningen: Barnperspektiv, försörjningsstöd, ekonomiskt 
bistånd, handlingsutrymme, child poverty in sweden, child perspective, children’s 
perspective, social service agency, financial support, social service, social worker, 
discretion, street-level bureaucracy, barnets bästa, handläggning, standardisation, 
gräsrotsbyråkrati och experiences. Några sökord har förekommit vid sökningar i båda 
sökmotorerna men i olika konstellationer.  
 
Vid val av artiklar utfördes en systematisk genomgång av artiklarnas rubriker. Av de som 
ansågs relevanta för föreliggande studie, gjordes en genomgång av den aktuella artikelns 
sammanfattning (abstract). Detta tillvägagångssätt ansågs viktigt för att varje artikel skulle ha 
samma chans att komma med i urvalet. Studier som inte ansågs tillföra något nytt eller 
användbart exkluderades. De uteslutna artiklarna berörde främst andra dimensioner av 
barnfattigdom, såsom upplevelser eller förekomsten av den. 
 
3.2 Urvalsmetod och rekrytering av deltagare 
Rekrytering av intervjupersoner gjordes i flera steg. Först kontaktades en enhetschef på 
Försörjningsstöd i en medelstor kommun i Sverige, av vilken tillstånd att genomföra 
intervjuer med frivillig personal efterfrågades. Dessa informerades om studiens inriktning 
och ungefärliga syfte. Godkännande till att genomföra intervjuer med en socialsekreterare per 
vuxenavdelning gavs. En från vardera enhet (med olika inriktningar) fick tillåtelse att delta i 
intervjun, totalt fem socialsekreterare. Respektive enhetschef förmedlade frågan vidare till sin 
personal. Därefter skickades ett informationsbrev med närmare beskrivning om studien till de 
som anmält sitt intresse. Denna rekryteringsprocess kan kallas för ett målstyrt urval, vilket 
Bryman (2011) beskriver som en lämplig urvalsmetod vid kvalitativa intervjuer då valet av 
studieobjekt baseras på syftet. En form av målstyrt urval är snöbollsurvalet som innebär att 
deltagare väljs ut genom en vidarebefordran av kontakter, likt en kedjereaktion (Bryman, 
2011). Den process där enhetscheferna förmedlade frågan vidare till socialsekreterarna kan 
ses som en sådan kedjereaktion.  
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Frågan om att delta i studien riktade sig till fast anställd personal och inte tim-arbetare. Att 
efterfråga deltagare oavsett längden arbetslivserfarenhet inom ekonomisk 
biståndshandläggning var ett aktivt val. En eventuell variation ansågs kunna berika resultatet 
då upplevelserna på så sätt kunde skilja sig åt (jmf. metoddiskussion). Överväganden likt 
dessa, såsom hänsynstaganden vid val av deltagare till intervjun och fördelning i urvalet är 
enligt Nilsson (2014) viktiga att göra eftersom det kan ha betydelse för pålitligheten i studien. 
 
Med andra ord gjordes urvalet oberoende av faktorer som erfarenhet, kön och ålder. Det 
resulterade i ett urval som bestod av fem frivilliga socialsekreterare från fyra olika 
avdelningar. Från en av avdelningarna var det ingen som anmälde sig som frivillig deltagare, 
varför två rekryterades från samma enhet. Det slutliga urvalet bestod av fyra kvinnor och en 
man i blandade åldrar. En avidentifiering av respektive deltagare gjordes, genom att var och 
en tilldelades ett fiktivt förnamn. Mannen tilldelades ett kvinnligt förnamn. Tre av deltagarna 
har arbetat i upp till fem år på nuvarande enheter, alla med inriktning mot vuxna. En har 
arbetat under ungefär lika lång tid på sitt nuvarande arbete med vuxna, inriktning mot hyres- 
och elskulder. Den femte har arbetat med ekonomisk biståndshandläggning i cirka 10 år, i 
dagsläget med nyanlända vuxna. Samtliga är socionomer eller beteendevetare.  
 
3.3 Genomförande av intervju 
För att besvara studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer. Genom dessa kunde 
socialsekreterarnas upplevelser av barnperspektivet fångas. Nilsson (2014) menar att denna 
intervjuform är ett sätt att uppnå förståelse för det fenomen som studeras. Den kvalitativa 
intervjumetoden möjliggjorde alltså för socialsekreterarnas erfarenheter att träda fram.  
 
Innan intervjuerna genomfördes, inhämtades samtycke från respektive intervjuperson till 
medverkan i studien och inspelning av intervjun. Intervjuerna pågick mellan 20 och 50 
minuter. Vi valde att båda delta vid samtliga intervjuer i syfte att fungera som stöd åt 
varandra och för att bli insatta i varje respondents berättelse. Inför intervjuerna bestämdes 
vem som skulle ha den aktiva rollen som intervjuare och vem som skulle ha den stöttande 
funktionen. Varje intervju transkriberades under samma dag som de genomfördes, medan de 
fortfarande fanns kvar i minnet.  
 
3.4 Konstruktion av intervjuguide 
Den intervjuguide som användes var halvstrukturerad (jmf. Nilsson, 2014; Kvale & 
Brinkmann, 2009) i syfte att få fram intervjupersonernas subjektiva berättelser. Den bestod av 
några inledande bakgrundsfrågor kring yrkesbefattning och arbetsuppgifter. Den fördjupade 
delen utformades i tre övergripande teman med syfte att ta fasta på erfarenheter ur ett 
tidsperspektiv. Dessa benämndes enligt följande: “Första tiden”, “mitten” och “idag”. Under 
dessa placerades frågor som berör socialsekreterarens tidiga karriär, mitten av arbetslivet och 
socialsekreterarens nuvarande förhållningssätt till barnperspektivet. Avslutningsvis fick 
intervjupersonen frågan om det fanns något att tillägga som inte redan kommit fram under 
intervjun. Som ett pedagogiskt hjälpmedel målades en tidslinje upp på vilken de olika 
tidsperioderna markerades. Syftet var att illustrera intervjupersonernas berättelser genom att 
markera tillfällen på tidslinjen som ansågs betydelsefulla för deras erfarenheter av 
barnperspektivet. Det var ett sätt att göra både intervjupersonen och intervjuaren trygg kring 
intervjuns genomförande och upplägg. 
 
Samtliga intervjufrågor formulerades utifrån dess relevans för syftet och det teoretiska 
ramverket. De består av en blandning sonderings- och uppföljningsfrågor, indirekta frågor 
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och specificerande frågor. Guiden är inspirerad av Kvale och Brinkmann (2009) som 
förespråkar öppna, lättförståeliga och kort ställda frågor. Därför har fackliga termer brutits 
ner till vardagligt språkbruk. Denna sorts frågeteknik har varit passande eftersom den tillåter 
socialsekreterarnas subjektiva berättelser att träda fram utan att de leds i en viss riktning.  
 
Några överväganden gjordes vid konstruktion av intervjuguiden. Den strukturerade intervjun 
ger inte intervjuaren utrymme att ställa frågor utöver det som står skrivet i intervjuguiden 
(Bryman, 2011), varför den uteslöts som alternativ. Eftersom frågor kan uppkomma under 
intervjuns gång som kan vara viktiga att ställa för att följa upp särskilt betydelsefulla spår, 
ansågs den halvstrukturerade intervjuguiden mer användbar än den strukturerade. Enligt 
Bryman (2011) är den ostrukturerade intervjun lämplig när människors livshistoria ska 
studeras. Denna sort valdes bort då den mer liknar formen av ett samtal och endast utgörs av 
ett fåtal frågor, vilket gör den allt för flexibel för den aktuella kontexten. Den skulle kunna 
göra att respondenternas berättelser inte täcker forskningsfrågan, något som kan påverka 
studiens trovärdighet och överförbarhet (jmf. validitet och reliabilitet) negativt. Den 
halvstrukturerade intervjun är både flexibel och tillåter avstick från guiden, samtidigt som 
den följer en viss struktur (Nilsson, 2014). Detta var de huvudsakliga skälen till att den 
föredrogs framför andra alternativ.  
 
3.5 Analysmetod  
Vid bearbetning av resultatet gjordes en så ordagrann transkribering som möjligt av 
respektive intervju, i syfte att minimera risken att missa något väsentligt. Dock uteslöts 
pauser och “mm”-satser eftersom dessa inte bedömdes tillföra något av betydelse för 
resultatet. Transkriberingarna granskades sedan för att finna varje intervjus huvudsakliga 
innehåll samt få en översikt och “lära känna” materialet. Detta steg beskriver Szklarski 
(2015) som bestämning av helhetsbetydelse, som är en del av den fenomenologiska 
analysmetoden. De delar som ansågs irrelevanta för studiens syfte togs inte bort från 
transkriberingen men uteslöts från analysen.  
 
I ett andra steg gjordes en genomgång av respektive transkribering där varje enhet som 
ansågs viktig för att fånga socialsekreterarens upplevelser markerades med rött. Denna 
strukturering av materialet, liknar ett andra steg i den fenomenologiska analysmetoden som 
Szklarski (2015) kallar för avgränsning av meningsbärande enheter. Därefter delades dessa 
enheter in i kategorier, vilka representerade olika teman med följande beteckningar: synen; så 
beaktas barnperspektivet; faktorer som påverkar. Under kategorin “synen” placerades 
följande enheter: svårare att applicera i verkligheten, barn som far illa och förändrats efter 
utbildningen till idag. Under “så beaktas barnperspektivet” placerades följande: 
dokumentation, strukturella åtgärder, riktlinjer. Under “faktorer som påverkar”: relationen, 
tidsbrist, organisatoriska ramar, den egna personen, individuella bedömningar, erfarenheter, 
föräldraansvar.  
 
De enheter som urskildes synliggjorde olika svårigheter knutna till barnperspektivet, vilka 
delades in i fyra “spänningsfält” under vilka respektive svårighet presenterades. För att 
undvika upprepningar placerades enheter som liknade varandra i samma kategorier, i enlighet 
med det fjärde steget som Szklarski (2015) beskriver. De meningsbärande enheterna 
presenterades i form av blockcitat i resultatavsnittet och analyserades utifrån begreppet 
handlingsutrymme med inslag från olika roll- och maktteorier. Alla teoretiska begrepp 
passade inte in på varje tema eller mönster, utan användes där de kunde tillföra ett djup i 
analysen. Det teoretiska ramverket blev användbart för att synliggöra bakomliggande 
mekanismer som skulle möjliggöra alternativa sätt att förstå det som undersöktes. Trots syftet 
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att identifiera svårigheter, har en beskrivning av hur dessa har format socialsekreterarnas 
beaktning varit nödvändig för att möjliggöra en förståelse av de identifierade spänningsfälten 
och de konsekvenser dessa får.  
 
