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The aim with this study is to understand how social workers at the individual- and family 

sector think about child poverty and how they work with and reason about the preventive and 

facilitate work they do for financial vulnerable families. We have in our study used qualitative 

method through semi-structured interviews with social workers at the individual- and family 

sector to answer our purpose. The results showed that child poverty is a concept hard to 

define and not well established. The social workers have divided views on child poverty but 

still at the same time mean that it exists amongst the families they meet. There is also a big 

difference between municipalities and their reasoning on what a reasonable standard of living 

is for a financial vulnerable family and how they work with preventing child poverty. The 

social workers shows different ways on how to work with prevention but there is lack of 

understanding if their work really benefits the child. 
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Förord 
 

Vi vill tacka våra intervjupersoner som ställt upp och gjort denna studie möjlig. Vi vill även 

tacka vår handledare Matts Mosesson för alla goda råd och all stöttning vi fått under 

processen. Till slut vill vi också tacka varandra för ett gott sammarbete och en trevlig 

uppsatsskrivning. 
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1. Inledning 

Barnfattigdomen i Sverige har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i både media 

och inom politiken. En av anledningarna till detta är den ideella organisationen Rädda barnen 

som sedan 1991 har drivit frågan genom sina årliga rapporter på ämnet (Angelin, Salonen 

2012, s.9). Den senaste rapporten från 2012 visar att barnfattigdomen ökar och de senaste 

siffrorna visar att 248 000 barn lever i fattigdom, vilket motsvarar ungefär var tionde barn. De 

mest utsatta är barn till utlandsfödda föräldrar liksom barn till ensamstående föräldrar där 

cirka var tredje barn lever i fattigdom. Dessa siffror bygger på Rädda Barnens definition av 

barnfattigdom där de beskriver att familjer med låg inkomststandard samt familjer som 

erhåller försörjningsstöd faller inom ramen för fattigdom (Salonen 2012, s.10,17-19).  

Att definiera barnfattigdom kan te sig komplext då det inte finns någon officiell definition av 

begreppet. Vi beskriver två sätt att se på fattigdom i uppsatsens teoriavsnitt. Att Rädda 

Barnens definition ofta används i Sverige kan bero på att den har används i landet sedan 1991 

och kan därför ge en beskrivning av barnfattigdomens utveckling (Salonen 2012).  

Att som barn leva i fattigdom innebär bland annat en större risk för att utsättas för mobbing då 

familjen inte har råd att ge barnen samma saker som andra barn ofta har. Barnen tar även ofta 

ansvar och oroar sig över familjens situation vilket kan leda till stress och sämre skolresultat 

(Harju, Thorød 2010, s.289, 292-294).  

1.1 Problemformulering 

Sverige är ett rikt land med en socialpolitik som innehåller ett socialförsäkringssystem som 

ska skydda medborgarna från exempelvis fattigdom (Angelin & Salonen 2012, s.33). 

Socialförsäkringssystemet finns för att försäkra människor, som lever och arbetar i Sverige, 

en grundläggande välfärdsnivå. Detta görs genom ett lagstadgat skydd som ska skydda 

människorna mot negativa konsekvenser i samband med exempelvis sjukdom eller pension. 

Socialförsäkringssystemets omfördelande och utjämnande funktion har dock minskat och de 

insatser som ska ges till de som behöver är idag mindre omfattande. Resultatet av detta blir att 

fler människor måste leva på det kommunala försörjningsstödet för att klara sin dagliga 

livsföring (Salonen 2013). De enskilda kommunerna har alltså fått ansvaret att hantera delar 

av fattigdomsfrågan på lokal nivå exempelvis genom socialtjänstens försörjningsstöd. Hur 

socialtjänsten ska förhålla sig till och arbeta med fattigdomsfrågan ges det dock inte några 

entydiga direktiv för. Genom socialtjänstlagen får kommunen vissa direktiv men eftersom 
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lagen är en ramlag lämnar den också utrymme för tolkning. Individen ska enligt 

socialtjänstlagen garanteras en skälig levnadsnivå genom försörjningsstödet, tidigare 

socialbidraget. Vad skälig levnadsnivå innebär är upp till kommunen att definiera. 