Bearbetningen och analysen av materialet inspirerades alltså av den fenomenologiska 
analysmetoden (Szklarski, 2015), inom vilken subjektiva upplevelser av och essensen i ett 
fenomen studeras. Fokus har varit att finna gemensamma nämnare i respondenternas olika 
berättelser, snarare än att enbart återge dem, vilket är en del av den fenomenologiska 
analysen (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Tillvägagångssättet påminner också om vad Fejes 
och Thornberg (2015) kallar för en tematisk analys, vilken handlar om att filtrera texten och 
hitta viktiga mönster. Detta lade grunden för den teoretiska analysen.  
 
3.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  
Den kvalitativa forskningens motsvarighet till de kvantitativa begreppen validitet och 
reliabilitet är vad Bryman (2012) kallar för tillförlitlighet. Den innefattar i sin tur 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. De 
metodologiska valen har på ett eller annat sätt påverkat studiens tillförlitlighet. En studies 
trovärdighet stärks när forskaren kontrollerar så att redogörelsen av respondenternas 
berättelser stämmer, menar Bryman (2011). Det transkriberade materialet skickades därför till 
varje respondent innan genomförandet av analysen för att säkerställa att deras berättelser 
återgetts på ett korrekt sätt. Den färdigställda studien skickades sedan till varje respondent för 
att de skulle få ta del av den. Det har bidragit till att höja studiens trovärdighet och äkthet, och 
därmed dess kvalitet, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) blir en följd. 
 
De frågor som ställdes utgick från socialsekreterares upplevelser och lämnade plats för fria 
svar. Studien styrdes alltså inte helt av intervjuguiden och kan därför ses som giltig och 
trovärdig. Relevanta teorier och begrepp valdes ut som grund för studien, både innan och 
efter inhämtning av empiri. Detta liknar en abduktiv ansats (Lindgren, 2014), som innebär att 
analysverktyget anpassas efter resultatet och inte i omvänd ordning. Med andra ord valdes 
några teoretiska begrepp vars lämplighet prövades mot intervjumaterialet. Dessa val bidrar 
till att höja trovärdigheten i studien. Det faktum att varje respondent utlovades 
konfidentialitet, är en ytterligare faktor som stärker studiens trovärdighet genom att den 
skapar trygghet och på så sätt möjliggör för intervjupersonerna att ge sanningsenliga svar. 
Vidare har en försiktighet kring att inte dra alltför självsäkra slutsatser funnits, vilket har höjt 
äktheten i studien. Det har inte varit möjligt att helt undgå subjektivitet, vilket kan ha 
påverkat studiens möjligheter att styrka och konfirmera, alltså säkerställa att egna värderingar 
inte har påverkat resultatet (jmf. Bryman, 2011). Eftersom en av intervjuarna känner till två 
av intervjupersonerna sedan tidigare, var det särskilt viktigt att låta den andre intervjua dessa. 
Det har bidragit till att stärka studiens trovärdighet och objektivitet.  
 
Valet av en halvstrukturerad intervjumetod kan, förutom dess positiva inverkan på 
trovärdigheten, ha haft en sämre effekt på studiens pålitlighet (jmf. reliabilitet). 
Intervjuguidens lösa form kan innebära svårigheter vid en replikering på grund av dess 
flexibilitet. För att stärka pålitligheten i studien gjordes en noggrann redogörelse för hela 
forskningsprocessen och de metodologiska val som legat till grund för genomförandet. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att detta är ett sätt att avgöra om de slutsatser som dras är 
rimliga. Även transkriberingarna gjordes nästintill ordagranna, för att studiens pålitlighet 
skulle vara så hög som möjligt. 
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Med generaliserbarhet avses studiens överförbarhet till andra situationer, vilken ofta bedöms 
som låg i kvalitativa studier genom dess grund i icke-sannolikhetsurval (Kvale & Brinkmann, 
2009). Eftersom denna studies urval är ett icke-sannolikhetsurval är resultatet knutet till det 
specifika sammanhanget, även om det skulle kunna säga något om ett annat. Några kriterier 
som låg till grund för urvalet var att de skulle ha erfarenhet av ekonomisk 
biståndshandläggning. Faktorer som ålder och kön ansågs mindre viktiga. Det faktum att 
majoriteten av deltagarna är kvinnor med kort arbetslivserfarenhet kan påverkat resultatet, 
även om detta inte tros ha haft någon större betydelse för utfallet (se metoddiskussion).  
 
Varje människa är unik och besitter egna erfarenheter, vilket gör det omöjligt att få exakt 
likadana resultat vid en replikering. Således kan studiens resultat inte generaliseras i statistisk 
mening (jmf. Fejes & Thornberg, 2015). Däremot skulle resultatet kunna ge en fingervisning 
om hur andra socialsekreterares upplever barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd. Kvale och Brinkmann (2009) menar att denna analytiska generalisering är möjlig 
inom kvalitativ forskning om studiens resultat och vad de kan säga om ett annat sammanhang 
diskuteras. Således finns en grad av generaliserbarhet i föreliggande studie. 
 
3.7 Vetenskapsteoretisk inriktning 
Syftet med studien är att söka förstå socialsekreterarnas upplevelser genom att tolka deras 
berättelser med hjälp av teoretiska begrepp. Det finns ingen strävan att generalisera resultatet 
i statistisk mening (se ovan). De subjektiva berättelserna betraktas som sanna och 
representativa för de enskilda individerna. Då empirin samlades in genom kvalitativa 
intervjuer, med öppna frågor och en löst strukturerad intervjuguide, efterfrågades deltagarnas 
egna berättelser. Dessa blev kunskapsunderlaget och de mest centrala byggstenarna till denna 
studie.  
 
Målet var alltså att genom att tolka socialsekreterarnas upplevelser, visa olika sätt varpå det 
studerade fenomenet kan förstås. Därför kan föreliggande studie sägas vara inspirerad av en 
hermeneutisk vetenskapsteoretisk grund, vilket enligt Westlund (2015) utmärks av tolkning 
och förståelse av fenomen. Den blir alltså ledande när forskningsfrågan handlar om att fånga 
subjektiva upplevelser eftersom den grundar sig i antagandet om att kunskap uppnås genom 
att mentalt sätta sig in i människors upplevelsevärld och förstå meningen bakom agerandet. 
 
3.8 Etiska överväganden 
Studien genomfördes med beaktande av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) och de fyra 
krav (se nedan) som forskaren bör förhålla sig till i intervjuprocessen. Till en början 
informerades deltagarna om studiens syfte, villkor och användbarhet. Inom vilka ramar 
intervjun skulle utföras tydliggjordes och den frivillighet varpå studien vilar betonades. 
Deltagarna informerades om att de fick välja att avbryta sitt deltagande när som helst. Detta 
gjordes dels utifrån informationskravet, dels i enlighet med Nilsson (2014) som förespråkar 
att information skickas till deltagarna innan intervjun genomförs. Ett skriftligt samtycke till 
medverkan i intervjun inhämtades från vardera respondent innan den påbörjades, detta utifrån 
samtyckeskravet och Kvale och Brinkmans (2009) rekommendationer om ett informerat 
samtycke. 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet fanns en noggrannhet i att inte röja några uppgifter 
kring de reella intervjupersonerna, varför de tilldelades fiktiva namn. Endast en förklaring av 
kommunens ungefärliga storlek och verksamhetens uppdrag delgavs för att beskriva det 
sammanhang vari studien genomfördes. Intervjupersonerna fick ta del av intervjumaterialet 
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när det färdigställts. Studien genomfördes i ett forskningssyfte, vilket deltagarna fick 
kännedom om i ett tidigt skede (nyttjandekravet).  
 
Det faktum att intervjuerna genomfördes under socialsekreterarnas arbetstid bör lyftas ur en 
etisk synpunkt. Mycket tid till att konstruera en välgjord intervjuguide lades ner eftersom en 
del av deltagarnas arbetstid, inom vilken bedömning av ekonomiskt bistånd ingår, gick åt. 
Således blev det viktigt att överväga till vilken nytta eller vilka konsekvenser studien skulle 
kunna få. Resultatet kan sägas användbart för att ur ett vidare hänseende höja kvaliteten i 
arbetet på Försörjningsstöd och därigenom bidra till att barnperspektivet ges ytterligare 
uppmärksamhet. Sådana ställningstaganden, som att se till forskning och dess bidrag till 
förståelsen av fenomen eller förbättrandet av människors tillvaro, menar Kvale och 
Brinkmann (2009) är viktiga att göra i den etiska diskussionen. 
 
Det har också varit viktigt att reflektera över den roll forskaren har i relation till intervjuns 
genomförande. Flera åtaganden gjordes av etiska skäl i denna fråga. Valet att inte låta den 
som har viss kännedom om verksamheten och socialsekreterarna intervjua de berörda 
parterna gjordes av etiska skäl. På så sätt eftersträvades neutralitet och objektivitet. Detta 
kallar Kvale och Brinkmann (2009) för en etisk riktlinje, dels att förhålla sig till den egna 
förförståelsen på ett sätt som inte påverkar intervjun, dels att inte tappa sin kritiska hållning i 
det fall att en identifikation sker med intervjupersonen. Valet gjordes också för att 
intervjupersonen skulle känna sig fri i sina svar och våga berätta om sina upplevelser. Det 
faktum att den intervjuare som hade viss kännedom om verksamheten sedan tidigare var 
närvarande vid alla intervjuer kan dock ifrågasättas (jmf. metoddiskussion).  
 
4. Teoretiskt ramverk  
 
Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier och begrepp som vilar på en sociologisk grund. 
Teorier om handlingsutrymme, makt och roll behandlas i detta avsnitt. De är närliggande ur 
en teoretisk synpunkt men bidrar med olika infallsvinklar till analysen. Handlingsutrymme 
utgör ett övergripande begrepp för att förstå socialsekreterarens möjligheter att beakta 
barnperspektivet. Teorier om roll och makt fungerar som komplement och syftar till att fånga 
särskilda dimensioner som begreppet handlingsutrymme inte omfattar.  
 
Således täcker det teoretiska ramverket olika delar. Ett antagande görs att den roll som 
individen ingår i påverkar dennes handlingsutrymme som i sin tur blir avgörande för på vilket 
sätt makt uppstår och utövas. Tillsammans utgör dessa teorier en ram för att fånga studiens 
syfte, att förstå socialsekreterarnas svårigheter i beaktandet av barnperspektivet. En närmare 
beskrivning av de olika teorierna följer nedan.  
 
4.1 Handlingsutrymme 
Michael Lipsky myntade det teoretiska begreppet street-level bureaucracy vars motsvarighet 
återfinns i det svenska ordet gräsrotsbyråkrati. Utmärkande för gräsrotsbyråkratin är enligt 
Lipsky att organisationer i många fall är omgärdade av ramverk med motsägelsefulla regler 
som gör att socialarbetarens uppdrag ofta är otydligt. Gräsrotsbyråkratens uppgift är att hitta 
en balans mellan organisationens och klientens förväntningar (Evans & Harris, 2004). 
 
Begreppet handlingsutrymme tar avstamp i ovan nämnda teoretiska begrepp och dess 
bakomliggande teori. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) menar att det i 
socialarbetarens uppdrag ingår att hantera det korstryck som kan uppstå utifrån de krav som 
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riktas mot den, och utföra ett professionellt arbete utifrån de organisatoriska 
förutsättningarna. Den position som socialarbetare har medför på så sätt svåra 
ställningstaganden. De ska bemöta den enskilde individen och samtidigt förhålla sig till sitt 
handlingsutrymme som begränsas av organisationens ramar. De organisatoriska ramarna är i 
sin tur ett resultat av en viss struktur: en uppsättning regler, resurser och metoder. Således 
ligger det i socialarbetarens ansvar att förhålla sig till klientens behov och det egna uppdraget 
på ett sätt som gynnar samtliga parter. För att klara det har socialarbetaren sin professionella 
kunskap och organisationens resurser. Även andra aspekter påverkar handlingsutrymmet, 
såsom gemensamma traditioner eller individuella egenskaper och värderingar. Den egna 
personen och klientens vilja utgör ytterligare faktorer som formar yrkesutövandet.  
 
Begreppet handlingsutrymme kan möjliggöra en förståelse av socialsekreterarens position i 
relation till de krav som denne ställs inför i sin yrkesroll. Perspektivet berör förutsättningar 
och möjligheter att agera fritt i yrkesrollen – att fatta beslut utifrån egna premisser och 
möjligheten att göra egna professionella bedömningar. Det har därför låtits genomsyra 
intervjuguiden genom frågor som rör socialsekreterares upplevelser av ovanstående. 
Begreppet blir vidare användbart som redskap i analysen och syftar då till att ringa in de olika 
aspekterna av barnperspektivet.  
 
4.2 Rollens betydelse  
Rollbegreppet kan förklaras på olika sätt. Enligt Berger och Luckman (1966) utgör roller 
sociala konstruktioner. Roller är objektifierade och går ofta under en viss beteckning. 
Individen lär sig att inta olika roller och förstå betydelsen av dessa genom livets olika 
socialisationsprocesser. Individen identifierar sig med rollen och agerar i enlighet med den. 
Roller är alltså nödvändiga för att skapa ordning och struktur, och återfinns i olika 
institutioner. Till rollen hör ofta en viss handling eller kunskap, varför den är nära 
sammankopplad med resurser, makt och hierarki.  
 
Som en utveckling av funktionalistiska- och symbolisk interaktionistiska rollteorier, 
presenterar Persson (2012) Goffmans rollteori, vilken består av två sorters roller: 
funktionsroll och interaktionsroll. Funktionsrollen bestäms av givna positioner i ett socialt 
system och utmärks av bestämda uppgifter och en viss förväntan. Den består av en strukturell 
position och utgör den skepnad som människan ger uttryck för. Sålunda styr funktionsrollen 
det sätt som individen agerar eftersom den är förutbestämd. Ett systems hierarkiska ordning 
och normer är på så sätt aspekter som formar funktionsrollen. Interaktionsrollen uppstår i 
samspelet med andra människor. Den skiljer sig från funktionsrollen på så sätt att individen 
träder in i ett samspel med andra människor istället för genom en bestämd uppgift. Det är 
alltså mötet som formar individens agerande och inte en förutbestämd uppgift. Det betyder att 
rollens gestaltning är beroende av hur det sociala sammanhanget ser ut när den uttrycks. 
Förväntningar ger följaktligen olika typer av gestaltning eller så kallade “framträdanden”, och 
därigenom kan en och samma roll uttryckas på olika sätt beroende på sammanhanget. 
Förutom det sociala sammanhanget påverkas också rolltagandet av samhällets 
identitetsvärden. Med det menas samhälleliga normer och förväntningar på individers 
beteenden.  
 
Rollen styrs också av den egna personen som på ett eller annat sätt ska gestalta den tillskrivna 
positionen. När en individ gestaltar sin roll kan rolldistans skapas. Med det menas när 
individen avlägsnar sig från rollen. “Rolldistansbegreppet vilar på idén att å ena sidan den 
uppgift och å andra sidan det själv som en roll anvisar kan skiljas åt i individens 
rollgestaltning” (Persson, 2012, s. 90). Med andra ord innebär rolldistans att individen kliver 
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ur den givna rollen och agerar utifrån vad hen anser lämpligt för stunden (Persson, 2012). Det 
pendlande som sker mellan olika rolltaganden kan försätta individen i en svårhanterlig 
situation. Beroende på olikheterna i rollernas karaktär kan en mer eller mindre omfattande 
rollkonflikt uppstå där olika förväntningar korsas och personen i fråga behöver förhålla sig till 
dessa motstridigheter (Goffman, 1961).  
 
Ovan nämnda definitioner av roll kompletterar varandra och utgör tillsammans ett underlag 
för studiens analys. Berger och Luckmans version får sin relevans genom att rollen ses som 
socialt konstruerad och då någon form av identifikation antas ske med yrkesrollen och andra 
roller som socialsekreterarna har ingått i. Goffmans rollteori kompletterar den något platta 
och funktionalist-styrda beskrivning av roll som Berger och Luckman ger. Den tillför ett djup 
och är nödvändig för att förstå den relationella aspekten av rollgestaltningen. Influenser av 
rollbegreppen finns i intervjuguiden där frågor som rör yrkesrollen och tidigare erfarenheter 
kring barnperspektivet ställs.  
 
4.3 Maktens olika dimensioner 
Makt är ett mångtydigt begrepp och kan förstås utifrån olika teoretiker. Ett sätt är genom 
Foucault (2002) som problematiserar den uppifrån styrda makten och menar att den existerar 
överallt. Makt har haft en stark koppling till rättsväsendet och har historiskt sett rättfärdigats 
genom lagar. Foucault menar dock att makten verkar horisontellt och skapas i relationer. Den 
tar sig i uttryck på olika sätt beroende på kontext och gör sig synlig i allt vad människor gör 
eller underlåter sig att göra. Således är makt snarare något som utövas än något som någon 
har. Foucault (1993) kopplar också samman makt med vetande och menar att makt genererar 
i kunskap och kunskap i makt.  
 
Elias och Scotson (2011) talar om makt i termer av moralisk differentiering. Med det avses 
den uppdelning som kan uppstå mellan människor beroende på moraliskt handlande, mot 
bakgrund av den normativa ordning som präglar ett specifikt sammanhang. De som bryter 
mot vedertagna normer riskerar att tillskrivas sämre egenskaper än de som agerar i enlighet 
med vad som anses moraliskt korrekt, vilka ges det största tolkningsföreträdet.  
 
Foucaults (2002) maktbegrepp får sin funktion i föreliggande studie genom att den 
genomsyrar både intervjufrågorna och analysen. Intervjufrågorna belyser på vilket sätt 
socialsekreteraren tar hänsyn till barnperspektivet och hur stor påverkan det har för 
bedömningsunderlaget. Utöver det redan hierarkiska övertag som socialsekreteraren har som 
myndighetsperson, bör den makt som uppstår i det enskilda mötet med klienten 
uppmärksammas. Hur socialsekreteraren förvaltar sin maktposition, om den minimerats eller 
förstärkts genom att exempelvis se till eller inte se till barnets situation innan beslut fattats, är 
därför av vikt att undersöka. Omvänt blir Foucaults (2002) maktbegrepp användbart för att 
förstå den maktlöshet som socialsekreteraren kan uppleva i förhållande till klienten och 
organisationen. Det blir till hjälp för att förstå socialsekreterarens benägenhet att beakta 
barnperspektivet vid handläggningen av ekonomiskt bistånd.  
 
Elias och Scotsons (2011) maktperspektiv tillför ytterligare en dimension av makt. Teorin om 
hur makt kan uppstå genom moralisk differentiering fyller en funktion genom att se hur 
maktutövandet blir synligt när klienten, i det här fallet föräldrarna, inte agerar i enlighet med 
vad som förväntas av dem. Det blir därför angeläget att se hur makt gestaltas beroende på 
klientens uppförande i relation till rådande krav. Intervjufrågorna rör följaktligen på vilka 
grunder beslut fattas och hur stor betydelse klientens agerande har för beslutsfattandet och 
beaktandet av barnperspektivet. 
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5. Resultat  
 
Syftet med studien är att, utifrån socialsekreterares erfarenheter, identifiera eventuella 
svårigheter med barnperspektivet och hur dessa kan ha format beaktande av det. I analysen 
riktas ett övergripande fokus åt handlingsutrymme medan begreppen makt och roll får sin 
funktion i mer specifika sammanhang. Nedan presenteras de identifierade svårigheterna, vilka 
ställs mot de delar av det teoretiska ramverket som möjliggör en förståelse av 
socialsekreterarnas upplevelser.  
 
5.1 Identifierade spänningsfält 
Genom analysen har några svårigheter knutna till barnperspektivet och beaktandet av det 
kunnat urskiljas. Dessa benämns som “spänningsfält” enligt följande: Tillit - kontroll; 
Föräldrarnas yttersta ansvar - Barnets situation; Teori - praktik; Generella riktlinjer - 
individuella bedömningar. Varje spänningsfält utgör ett mönster som några eller samtliga 
socialsekreterare ger uttryck för. Dessa syftar till att täcka de svårigheter som har varit 
särskilt påtagliga i socialsekreterarnas beaktande av barnperspektivet. Spänningsfälten är 
placerade i ordning- med svårigheter som delvis bekräftas av tidigare studier, till nya 
spänningsfält som inte återfinns i befintlig forskning. 
 