Försörjningsstödet bör inte understiga riksnormen vilket är den minimisumma som är satt av 

staten, dock är kommunerna själva fria att höja summan så skälig levnadsnivå uppnås för 

individen (Hjort 2011, s.247-248). Denna summa är från staten tänkt som ett golv och en 

miniminivå för individen att uppnå skälig levnadsnivå men i många kommuner har denna 

summa kommit att fungera som ett tak och högsta belopp (Hjort 2012, s.228). Utgör 

riksnormen verkligen en skälig levnadsnivå för en barnfamilj? Vad innebär en skälig 

levnadsnivå i praktiken? Ska ekonomiskt utsatta familjer ha rätt till en dator? Har alla barn 

rätt till en cykel? Det här och mycket mer är frågor som kommunerna själva får ta ställning 

till utan någon inblandning från staten (Angelin, Salonen 2012).  

I Sverige finns riksnormen som ska motverka fattigdom genom att garantera en skälig 

levnadsnivå för Sveriges medborgare men trots det så kvarstår fattigdomsproblemet. I vårt 

moderna välfärdssamhälle är barnfattigdom ett problem som fortsätter att öka. Vi vill utifrån 

ovanstående förstå vad som görs för att förebygga barnfattigdom. Vi har i vår studie valt att 

avgränsa oss till att studera detta utifrån socialtjänstens perspektiv. Vi kommer att göra detta 

genom att intervjua socialsekreterare på avdelningen för försörjningsstöd inom socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. Genom att utgå från ett socialtjänstperspektiv kommer vi i vår 

studie inte att undersöka hur barn och deras familjer upplever sin ekonomiskt utsatta situation 

utan detta kommer vi demonstrera och förhålla oss till genom tidigare forskning. Genom vår 

studie hoppas vi kunna ge exempel på hur socialtjänsten förhåller sig till barnfattigdom i 

praktiken. 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att förstå hur socialsekreterare vid socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg uppfattar barnfattigdom samt hur de arbetar och resonerar kring att förebygga 

och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. 

1.2.1 Frågeställningar 

Hur resonerar socialsekreterare kring barnfattigdom och vad uppfattas vara en skälig 

levnadsnivå för en barnfamilj? 
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Hur kan socialsekreterare arbeta med att förebygga och underlätta för barn i ekonomiskt 

utsatta familjer och på vilket sätt uppmärksammas barnen i arbetet?  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för delar av barnkonventionen och socialtjänstlagen som vi anser har 

betydelse för vår studie. Vi tar även upp problematiken kring begreppet barnfattigdom i 

förhållande till ekonomisk utsatthet samt vår definition av förebyggande och underlättande 

arbete. 

2.1 Barnkonventionen 

FNs barnkonvention trädde i kraft år 1990 och finns för att försäkra barn grundläggande 

mänskliga rättigheter. Barnkonventionen består av 45 artiklar om barns rättigheter som ska 

följas av alla de länder som skrivit under konventionen, Sverige är ett av dessa. Nedan 

beskrivs två artiklar som vi anser är mest betydelsefulla för vår studie (www.fn.se 2010).  

I artikel fyra står det bland annat att staten ska använda sina yttersta resurser för att säkerställa 

barnens ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter (www.unicef.se).   

I artikel 27 står det att ”varje barn har rätt till skälig levnadsstandard” (www.unicef.se). 

2.2 Skälig levnadsnivå 

I socialtjänstlagens första kapitel första paragraf står det att socialtjänsten ska arbeta för att 

främja alla människors jämlikhet, sociala och ekonomiska trygghet samt människors 

deltagande i samhällslivet (www.lagboken.se).  