5.1.1 Tillit - kontroll 
Det första spänningsfält som har identifierats gällande barnperspektivet är det mellan Tillit 
och kontroll. Det är snarlikt det dilemma som Näsman (2012) uppmärksammar ur ett 
barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Spänningsfältet rör den balans som 
krävs av socialsekreteraren mellan att ha en tillitsfull och kontrollerande inställning till 
klienten. Fyra av fem socialsekreterare beskriver svårigheten med att inte veta hur de pengar 
som föräldrarna beviljas förvaltas. Det skulle enligt dessa underlätta om de kunde kontrollera 
så att den del som ska gå till barnet faktiskt gör det. Samtidigt är tilliten till klienten viktig, 
varför en sådan kontrollerande åtgärd inte skulle vara problemfri. Selma förklarar svårigheten 
enligt följande:  
 

Ett dilemma som ofta uppstår är hur jag kan försäkra mig om att den biståndsdel som ska gå 
till barnen verkligen gör det och att föräldrarna inte använder det till annat? Min befogenhet 
sträcker sig ju till att jag kan bevilja barnfamiljer en extra biståndsdel till barn, såsom till 
kläder eller fritid. Jag hade tyckt det skulle vara bättre om barnen fick det direkt till egna 
konton. Nu kan vi ju inte kontrollera om pengarna verkligen går till barnet.  

 
I fallet ovan är klientens makt i förhållande till den professionella särskilt tydlig. 
Socialsekreteraren har makt att fatta beslut som i det här fallet påverkar klientens ekonomi. I 
samband med att klienten beviljas ekonomiskt bistånd, väger dock maktskålen över till 
klientens sida eftersom makten över pengarna nu överlåts i dennes händer. Socialsekreteraren 
får då en känsla av maktlöshet och kan inte längre kontrollera att barnet verkligen får det bra. 
Detta är något som går utöver vad socialsekreteraren i sitt handlingsutrymme (jmf. Svensson 
et al., 2008) förmår göra för barnet, vilket kan upplevas begränsande. Det kan vidare förstås 
utifrån Foucaults (2002) definition av makt som något som är ständigt närvarande i relationer 
och inte som något en individ “har” eller “inte har”. När socialsekreteraren beviljar en 
ansökan om ekonomiskt bistånd utbetalas pengarna till klienten och på så sätt fråntas 
socialsekreteraren makten över dem. Eftersom föräldrarna med hjälp av det ekonomiska 
biståndet förväntas ta hand om sitt barn, måste socialsekreteraren ha en tillitsfull inställning 
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till klienten. Den saknar befogenhet att kontrollera så att föräldrarna använder pengarna på ett 
sätt som bejakar barnet. Detta förhållningssätt försätter socialsekreteraren i en maktlös 
ställning i förhållande till pengarna och barnet. det faktum att det är föräldrarna som ansvarar 
för barnets biståndsdel, visar ytterligare på den makt föräldrarna har över situationen.  
 
När en ansökan om ekonomiskt bistånd nekas, finns en problematik som flera av 
intervjupersonerna nämner. Samtliga insättningar till föräldrarnas konton räknas som 
inkomster, vilka förväntas gå till försörjning. Något som Alice upplever problematiskt är när 
pengar är överförda av en anhörig i ett specifikt ändamål, exempelvis som julklapp till barnet. 
Det kan innebära att föräldrarna förväntas ha tillräckligt med pengar under en viss period 
trots att dessa redan kan ha förbrukats. Karin beskriver det på följande sätt: 
 

Men det är lite svårt om de har ett överskott och få avslag på grund av det, för att vi räknar 
bakåt i tiden men de kanske nu inte har pengar på kontot – alltså då hänvisar man ju ofta till 
att ni har ett överskott och ni kan försörja er själva, ni har ansvar för er och era barn. Fast 
dom kanske inte har pengarna kvar, det tycker jag väl är lite svårt att motivera, det blir lite 
motsägelsefullt. 

 
Här blir socialsekreterares kontrollerande funktion tydlig till skillnad från tidigare, genom att 
de utifrån en beräkning av klientens inkomster avgör om denne är berättigad ekonomiskt 
bistånd. Handlingsutrymmet sträcker sig inte längre än att socialsekreteraren kan bevilja 
ekonomiskt bistånd på basis av detta. Det kan tolkas som att Karin har ett begränsat 
handlingsutrymme utifrån att hon upplever det svårmotiverat att avslå en ansökan enbart mot 
bakgrund av det ekonomiska överskottet, då det inte alltid behöver betyda att den sökande har 
tillräckligt med pengar vid det aktuella tillfället. Här spelar förtroendet till klienten mindre 
roll för beslutsfattandet och den kontrollerande funktionen får ett övertag. Återigen verkar 
detta kunna leda till en känsla av maktlöshet som socialsekreteraren inte rår för.  
 
Detta sätt att hantera en ansökan skulle kunna tolkas vara en gestaltning av den funktionsroll 
(jmf. Persson, 2012) som socialsekreterare i sin yrkesroll befinner sig i. Det blir tydligt att 
den roll som socialsekreteraren gestaltar inte är den som kanske uttrycks i samspelet med 
klienten där sammanhanget får bestämma, utan snarare den som är förutbestämd utifrån 
yrkesrollens normer och regler. Denna spänning mellan att lita på klienten och samtidigt 
bekräfta klientens ord genom att ständigt utöva kontrollerande åtgärder, kan alltså stundtals 
upplevas något paradoxal.  
 
5.1.2 Föräldrarnas yttersta ansvar - barnets situation 
Vidare har ett spänningsfält mellan föräldraansvaret och barnets situation identifierats. Det 
påminner om Näsmans (2012) forskning, som skriver att barnet hamnar i en utsatt situation 
när socialsekreteraren behöver avslå en ansökan på grund av föräldrarnas misskötsel.  
 
I föreliggande studie belyser samtliga socialsekreterare svårigheten i att å ena sidan se till 
barnets situation, å andra sidan luta sig mot det yttersta ansvar som föräldrarna har för sitt 
barn. Även om föräldrarna är i behov av ekonomiskt stöd kan deras ansvar för barnet inte 
bortses ifrån. Enligt socialsekreterarna är handläggningen främst riktad mot föräldrarna och 
deras planering, varför samma uppmärksamhet inte riktas åt barnet i frågor som rör 
ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår inte heller att hålla rena barnsamtal och därigenom 
uppmärksamma barnets perspektiv, något som både Karin och Elin berättar. I syfte att stärka 
barnperspektivets inflytande och tydliggöra dess innebörd har ledningen utvecklat rutiner och 
tillsatt en särskild grupp som träffas för att lyfta frågan ytterligare, något som både Karin, 
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Lena och Alice tar upp. Trots detta uttrycker Lena en osäkerhet kring hur långt hennes ansvar 
sträcker sig i relation till föräldraansvaret.  
 
Enligt samtliga socialsekreterare verkar det vara särskilt svårt att beakta barnperspektivet när 
föräldrarna inte följer sin bestämda planering eller lever upp till de krav som ställts. Ansökan 
kan avslås om föräldrarna inte gjort vad de kan för att uppnå självförsörjning eller om de har 
ett ekonomiskt överskott i förhållande till vad som bedöms som skäligt. Att avslå en ansökan 
på grund av föräldrarnas misskötsel menar både Karin och Elin blir ett indirekt sätt att beakta 
barnperspektivet. Föräldrarna blir på så vis medvetna om det ansvar som vilar på dem över 
sig själva och sin familj. Om föräldrarna inser betydelsen av att följa planeringen och 
därigenom också uppnår självförsörjning, antas det i förlängningen gynna barnet. Kvarstår 
gör det faktum att familjen kan sakna tillräckliga ekonomiska medel vid den aktuella 
tidpunkten. Svårigheten i att ta med eventuella konsekvenser för barnet i beräkningen och 
samtidigt hänvisa till föräldrarnas yttersta ansvar tas upp av samtliga socialsekreterare. På 
följande vis beskriver Lena dilemmat:   
 

Samtidigt kan man ju inte ta, föräldrarna har ju alltid ett ansvar- det yttersta ansvaret för 
barnet, och det kan vi ju aldrig frånta dem. Jag hade ju några klienter där jag fick ge avslag 
på en hel ansökan, de hade flera barn. Då vet man ju att det blir konsekvenser för dem som 
att inte kunna betala hyran, att inte kunna liksom låta barnen få det här extra utan då utgick 
vi till mat och busskort liksom, så barnen skulle kunna ta sig till skolan för det var nån som 
var överåriga. Ehm… men det är ju ändå så att då är det ju föräldrarna som inte har gjort 
det de ska, och då kan ju inte vi ta bort det ansvaret bara för att de har barn. Men det gör ju 
väldigt ont i en att behöva, alltså barnen har ju inte gjort nånting. 
 

Vidare menar socialsekreterarna att avslagsbesluten generellt sett är svåra att motivera i 
förhållande till barnperspektivet, eftersom barnets situation inte alltid är avgörande i sådana 
beslut. Som ovan nämnts är det svårt att beakta barnets situation när ett avslag måste göras på 
hela försörjningsstödet. Däremot förekommer exempel där föräldrarna inte agerat i enlighet 
med sin planering, men där inget avdrag görs på den del av biståndet som avser barnet. Detta 
är ett sätt att beakta barnperspektivet. Karin beskriver det enligt följande: 
 

Till exempel om man har föräldrar som har praktik eller så går de inte dit och det är ogiltig 
frånvaro, då brukar ju vi göra avdrag. Då är ju till exempel att, alltså avdraget görs ju på 
båda föräldrarna, även om det bara är en förälder som inte har gjort det den ska. För att de 
är ju liksom skyldiga gentemot varandra, men vi drar ju inte av från barnens norm. För att 
barnen inte ska lida av att föräldrarna inte har gjort sitt.   
 