I Socialtjänstlagen kap 4 § 1 stycke 1 står det att ”den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” (www.lagboken.se).  

Detta stycke innebär en rättighet för den enskilda att om denne inte kan försörja sig själv eller 

få sina behov tillgodosedda på annat sätt har denne rätten att få försörjningsstöd från 

socialtjänsten (Bergstrand 2009, s.38). Med livsföring i övrigt menas bistånd till särskilda 

utgifter som exempelvis glasögon och tandläkarkostnader. Den enskilde som 

erhållerförsörjningsstöd måste aktivt arbeta för att bli självförsörjande. Det bör ske genom 

exempelvis att söka jobb och delta i arbetsrehabiliterande åtgärder (Erman 2005, s.37-39).  

http://www.fn.se/
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Fortsättningsvis i tredje stycket i samma paragraf står det att ”den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 

eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag 2010:52” (www.lagboken.se). 

Skälig levnadsnivå är i tredje stycket ett centralt begrepp och beskriver den miniminivå som 

lagen tillförsäkrar den enskilde. Kommunen har dock rätt att besluta om att höja denna 

miniminivå (Bergstrand 2009, s.39).  

2.3 Ekonomisk utsatthet 

Fattig är ett ord som ofta används för att beskriva personer med den lägsta ekonomiska 

levnadsnivån i samhället. Ett annat begrepp som anses mer korrekt är ekonomisk utsatta. 

Begreppet ekonomisk utsatthet är i dagens samhälle det mest vedertagna och som ofta 

används för att beskriva de personer med lägst ekonomisk standard i Sverige (www.scb.se). 

Begreppet ekonomisk utsatthet har vid flera olika tillfällen fått kritik då det kan förmildra hur 

fattigdom upplevs samt hur vuxna och barns erfarenheter skiljer sig från varandra. Rädda 

barnen använder dock fortfarande barnfattigdom istället för barns ekonomiska utsatthet i sina 

rapporter (Fernqvist 2013, s.19). Utifrån detta kommer vår studie att utgå från båda 

begreppen; barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. 

2.4 Förebyggande och underlättande arbete 

Vi kommer i vår studie att använda begreppen förebyggande och underlättande arbete för att 

beskriva det arbete socialsekreterarna utför för att, på kort eller lång sikt, hjälpa barnen och 

deras familjer till en bättre livssituation. Familjerna som erhåller försörjningsstöd lever redan 

i en utsatt situation och vi menar därför att förebyggande arbete inom försörjningsstödet 

främst handlar om att familjerna inte ska hamna i än mer utsatt situation än vad de redan är. 

Detta sätt som vi valt att beskriva det förebyggande arbetet på kan liknas vid 

Akademikerförbundet SSR (2011, s.4) definition av begreppet:  

…/generella eller riktade insatser till individer eller grupper med syfte att 

främja hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras. 

Socialsekreterarna i vår studie kan då främst arbeta för att förhindra att situationen förvärras 

och att fler problem uppstår.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Vem är fattig och varför? 

Vem som är fattig och hur fattigdom kan förstås kan vara ganska svårt att förklara då det inte 

finns någon officiell definition av begreppet. Hur fattigdom ska betraktas är en återkommande 

fråga i ett välmående och rikt land som Sverige. Politiker är många gånger oeniga om hur 

barnfattigdom ska definieras. Vissa menar att barnfattigdomen i Sverige ökar medan andra 

menar att den minskar. Hur politikerna väljer att definiera begreppet får också konsekvenser 

för vilka åtgärder som sätts in (Fernquist 2013, s.13, 31-32). De senaste siffrorna från Rädda 

Barnens årsrapport visar att barnfattigdomen i Sverige idag ligger på 13 procent enligt deras 

definition av begreppet. Det innebär att mer än var tionde barn lever i ekonomisk utsatthet 

(Salonen 2012, s.10).    