De krav som ställs på föräldrarna kan förstås utifrån Elias och Scotsons (2011) syn på makt 
och den så kallade moraliska differentiering som kan uppstå när moralen definierar 
människors mer eller mindre korrekta handlande. Då skapas en hierarkisk maktordning där de 
som bryter mot ordningen underordnas de som handlar “rätt”. Socialsekreterarens 
maktposition gentemot klienten är uppenbar redan vid uppdelning av myndighetsperson och 
klient. Klienten har, av någon anledning, brutit mot de samhälleliga normer som säger att 
försörjning för sig själv och sin familj är det normativa och eftersträvansvärda. Således har 
den som ansöker om ekonomiskt bistånd brutit mot denna norm och saknar tillräckliga 
ekonomiska medel för att klara av sin försörjning. Därigenom hamnar den sökande i 
beroendeställning till sociala myndigheter och i en underordnad maktposition i samhället. Det 
ställs dessutom vissa krav på klienten, i det här fallet föräldrarna, som de förväntas leva upp 
till för att vara berättigade ekonomiskt bistånd. När föräldrarna inte följer sin upprättade 
planering bryter de mot gällande krav vilket försätter barnet i en svårhanterlig position som 



 20 

socialsekreteraren måste hantera. När den moral som i och med kraven inte fullföljs av 
föräldrarna och ett avslagsbeslut föreligger, tenderar barnet att bli lidande. Denna svårighet 
som socialsekreterarna skildrar kan vara ett uttryck för en moralisk uppdelning och den makt 
som de i och med föräldrarnas misskötsel tillskrivs. Även om socialsekreterarna vill bortse 
från den brutna överenskommelsen, för att se till barnets bästa, blir konsekvensen att 
föräldrarna (och barnet) hamnar i en maktlös position och nekas ekonomiskt bistånd. Beslutet 
hänvisas då till föräldrarnas yttersta ansvar.  
 
Även om socialsekreterarnas maktposition är den mest synliga i mötet med klienten bör den 
makt som klienten har gentemot sig själv och socialsekreteraren uppmärksammas. Med det 
menas den makt som klienten, i det här fallet föräldrarna, har att själva påverka sin och sitt 
barns tillvaro. Foucaults (2002) perspektiv på makt, att den återfinns överallt och uppstår i 
alla relationer, blir i sammanhanget central att använda. När socialsekreterarna tvingas avslå 
en ansökan om ekonomiskt bistånd, trots beaktande av barnperspektivet, motiveras beslutet 
inte sällan utifrån föräldrarnas yttersta ansvar för barnet. Genom att föräldrarna inte gör vad 
de förväntas styr de socialsekreterarens möjligheter att fatta beslut. Det går alltså inte att 
frångå föräldrarnas makt att påverka sin egen situation, även om socialsekreteraren står för 
den slutgiltiga bedömningen. 
 
Den makt som klienten kan ha över de beslut som fattas kan illustreras genom följande citat 
av Lena: “vissa klienter kanske skriker mer eller liksom säger till om minsta lilla och då får 
ju de mer”. Det visar vilken inverkan klienten kan ha på beslutsfattandet, även om de olika 
omständigheter som kan forma klientens möjligheter att agera bör poängteras. 
Socialsekreteraren blir på så vis maktlös till en vis grad, i förhållande till vad den har 
möjlighet att göra gentemot klienten och i relation till de organisatoriska ramarna. 
Socialsekreterarens möjligheter att beakta ett barnperspektiv kan vidare förstås i ljuset av 
deras handlingsutrymmen (jmf. Svensson et al., 2008). Till handlingsutrymmet hör den typ av 
makt gentemot klienten som berörts ovan. Den makt som klienten har att påverka sin 
situation är en aspekt som inverkar på socialsekreterarens handlingsutrymme och möjligheter 
att agera fritt. Hur klienten väljer att agera kan få konsekvenser för det beslut som 
socialsekreteraren fattar. Likaså är denne styrd av andra faktorer, såsom organisatoriska 
ramar. Att behöva avslå en barnfamiljs ansökan om ekonomiskt bistånd, oavsett vad den egna 
viljan säger, illustrerar hur handlingsutrymmet kan upplevas begränsat av organisatoriska 
ramar. Att beakta barnperspektivet i sådana situationer kan följaktligen upplevas som svårt.  
 
Enligt Alice och Elin tycks det vara enklare att beakta barnperspektivet vid akuta situationer, 
såsom vid utredning om akuta matpengar eller vid el- och hyresskulder där hot om vräkning 
föreligger. Det sistnämnda motiveras utifrån regeringens nollvision om vräkning av barn.  
Orosanmälningar till Socialtjänsten görs också, vilket är ett sätt att beakta barnperspektivet. 
Alice uttrycker sig såhär:  
 

Annars så är det ju nästan alltid att vi betalar skulden just utifrån att barnet inte får vräkas, 
och just där är det inte jättestor, behöver jag inte jätteofta motivera utifrån ett 
barnperspektiv, men om man tänker, när det har börjat gå lite tid och jag handlägger 
barnfamiljer lite mer löpande, då blir det ju kanske situationer ibland där föräldrarna inte tar 
sitt ansvar och inte har gjort den planering man har sagt och då har man egentligen inte rätt 
till försörjningsstöd, och då blir det ju en problematik med att barnen finns med i bilden, för 
att de ska ju inte lida för att föräldrarna inte gör sitt. [...] Så man får ju motivera det mycket 
utifrån föräldraansvaret att de också måste prioritera, att dom också har fått information om 
vad dom ska göra, att dom behöver följa… Och lagen har blivit ännu mer strängare på att 
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man faktiskt måste följa den planering man ska göra och att man själv har ett väldigt stort 
ansvar att faktiskt se till att man gör någonting för att komma till egen försörjning.  
 

Ovanstående citat är ett exempel på hur de organisatoriska ramarna istället möjliggör för 
socialsekreteraren att beakta barnperspektivet. När läget är akut kan socialsekreterarens 
handlingsutrymme upplevas större, eftersom det förenklar motiveringen av beslut utifrån 
barnperspektivet, till exempel genom att hänvisa till regeringens nollvision om vräkning av 
barn. Handlingsutrymmet blir inte nödvändigtvis vidare, utan snarare styrt åt en riktning där 
socialsekreteraren behöver sätta barnet i första rummet. Möjligtvis upplevs det större om 
beslutet görs i enlighet med socialsekreterarens egen vilja, vilket skulle kunna utgöra den del 
av handlingsutrymmet (Svensson et al., 2008) som handlar om den egna personens inverkan.  
 
Återkommande hos samtliga socialsekreterare är den konflikt som kan uppstå mellan den 
egna personens vilja och det professionella uppdraget. Den egna viljan kan begränsas när 
beslut behöver fattas utifrån de ramar som omger uppdraget, något som Elin poängterar: 
 

Jag liksom sitter med en ansökan och bara nej alltså jag måste avslå det här men egentligen 
vill jag inte, utifrån att jag vet hur det har varit liksom men ibland så, det går inte på något 
annat sätt. Men då får man tänka på sin roll, men alltså min privata roll skulle kanske inte ha 
gjort det, men min, i min professionella roll måste jag göra det här. I min tjänst, det är mitt 
uppdrag, absolut det har hänt flera gånger.  
 

Således tycks socialsekreteraren som privat aktör och egna känslor kunna forma 
förhållningssättet till barnperspektivet. Den del av handlingsutrymmet som innefattar den 
egna personen är här central (jmf. Svensson et al., 2008). Den enskilde socialsekreteraren, 
med dennes förmågor och erfarenheter, blir sålunda betydande för hur handlingsutrymmet 
upplevs. Om ett engagemang för de utsatta barnen uppstår, kan socialsekreteraren känna sig 
begränsad. Om socialsekreteraren har egna barn eller andra erfarenheter som gör att den kan 
relatera till de utsatta barnen är det möjligt att barnperspektivet får en viss betydelse och att 
socialsekreteraren upplever situationen mer påtaglig. 
 
Den inre konflikt som tycks uppstå hos Elin när beslut som går emot den egna viljan måste 
fattas, kan vidare förstås utifrån teorin om funktionsroll och interaktionsroll (jmf. Persson, 
2012). Socialsekreterarens yrkesroll är en typ av funktionsroll till vilken bestämda uppgifter 
hör, vilka i sin tur utgörs av uppdragets regler och riktlinjer. Interaktionsrollen är den som 
träder fram i mötet med klienten. Hur den uttrycks styr det som händer i samspelet mellan 
socialsekreteraren och klienten. Med andra ord har socialsekreteraren dels en förbestämd 
uppgift genom sin funktionsroll (yrkesroll), samtidigt som rollen kan uttryckas på olika sätt 
genom interaktionsrollen. Om då socialsekreterarens egna, organisationens och klientens 
förväntningar på denna yrkesroll motstrider varandra kan en rollkonflikt (jmf. Goffman, 
1961) uppstå hos socialsekreteraren som tvingas hantera dessa förväntningar. Denna sorts 
rollkonflikt kan tolkas vara just det som Elin talar om.  
 
Samtliga socialsekreterare hänvisar till föräldraansvaret som en förklaring till varför barnets 
situation inte alltid får främsta fokus. Socialsekreteraren kan, med hänsyn till 
barnperspektivet, vilja se till barnets situation och därigenom fatta beslut. Möjligtvis “kvävs” 
denna vilja när den inte tillåts bli avgörande i beslutsfattandet. Socialsekreterarnas 
återkommande referering till föräldraansvaret kan fungera som en trygghet när denna typ av 
konflikt uppstår. När viljan krockar med det uppdrag som funktionsrollen medför, verkar 
socialsekreterarna alltså luta sig mot lagar och regler, och finna tröst i att de agerar i enlighet 
med dem. Trots det motstånd som socialsekreterarna kan uppleva med att göra 
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orosanmälningar, eftersom relationen till föräldrarna kan ta skada, är de enligt lagen skyldiga 
till detta. Alice säger såhär: 
 

Det är ju en del av ens professionella yrkesroll, att lära sig hantera etiska dilemman och 
emotionella saker som kommer upp, och man kan känna ibland att å jag orkar inte det här 
mer, jag orkar inte se barnen fara mer illa, så ska jag se liksom, ska jag inte hjälpa och så får 
jag panik liksom, att man måste försöka dra gränsen liksom, att okej men det är inte mitt 
ansvar, det är ändå föräldrarnas ansvar att göra dom här grejerna, även om man skulle vilja 
liksom, ta barnet och springa iväg ibland 
 

Det verkar som att lagstiftning och skyldigheter knutna till yrkesrollen kan bli avgörande i 
beslut där etiska dilemman kring föräldrarnas ansvar kontra barnets situation föreligger.   
Riktlinjerna verkar alltså kunna fungera som en trygghet i mötet med klienten 
(interaktionsroll), samtidigt som nedanstående spänningsfält visar på svårigheter med 
generella riktlinjer i relation till individuella bedömningar.  
 
5.1.3 Generella riktlinjer - individuella bedömningar 
Det tredje spänningsfält som kunnat identifieras i relation till barnperspektivet, innefattar 
svårigheten i att förhålla sig till organisationens generella riktlinjer och samtidigt sträva efter 
att göra bedömningar som är anpassade efter klientens situation. Denna spänning återfinns 
inte som ett renodlat spänningsfält i tidigare forskning. Däremot liknar den det dilemma som 
gräsrotsbyråkraten enligt Hjörne et al. (2010) möter i sitt arbete: lyhördhet kontra 
standardisering.    
 
Socialsekreterarna exemplifierar hur barnperspektivet beaktas i det praktiska arbetet, vilket 
sker utifrån generella rutiner och riktlinjer såväl som individuella bedömningar. Både Alice 
och Karin menar att barnperspektivet alltid finns med i bakhuvudet, även om det inte uttrycks 
explicit i alla beslutsmotiveringar. Hur barnperspektivet beaktas dokumenteras främst vid 
beslut som rör något utöver det vanliga. Huruvida barnperspektivet ska beaktas tycks i vissa 
fall vara tydligt och i andra fall mindre givet - ofta med hänvisning till den familjens 
omständigheter eller barnets särskilda behov. Det finns å ena sidan allmänna rutiner som ska 
möjliggöra för socialsekreterarna att beakta barnperspektivet, å andra sidan en betoning på 
betydelsen av individuella bedömningar. Elin uttrycker denna spänning enligt följande: 
 

Då får man ju också göra överväganden, att just i den här situationen, då kanske dom mår 
dåligt, det är ju inte svart och vitt liksom utan det är ju en individuell bedömning. Lite upp till 
varje människa, att vad är det för situation. Vad är en meningsfull sysselsättning, är det för 
att dom ska komma igång i arbetslivet, då kanske man är mer generös, men en person som 
inte borde ha något hinder, du har nära till din praktikplats, alltså du, då kanske man sätter 
lite högre krav på den exempelvis. 

 
Med andra ord är individuella bedömningar nödvändiga för att se till varje familjs situation. 
Samtidigt anger socialsekreterarna att de organisatoriska ramarna kan komplicera detta. Det 
finns rutiner för hur barnperspektivet ska beaktas, men samtidigt ett begränsat 
handlingsutrymme. De olika krav som socialsekreteraren ställs inför, utifrån organisatoriskt 
uppsatta regler, resurser och metoder, ingår i deras handlingsutrymme (jmf. Svensson et al., 
2008) att hantera. Bristen på tid beskriver Lena som en organisatorisk svårighet med att 
beakta barnperspektivet:  
 

Det är ju tidsperspektivet också, alltså hur mycket tid man har att gå in i djupet. Det är 
ganska mycket, alltså hög arbetsbelastning som man har och då hinner man ju inte kanske 
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alltid beakta det på bästa sättet [...] många handläggare ser det snarare som en belastning, 
en grej till som ska finnas med i journal, en grej till som liksom, en till arbetsuppgift liksom. 

 
Förutom tidsbristen förekommer andra strukturella barriärer som kan fungera hämmande för 
att socialsekreterarna fullt ut ska kunna beakta barnperspektivet och göra individuella 
bedömningar. Samtliga socialsekreterare beskriver att de stundtals känner sig begränsade när 
beslut ska fattas med hänvisning till vissa regler. Denna känsla av otillräcklighet återfinns i 
flera uttalanden, bland annat hos Selma som upplever det komplicerat att beakta 
barnperspektivet utifrån den sekretess som råder mellan Socialtjänstens olika enheter och den 
skyldighet som finns att samråda kring svåra ärenden: 
 

Och det tänker jag just i det här fallet, för att upprätthålla ett barnperspektiv, då måste man 
verkligen kämpa för det.. och det är i mina ögon löjligt. [...] Och alla såna här situationer 
när man kan göra en egen bedömning så kan man inte göra det längre utan man måste alltså, 
för det lilla minsta, måste man alltså springa till sakkunnig och få samråda med honom eller 
henne. Och det känns också som en… ju mer instansen här, som man ska kontakta i sin 
myndighetsutövning, om man ska säga så inom citationstecken, så försvårar ju det här 
barnperspektivet [...] Och viss erfaren handläggare kan, även om det är så åtstramat så 
möjligheten till egen bedömning så kan man göra mycket kring det, men det är ju inte som det 
var 2010, speciellt tidigare. Man har ju alltså stramat åt det här liksom, och det har ju blivit 
tuffare och tuffare tycker jag. Varje år är det något nytt: nya rutiner, nya förhållningssätt om 
man säger… 

 
Utifrån ovanstående kan det tolkas som att det finns vissa regler som försvårar beaktandet av 
barnperspektivet. När socialsekreterarna upplever sig begränsade hanterar de sina 
handlingsutrymmen på olika sätt. Elin beskriver det som att hon ibland tvingas göra vissa 
“avsteg” från riktlinjerna eller “kompromissa” om det inte är ett “solklart” beslut eller om det 
ligger på “gränsen”. Selma beskriver det såhär: 
 

Jag tycker som att för barnens bästa är jag beredd att göra allt, även om det vissa stunder 
känns som att man är på kanten. [...] Vi hade alltså samarbete där vi typ, vad ska man säga, 
gick kring det här, vi möttes vid kanten för barnens bästa. 

 
Det kan tolkas som att socialsekreterarens intresse för barnets situation formar dennes 
beaktande av barnperspektivet. Alice beskriver det som att hon “brinner för” barnets rätt, 
medan det för Selma innebär att hon arbetar “på kanten” och tänjer på gränserna för barnets 
skull. En koppling till Goffmans rollteori (jmf. Persson, 2012) går här att göra. Det kan 
tänkas att socialsekreterarens yrkesroll (funktionsroll) och de förväntningar som är riktade 
mot den inte alltid går i linje med den interaktionsroll som socialsekreteraren intar i mötet 
med klienten. Den balans som socialsekreteraren tvingas hitta i pendlandet mellan dessa 
roller kan tolkas leda till en så kallad rollkonflikt (jmf. Goffman, 1961) där olika 
förväntningar ställs mot varandra. Denna kan i sin tur tolkas ha lett till att en rolldistans (jmf. 
Persson, 2012).) uppstått, som innebär att individen gör avsteg från sin tillskrivna roll och 
agerar utifrån vad vederbörande anser är rätt. Att precis som Selma arbeta “på kanten” kan 
ses som ett uttryck för detta. Hon kliver ur sin professionella roll, eller tänjer på den i något 
avseende, för att agera i enlighet med vad hon själv anser är rätt. Därmed avlägsnar hon sig 
från det som egentligen förväntas av henne i yrkesrollen. Återigen formar den egna personens 
värderingar yrkesutövandet. Med andra ord hanteras handlingsutrymmet på ett sätt som är 
förenligt med vad socialsekreteraren bedömer rätt och riktigt. Att ta risker och göra sådant 
som går utöver det professionella uppdraget, är ett sätt att utnyttja handlingsutrymmet och 
göra det som uppfattas som bäst för barnet. Det kan tolkas som att handlingsutrymmet ur den 
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aspekten upplevs relativt stort, även om socialsekreteraren får leva med de yrkesmässiga 
följder risktagandet kan få.  
 
Vidare blir det återigen angeläget att tala om den makt som socialsekreteraren besitter i och 
med sitt handlingsutrymme, vilket alltså är den form av makt som Foucault (2002) betonar. 
Trots den spänning som finns mellan allmänna riktlinjer och individuella bedömningar verkar 
socialsekreterarna få nytta av sina handlingsutrymmen inom vilka de hanterar svårigheterna 
på olika sätt. Socialsekreteraren har alltså makten att förvalta sitt handlingsutrymme på ett 
sätt som kan tänkas gynna klienten, även om det finns faktorer som kan förhindra att 
socialsekreterarens önskan om barnets bästa får genomslag. Precis som nämnts i tidigare 
avsnitt, blir socialsekreteraren på sätt och vis maktlös i förhållande till de regler och riktlinjer 
som styr yrkesutövandet. Samtidigt finns möjligheter att göra individuella bedömningar och 
faktiskt använda handlingsutrymmet och sin makt för barnets bästa. Ovanstående är ett sätt 
att ta barnets situation i beaktande och förvalta sin makt på ett sätt som socialsekreteraren tror 
är i enlighet med barnets bästa.  
 
5.1.4 Teori - praktik 
Det sista identifierade spänningsfältet utgör det mellan teori och praktik, vilket inte har 
återfunnits i tidigare forskning. Spänningsfältet omfattar den svårighet som socialsekreterarna 
uttrycker kring att omsätta den teoretiska förståelsen av barnperspektivet i praktiken. Fyra av 
socialsekreterarna upplever att synen på och beaktandet av barnperspektivet har utvecklats 
genom arbetslivserfarenheter. I vissa avseenden skiljer sig denna bild från de teoretiska 
kunskaper som de utvecklat under utbildningen. 
 
Samtliga socialsekreterare hörde talas om barnperspektivet under utbildningen, vissa i större 
utsträckning än andra. Hur insatt var och en är kring barnperspektivet verkar dels bero på 
vilken inriktning de haft under utbildningen, dels den egna drivkraften att fördjupa sig inom 
ämnet. Fyra av fem socialsekreterare anger att det var enklare att teoretiskt förstå innebörden 
av barnperspektivet, men desto svårare att beakta det i praktiken. På så sätt har 
barnperspektivets innebörd framförallt kommit genom praktisk erfarenhet. Lena illustrerar 
det såhär:  
 

Det är väl ofta att det låter mycket finare än vad det kanske blir i verkligheten. Och det är ju 
samma sak här att man gör upp att vi ska beakta barnperspektivet och bla bla bla, liksom 
väldigt stort, och sen så kommer det aldrig ner riktigt på handläggarnivå. 

 
Fyra av fem socialsekreterare menar att tiden från utbildningen till idag var en period då 
förståelsen av barnperspektivets innebörd konkretiserades alltmer. Det kan tolkas som att 
Alice och de andra socialsekreterarna har blivit mer säkra i sin yrkesroll i takt med 
kunskapsutvecklingen. Således kan kunskapen ha gjort att socialsekreterarnas 
handlingsutrymmen (jmf. Svensson et al., 2008) upplevs större och att beslut fattas genom 
den professionella kompetensen.  
 
Enligt Karin blev det tydligt att hennes erfarenheter har gjort henne uppmärksam på 
barnperspektivets komplexitet. Utifrån Elins utsaga kan det tolkas som att mötet mellan 
henne och klienten är en viktig aspekt som formar beaktandet av barnperspektivet:  
 

Nu alltså man har ju träffat människor och hört deras historier och ibland kan man ju träffa 
barnen, man kanske är hemma hos dem och ser hur de har det eller så där, alltså jag har 
såklart fått mer förståelse nu än under utbildningen. Det är alltid svårt att föreställa sig hur, 
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när man inte själv har varit inne i till exempel hur barn till personer som har det sämre 
ekonomiskt ställt, har det, förrän man liksom ser det. Dom flesta av oss har det ju ändå bra 
ställt. 