På senare år har barnfattigdom fått större utrymme inom politiken liksom frågan om 

boendesegregation. Anledningen till att dessa två begrepp omtalas parallellt är för att de mest 

ekonomiskt utsatta barnen många gånger bor i starkt segregerade områden. Dessa områden 

domineras ofta av människor med utländsk härkomst medan i områden med flest inrikes 

födda är barnfattigdomen ofta lägre (Gustavsson & Österberg 2011, s.26-27).  

Gustavsson och Österberg (2011, s.23) menar att de fattiga grannskapen har ökat och de 

ekonomiskt utsatta familjerna tenderar i större utsträckning att bosätta sig i sådana områden, 

vilket visar på att barnfattigdomen kommit att bli mer koncentrerad. 

Många utrikesfödda, som kommer från icke europeiska länder, har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta innebär att de inte får någon löneinkomst som i sin tur gör att de 

oftast inte får ta del av olika socialförsäkringsförmåner som exempelvis sjukersättning och 

arbetslöshetsersättning. Avsaknad av socialförsäkringsförmåner leder många gånger till att 

familjen tvingas leva på försörjningsstöd som gör att barnen riskerar att växa upp i fattigdom 

(Gustavsson & Österberg 2011, s.19, 24). De utlandsfödda familjer som löper störst risk är 

familjer som kommit till Sverige det senaste decenniet och består av sammanboende föräldrar 

med fler barn än genomsnittsfamiljen (Andersson 2012, s.167). Vart tredje barn med 

utlandsfödda föräldrar lever i ekonomisk utsatthet (Salonen 2012, s.17).  

En annan ekonomiskt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Cirka vart femte barn bor med 

ensamstående föräldrar och av dessa lever cirka var tredje i ekonomisk utsatthet (Salonen 

2012, s.19) Mest utsatta är ensamstående mödrar som haft svårt att etablera sig på 
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arbetsmarknaden (Andersson 2012, s.166-167). Kombinationen av att vara ensamsående och 

ha utländsk bakgrund ökar risken för ekonomisk utsatthet ytterligare och mer än hälften av 

alla barn som lever under dessa förhållanden är ekonomiskt utsatta enligt Salonen (2012, 

s.20).  

Föräldrarnas arbetsmarknadsanknytning och utbildningsnivå verkar vara de faktorer som är av 

störst betydelse för familjens ekonomiska situation, var föräldrarna har sitt ursprung har 

mindre betydelse (Gustavsson & Österberg 2011, s.27). Att utveckla strategier för att 

motverka föräldrars bristande försäkringsskydd och arbetslöshet samt öka deras delaktighet i 

samhället kan leda till att minska barnens utsatthet på lång sikt (Salonen 2011, s.36). 

3.2 Att växa upp i fattigdom 

Forskning visar att barn som växer upp i en ekonomiskt utsatt familj löper större risk att 

drabbas av psykologiska och sociala problem (Andersson 2012, s.168). Barnen tar ansvar för 

både familjen och för sig själva vilket gör att de tvingas växa upp fortare än andra barn (Harju 

& Thorød 2010, s.294-295). Ett bra föräldraskap uppges dock kunna skydda barnen från 

sådana negativa konsekvenser av fattigdomen (Andersson 2012, s171).  

Det finns ett samband mellan låg utbildning och fattigdom. Om föräldrarna har en låg 

utbildningsnivå kan det påverka barnets skolresultat negativt (Andersson 2012, s.170). Detta 

kan vara en av anledningarna till att barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer oftare 

avbryter sin skolgång tidigare. Dessa barn löper också större risk att bli utsatta för mobbing 

exempelvis för att de har utslitna och inte moderiktiga kläder. Många har heller inte råd att 

följa med på skolaktiviteter och andra sociala tillställningar (Harju & Thorød 2010, s.289-

296). För många barn innebär detta en skam för att de känner sig annorlunda jämfört med 

andra barn. Barnen utvecklar då olika strategier för att undvika situationer som kan medföra 

skamkänslor (Fernqvist 2013, s.32,77). För att undvika att barnen drabbas av olika negativa 

sanktioner i vardagen väljer vissa föräldrar att prioritera saker till barnen däribland kläder, 

ofta på bekostnad av dem själva (Andersson 2012, s.168). Dock menar Fernqvist (2013, s.33, 

79) i sin avhandling att det inte är fattigdomen i sig som är den stigmatiserande faktor utan att 

jämnåriga barn snarare uppfattar andra barn som inte har samma ekonomiska förutsättningar 

som konstiga, tråkiga och snåla. 

Att som barn växa upp under dessa förhållanden innebär en större risk än för andra barn att 

även som vuxen leva under marginaliserande förhållanden. För barn som växer upp på 
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landsbyggden kan det dock ses som något mindre negativt just för att det där finns mindre 

anordnade aktiviteter som kostar pengar och barnen deltar då oftare på lika villkor. Ett sätt för 

att barnen ska kunna delta på lika villkor i de större städerna skulle kunna vara att man 

anordnar gratis fritidaktiviteter för barnen för att inte öka pressen på föräldrarna att betala 

(Harju & Torød 2010, s.295-297).  

Lundby (2012, s.141-144) har i en studie gjort intervjuer med nioåriga barn och kommit fram 

till att materiella ting har betydelse för hur barn uppfattar varandra. Barnen menar att det är 

viktigt att ha en dator eller mobil för att kunna skapa och hålla kontakt med andra jämnåriga. 

Det är även viktigt att ha liknande och ”rätt” leksaker och att tjejer och killar har leksaker som 

förknippas med respektive kön. Detta för att passa in bland kompisar och inte sticka ut. Att 

passa in bland kompisar verkar vara viktigare än att vara unik och för att undvika att bli 

mobbad.  

3.3 Skälig levnadsnivå & försörjningsstöd 

Familjepolitiken som bland annat består av föräldrapenning, bostadbidrag och barnbidrag 

finns för att förebygga ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer. Tanken med familjepolitikens 

insatser är att de ska ha en fattigdomsreducerande effekt. Den fattigdomsreducerande effekten 

har dock minskat under de senaste tio åren och familjepolitiken förmår i mindre utsträckning 

att jämna ut inkomstskillnaderna hos barnfamiljer (Salonen 2011 s.11-13). 

Sverige kan idag ses som ett konsumtionssamhälle där människans behov att konsumera inte 

tycks finna något slut. Att vara fattig i ett sådant samhälle innebär ett ökat stigma då den 

fattiga även kan ses som den misslyckade konsumenten (Hjort 2012, s. 217-218). 

Konsumtionsmönstret anses ha en stor betydelse för hur människor jämför sig och uppfattar 

varandra. Trots att konsumtionssamhället idag präglas av överflöd utgör försörjningsstödet 

bara det absolut nödvändligaste. Försörjningsstödet är tänkt som ett tillfälligt stöd men 

forskning visar att så inte är fallet då det finns många som erhåller försörjningsstöd under lång 

tid. Tanken med försörjningsstödets utformning är att personer som erhåller försörjningsstöd 

ska bli motiverade till att hitta ett annat försörjningssätt (Hjort 2010, s69, 74-75).  

Då det talas om fattigdom i politiska debatter talas det ofta om vad en skälig levnadsnivå 

innebär och vem som lever upp till denna. Grunden för en skälig levnadsnivå bestäms genom 

den riksnorm som beslutas på statlig nivå. Staten har många gånger haft svårt att definiera vad 

som ska ingå i riksnormen och olika aktörer har skilda åsikter om vad den ska innehålla. 
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Konsumentverket hade ett förslag om att familjer som erhåller försörjningsstöd bör få mer 

pengar för att ha råd till näringsriktig mat, internetuppkoppling och mobiltelefon till barn efter 

att de har fyllt elva år. Regeringen valde att inte anta detta förslag. Även om staten bestämer 

minimisumman är det upp till kommunerna att göra egna bedömningar av en skälig 

levnadsnivå. Detta sker främst genom de lokala riktlinjer som kommunerna själva formar. 