 
Den kunskap som socialsekreterarna utvecklat genom sina erfarenheter, vad gäller 
barnperspektivet, kan förstås utifrån Berger och Luckmans (1966) syn på roller och den 
identifikation som antas ske med de roller som individen intar under livets 
socialisationsprocesser. Utifrån denna sorts identifikation kan socialsekreteraren, genom att 
ha ingått i olika roller under utbildningen liksom i arbetslivet, ha utvecklat vissa färdigheter. 
De har, genom att teoretiskt och framförallt praktiskt beakta barnperspektivet förstått 
betydelsen av det. Den praktiska erfarenheten har alltså lett till att socialsekreteraren känner 
sig tryggare i sin yrkesroll och vid beaktande av barnperspektivet i olika beslutsprocesser. 
Elin förstod barnperspektivets innebörd först efter utbildningen: 
 

Men jag minns inte att det var så mycket fokus på barnen liksom. Man hade önskat mer att det 
liksom var lite mer verklighetsförankrat, alltså utbildningen så. Men jag minns jag gjorde ju 
också min C-uppsats, alltså den handlade om ekonomiskt våld i nära relation, vi nämnde ju 
barnen, men det var ju liksom ingen stor del… Det var mer när jag väl kom ut hit, när jag 
kommit in i arbetet, och liksom just det, barnperspektivet. Det var liksom då vi pratade om 
det, och om jag hade någon speciell fråga då frågade jag sakkunnig, ja men barnperspektivet 
hur beaktar vi det i den här frågan.  
 

Utifrån ovanstående kan en spänning mellan den teoretiska förståelsen och den praktiska 
erfarenheten av barnperspektivet urskiljas. Den avsaknad av verklighetsförankring i 
utbildningen som Elin pratar om, illustrerar denna spänning. Bilden av barnperspektivet tycks 
ha utvecklats från utbildningen till idag och den verklighetstrogna praktiken verkar ha haft 
stor betydelse för denna process. Detta visar vidare på den makt (jmf. Foucault, 1993) som 
kunskapen bidrar med. När socialsekreterare fattar beslut mot bakgrund av de lärdomar som 
de bär med sig, synliggörs de möjligheter som kunskapen ger och den makt som 
socialsekreteraren fått genom sin kunskapsutveckling. Återigen kan en koppling göras till 
handlingsutrymmet eftersom den professionella kunskapen är en faktor som påverkar 
socialsekreterares möjligheter att agera i yrkesrollen och därmed även den makt som de har 
att beakta ett barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.  
 
5.2 Slutsatser 
Syftet med studien är att, utifrån socialsekreterares erfarenheter, identifiera eventuella 
svårigheter med barnperspektivet som kan ha format deras beaktande av det vid handläggning 
av ekonomiskt bistånd. Följande spänningsfält illustrerar de svårigheter som identifierats: 
Tillit - kontroll; Föräldrarnas yttersta ansvar - Barnets situation; Teori - praktik; Generella 
riktlinjer - individuella bedömningar. Dessa kan sammantaget sägas ha format 
socialsekreterarnas möjligheter att beakta barnperspektivet genom att de antingen har känt sig 
begränsade eller stärkta i sina handlingsutrymmen, utifrån organisatoriska ramar, 
professionella kunskaper och den egna personens drivkraft eller vilja. 
 
Den makt som socialsekreteraren har att fatta beslut som påverkar klientens ekonomiska 
situation går inte att undgå, men när biståndet har beviljats tillskrivs makten föräldrarna, vilka 
ska förvalta pengarna på ett sätt som gagnar barnet. Denna tillitsfulla inställning till föräldern 
försätter socialsekreteraren i en maktlös position, eftersom det går utöver dennes befogenhet 
att kontrollera att pengarna går till barnet. Denna spänning utgör den mellan tillit och 
kontroll. Även svårigheten i att ta hänsyn till barnets situation och samtidigt hänvisa till 
föräldrarnas yttersta ansvar är något som går att uttyda från socialsekreterarna. För att beakta 
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barnperspektivet har denna spänning hanterats på olika sätt genom det handlingsutrymme och 
den makt som socialsekreteraren i sin yrkesroll har. Rollkonflikter kan uppstå där olika 
förväntningar krockar och socialsekreteraren behöver finna ett sätt att se till barnets situation 
utan att överta föräldraansvaret.  
 
Resultatet visar vidare på en spänning mellan barnperspektivets teoretiska och praktiska 
innebörd, där en avsaknad av verklighetsförankring, enligt några, tycks ha präglat 
utbildningen. På så vis har förståelsen av dess komplexitet kommit i takt med att det omsatts i 
praktiken. Trots generella riktlinjer kring hur barnperspektivet ska beaktas, kvarstår 
oklarheter kring hur dessa ställs i relation till individuella bedömningar. Resursbrist eller 
andra strukturella barriärer kan försvåra att individuella bedömningar görs och att 
barnperspektivet beaktas utifrån dess fulla kapacitet. Samtidigt kan riktlinjer fungera 
betryggande för socialsekreteraren att luta sig emot. Det egna engagemanget för barnet kan 
göra att socialsekreteraren tänjer på yrkesrollens gränser för barnets bästa.  
 
 
6. Diskussion 
 
De spänningsfält som föreliggande studie identifierat kan diskuteras i relation till tidigare 
forskning. Utifrån resultatet kan konstateras att barnet blir betraktat som “oförtjänt” i någon 
mening när föräldrarna på grund av exempelvis misskötsel inte berättigas ekonomiskt 
bistånd. Detta bekräftas också av tidigare forskning (jmf. Näsman, 2012). Det faktum att 
barnet blir lidande för att föräldrarna inte följt sin planering motsäger också 
Barnkonventionens andra artikel, i vilken det framgår att barnet inte får diskrimineras. Även 
om socialsekreterarnas riktlinjer ofta uppfattas som tydliga, verkar en känsla av 
otillräcklighet prägla socialsekreterarna. Vad socialsekreteraren gör genom sitt 
handlingsutrymme verkar inte vara nog för att fullt ut beakta barnperspektivet - åtminstone 
inte på ett sätt som socialsekreteraren själv anser är i enlighet med barnets bästa.  
 
Enligt fyra av fem socialsekreterare vore det mer förenligt med barnperspektivet om det gick 
att kontrollera att barnets del av biståndet faktiskt går till barnet. För att säkerställa detta 
föreslår en av respondenterna att barnet får ett eget konto dit dessa pengar kan gå. Ett 
alternativt sätt är att dessa pengar, som är riktade mot något specifikt köp (till exempel en 
cykel), kontrolleras genom en check eller faktura som måste attesteras av handläggaren innan 
köpet blir giltigt. Införandet av en sådan åtgärd i handläggningen av ekonomiskt bistånd kan 
dock ifrågasättas utifrån flera perspektiv, bland annat genom att hänvisa till den tillit som ska 
finnas mellan klienten och socialsekreteraren. Det spänningsfält som identifierats mellan tillit 
och kontroll stärks genom Näsman (2012) som menar att inställningen till klienten inte ska 
präglas av misstro, samtidigt som socialsekreteraren behöver kontrollera klientens tillgångar.  
 
Resultatet visar också på den problematik som finns i att å ena sidan inkludera barnet i 
beslutsprocessen, å andra sidan hänvisa till föräldrarnas ansvar och därigenom beakta 
barnperspektivet. Utifrån tidigare forskning (jmf. Attre, 2015; Levanthal & Newman, 2010; 
Ringbäck et. al., 2008) har fattigdom negativa följder för barnets psykiska utveckling och 
välmående. Samtidigt tenderar barnet att få en passiv roll i beslutsprocesser som rör det 
(Winter, 2010; Fernqvist, 2011). Således kan det tolkas som att barnets perspektiv, att höra 
barnets röst, är viktigt. Samtidigt bör relevansen för barnets deltagande vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd diskuteras. Både Karin och Elin säger att det inte ingår i deras uppdrag att 
ha rena barnsamtal och på så vis beakta barnets perspektiv. Huvudfokus ligger istället på 
föräldrarna som ska motiveras till egen försörjning. Kanske skulle det vara verksamt att 
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inkludera barnet mer i handläggningen av ekonomiskt bistånd för att säkerställa att barnets 
behov tillgodoses. För att möjliggöra detta måste de organisatoriska resurserna ses över. 
Denna slutsats kan också dras genom att ta del av tidigare studier, vars resultat visar att det är 
svårt att göra barnet delaktigt i handläggningen eftersom det saknas tillräckligt med tid, 
resurser eller kompetens till detta (Pölkki et. al., 2012). Tidsbristen verkar alltså vara 
återkommande när det gäller att inkludera barnet tillräckligt i beslutprocessen. Bristen på 
kompetens liknar föreliggande studies fokus på kunskapsutveckling som en viktig faktor i 
förståelsen av barnperspektivet innebörd.  
 
Samtidigt kan barnets medverkan i beslut om ekonomiskt bistånd ifrågasättas ur ett etiskt 
perspektiv. I vilken utsträckning föräldrarna berättar för sitt barn om sin ekonomiska situation 
är upp till dem, inte till socialsekreteraren. Att överväga betydelsen av att inkludera barnet 
mer i sådana beslut blir alltså centralt. Skulle ett sådant åtagande vara avgörande för besluten 
eller skulle det utgöra ännu en arbetsbelastning utan någon större inverkan? I slutänden är det 
regler och riktlinjer, och i synnerhet föräldrarnas uppförande, som i stor utsträckning styr 
handläggningen. Återigen illustreras den spänning som finns mellan föräldrarnas yttersta 
ansvar och barnets situation. En viss åtskillnad kan alltså göras mellan barnperspektivet och 
barnets perspektiv (jmf. Söderbäck et al., 2011), och det är tydligt varför det sistnämnda får 
minst utrymme inom ekonomisk biståndshandläggning.  
 
Syftet med föreliggande studie är inte att identifiera eventuella brister, utan de svårigheter 
som socialsekreterare kan uppleva i fråga om barnperspektivet. Tidigare forskning har alltså 
studerat barnets situation i ekonomisk utsatthet. Att dess konsekvenser för barnets välmående 
inte alltid berörs i handläggningen av ekonomiskt bistånd går också att utläsa (jmf. O’Brien 
och Salonen, 2011). Till skillnad från tidigare forskning kan alltså denna studie bidra med en 
ökad förståelse för socialsekreterarnas möjligheter att beakta barnperspektivet samt varför 
barnets situation inte alltid blir avgörande i beslutsfattandet vid ekonomisk 
biståndshandläggning. Närmare om studiens styrkor och begränsningar presenteras i samband 
med metoddiskussionen nedan. 
 
6.1 Metoddiskussion 
Studiens förfarande har styrts av de ramar som omringat forskningsprocessen. Tidsramen och 
utbudet av resurser har på flera sätt format forskningsprocessen, i synnerhet vad gäller 
genomförande av intervjuer, val av informanter och bearbetning och analys av resultat.  
 
Storleken på urvalet berodde framförallt på den variation av socialsekreterare (en från varje 
enhet) som efterfrågades. Fler deltagare hade inneburit mer material att bearbeta, vilket den 
angivna tidsramen för uppsatsskrivandet inte gav utrymme för. Möjligtvis hade resultatet 
blivit ett annat om alla socialsekreterare varit från olika enheter eller samma enhet. Att fem 
rekryterades från fyra olika enheter måste ändå ses som en styrka, utifrån rådande målsättning 
och förutsättningar. Därför bör denna begränsning inte ges för stort utrymme.  
 
Ett antagande gjordes att det skulle vara svårt att rekrytera ett jämnt antal manliga och 
kvinnliga socialsekreterare mot bakgrund av den förkunskap som fanns om socialt arbete som 
kvinnodominerat yrkesfält och Socialtjänsten som en sektor med hög rörlighet bland 
personalen. Därför anses studiens urval vara proportionerligt i förhållande till de anställda (i 
relation till kön). Den kunskap som socialsekreterarna besitter anses värdefull i förhållande 
till deras tidigare erfarenheter, varför valet gjordes oberoende av kön och ålder. Dessa 
faktorer ansågs mindre viktiga för utfallet. Något som däremot kan ha stärkt studiens 
tillförlitlighet är det faktum att samtliga socialsekreterare verkar ha ett intresse för 
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barnperspektivet. Deras engagemang kan ses som en tillgång eftersom de svårigheter som de 
beskriver kan förstås i ljuset av deras strävan efter att göra det bästa för barnet. 
 
Faktorer som kön och ålder anses alltså mindre viktiga för resultatets karaktär. Däremot kan 
omständigheter såsom kultur, tidsanda och erfarenhet ha påverkat studiens generaliserbarhet. 
Den är, som bekant, generaliserbar i ett analytiskt avseende (jmf. metodavsnittet). Resultatet 
kan säga något om andra socialsekreterares upplevelser, såvida det inom kontextens ramar 
ingår ekonomisk biståndshandläggning och socialsekreterare med 10 år eller mindre 
erfarenhet av yrket. Om urvalet istället bestod av socialsekreterare vars utbildning pågått 
under exempelvis 60-talet och de ingått i samma uppdrag i över 10 år skulle resultatet kunna 
skilja sig från denna studies. De med längre arbetslivserfarenhet inom samma organisation 
kan ha upplevt en annan tidsanda, inom vilken barnperspektivet kanske inte haft en lika 
framträdande roll som idag. Samtidigt kan erfarenheten innebära en större möjlighet att 
utnyttja handlingsutrymmet och ta med barnperspektivet i handläggningen. Det verkar trots 
detta sannolikt att många socialsekreterare har liknande utbildning och kunskaper kring 
barnperspektivet, varför resultatet i föreliggande studie kan säga något om socialsekreterares 
arbete med handläggning av ekonomiskt bistånd.  
 
Det är också av vikt att lyfta det faktum att båda intervjuarna fanns närvarande under 
samtliga intervjuer. En av intervjuarna har en viss förkunskap om några av 
intervjupersonerna, vilket skulle ha kunnat påverka deltagarnas vilja att öppna sig och 
därmed deras svar. Detta val kan således ha fungerat något begränsande, även om det också 
underlättat genomförandet av intervjuerna och gjort att bearbetningen av materialet som 
intervjuerna mynnade ut i, gått snabbare.  
 
Den tidslinje som användes under intervjuerna kan betraktas både som en begränsning och en 
styrka. Syftet var att genom ett pedagogiskt hjälpmedel få intervjupersonerna att prata. Även 
om den kan fungera något styrande, ses den mest som en tillgång. Den bidrar med ett 
tidsperspektiv som ger studien sin egen prägel och var nödvändig för att socialsekreterarnas 
erfarenheter (från utbildningen till idag) skulle kunna fångas. Ett spänningsfält mellan teori 
och praktik i fråga om barnperspektivet kunde därigenom urskiljas, vilket inte återfinns i 
tidigare forskning.  
 
7. Praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 
Studiens resultat kan få betydelse för det sociala arbetet genom att de identifierade 
spänningsfälten tillägnas vidare uppmärksamhet. Den kunskap som dessa för med sig skulle 
kunna få betydelse för arbetet på Socialtjänsten i fråga om barnperspektivet vid handläggning 
av ekonomiskt bistånd. Att studera dokumentationen kring barnperspektivet blir en del av 
detta, vilket kan motiveras utifrån vad tidigare forskning (jmf. Socialstyrelsen, 2015) 
konstaterat. Vidare forskning krävs som om möjligt kan bekräfta dessa spänningsfält eller 
påvisa liknande mönster i andra kommuner. Dessutom kan de resonemang som har förts ovan 
möjliggöra en vidare diskussion kring barnets perspektiv och dess relevans för 
handläggningen av ekonomiskt bistånd. 
 
Enligt resultatet kan socialsekreterarens förvaltande av handlingsutrymmet styra hur 
barnperspektivet beaktas. Socialsekreteraren kan både luta sig mot gällande riktlinjer och 
göra individuella bedömningar. Det behöver dock inte vara antingen eller, men i vissa 
avseenden kan de upplevas svårbalanserade. Ett sådant tillfälle är när det handlar om att 
beakta barnperspektivet (jmf. spänningsfält). Socialsekreteraren kan på så vis vara 
medskapare av sitt handlingsutrymme och dess gränser. Om socialsekreteraren frångår 
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individuella faktorer och enbart följer generella principer riskerar arbetet att bli alltför 
“fyrkantigt” och “robotstyrt”. Det blir för barnets bästa viktigt att låta en grad av mänskligt 
engagemang genomsyra arbetet, även om det för den skull inte får ta överhanden. Den egna 
personens betydelse för arbetets utformning kan ses som både positiv och negativ - positiv för 
att varje fall är unikt, negativ för att kvaliteten i arbetet sjunker när bemötandet skiljer sig åt 
mellan olika socialsekreterare. Frågan kan ställas om det är rimligt att det egna engagemanget 
för barnet, eller socialsekreterarens hantering av handlingsutrymmet, kan få styra vilken hjälp 
barnet i slutänden får? Om en socialsekreterare är beredd att tänja på sitt handlingsutrymme 
för barnets skull, och en annan känner sig begränsad i vad den kan göra, kan 
likabehandlingsprincipen och det enskilda barnet påverkas. Vad ska det barn göra vars 
föräldrar får en socialsekreterare som inte förmår mötas på kanten för barnets skull? Denna 
fråga bör ställas av rättssäkerhetsskäl. Det bör samtidigt problematiseras om denna 
”tänjningen” alla gånger verkligen är till det bästa för barnet eller om det snarare försvårar ett 
fortsatt motiverande arbete. 
 
Förslag till praktiska implikationer föreslås härmed att: i vilken grad socialsekreteraren bör 
hänvisa till föräldrarnas ansvar eller till barnet i olika situationer tydliggörs; utbildningen 
kring barnperspektivets innebörd blir mer verklighetsförankrad; klargöra i vilken mån 
individuella bedömningar kan göras som går i linje med gällande riktlinjer; åtgärder införs för 
att på ett bättre sätt kontrollera att den biståndsdel som avser barnet går dit.  
 
Ovan nämnda implikationer skulle kunna göra socialsekreterare tryggare och lugnare i sin 
yrkesroll, vilket kan bidra till att motverka den rörlighet som finns inom detta yrke. Det 
skulle i sådana fall innebära att de som arbetar med ekonomisk biståndshandläggning har mer 
erfarenhet, eftersom de stannat på samma arbetsplats under en längre tid, och har därför en 
högre kompetensnivå. Resultatet i denna studie visar att socialsekreterares erfarenheter gör att 
de känner sig tryggare i sin yrkesroll, och därmed också tryggare i att beakta 
barnperspektivet. Därigenom skulle barnperspektivet kunna få större inflytande vid 
handläggning av ekonomiskt bistånd, vilket i sin tur skulle kunna förbättra barnets situation. 
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Samtyckesblankett 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har 
informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är frivilligt och att jag när som 
helst kan avbryta min medverkan utan några som helst negativa följder. De uppgifter som 
framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att 
presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer 
att behandlas på ett sådant sätt att min identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer 
endast att användas till denna C-uppsats men jag är medveten om att slutversionen är 
offentlig. 
  
Ort och Datum 
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Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

1. Berätta om dig själv och din bakgrund vad gäller arbete och utbildning. 
2. Vilka arbetsuppgifter ingår i din nuvarande yrkesroll? 
3. Hur länge har du jobbat med att handlägga ekonomiskt bistånd? 

  
TEMA: Första tiden 

1. När hörde du talas om barnperspektivet för första gången? 
2. Hur uppfattade du barnperspektivet och dess innebörd då/under utbildningen? 
3. Hur tillämpade ni det då? 

  
TEMA: Mitten 

1. Hur tillämpade ni barnperspektivet på ditt första jobb? 
2. Har du haft något annat jobb sedan dess där du arbetat med barnperspektivet? 
3. Hur upplevde du att det var att tillämpa barnperspektivet i praktiken om du jämför 

med det du lärde dig på utbildningen? 
TEMA: Idag 

1. Hur beaktar du barnperspektivet idag i ditt arbete med ekonomiskt bistånd? 
2. Har du upplevt något motstånd från organisationen eller kollegor, i förhållande till 

dina egna erfarenheter av hur barnperspektivet ska tillämpas? 
3. Hur har din uppfattning av barnperspektivet förändrats från första gången du hörde 

talas om det, till idag? 
4. Finns det tillfällen då det gick bra/mindre bra att tillämpa barnperspektivet? 
5. Hur tänker du kring barnperspektivet till exempel vid avslagsbeslut? 

  
Avslutande frågor: 
15. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