Dessa riktlinjer beskriver till exempel hur mycket en bostad får kosta. I vissa kommuner anses 

de lokala riktlinjerna vara väldigt betydelsefulla för handläggarna medan i andra kommuner 

känner handläggarna knappt till att det finns. En annan aspekt av hur kommuner arbetar med 

riktlinjerna tycks bero på hur involverade de ansvariga kommunpolitikerna är samt vilket 

handlingsutrymme handläggarna har att påverka (Hjort 2012, s.221-230).  

Handläggarna är de som på lokal nivå möter klienterna och tar det slutgiltiga beslutet om vem 

som är berättigad försörjningsstöd. De ska grunda sina beslut på det som lokalt anses vara 

skälig levandsnivå. Handläggarna måste ta hänsyn till de nationella regelverken där 

riksnormen bland annat är inkluderad, de lokalt utformade riktlinjerna samt deras eget 

handlingsutrymme (Hjort 2010, s73). Hjort (2010, s.73-74) menar att det finns relativt lite 

forskning på hur handläggarna använder sitt handlingsutrymme då de ska bedöma 

ansökningar över norm. Dock menar han att restriktivitet och försiktighet verkar prägla 

handläggarnas beslut. Hjorts (2010, s.73-75) studie visar att handläggarna upplever det 

problematiskt att beakta barnperspektivet då handläggningen rör försörjningsstöd till familjer. 

Trots att handläggarna ofta misstänker att barnens behov inte tillgodoses anser de att det är 

svårt att fråga föräldrarna om barnens situation. En anledning är att de inte vill få 

handläggningen av förssörjningsstödet att likna en barnavårdsutredning då det inte ingår i 

socialsekreterarna som handlägger försörjningsstödets arbete.  De upplever också att de har 

svårt att påverka barnens situation genom att bevilja mer pengar eftersom möjligheterna att 

bevilja över norm är små. Studien visar också att fast det finns rutiner och lokala riktlinjer så 

anser många handläggare att det är svårt att värdera om ansökningar över norm är rimliga. Det 

är också handläggarnas uppgift att argumentera och förklara för sina klienter varför deras 

ansökan inte blir beviljad. Detta anser många handläggare är problematiskt då de lokala 

riktlinjerna ofta inte stämmer överrens med deras egna värderingar.  

Politiker och handläggare är de som beslutar hur insatser och fördelning av resurser inom 

socialtjänsten ska utformas (Wörlén 2010, s.39).  
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Wörlén (2010, s.40-43) har i sin studie kommit fram till att barn och ungdomar är den grupp 

som både politiker och handläggare önskar prioritera mest medan försörjningsstödstagare är 

en lågprioriterad grupp. De flesta politiker i studien menar fortsättningsvis att 

försörjningsstödet är den insats som går att spara inom. Många handläggare menar att deras 

arbete består av motstridiga krav eftersom de är tvungna att följa lagen samtidigt som de har 

ett stort handlingsutrymme vilket gör beslutsfattandet komplicerat. Politikerna anser också att 

de arbetar med motstridiga krav då de förväntas ta beslut samtidigt som de statliga 

regelverken lämnar ett litet utrymme för kommunpolitikerna att påverka.  

Kommunala besparingar beskrivs påverka barns uppväxtvillkor negativt i ekonomiskt utsatta 

familjer (Andersson 2012, s. 171). Minujin med flera (2006, s.483) menar att det inte behöver 

vara tillräckligt att öka familjens inkomster för att motverka barnfattigdom i hushållet 

eftersom den ökade inkomsten inte nödvändigtvis behöver gynna barnet.  

I Sverige har alla barn en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. I vissa kommuner ges 

särskilt stöd till barn som på grund av sin utsatta familjesituation inte har möjlighet att delta i 

olika aktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Med detta vill kommunerna öka 

barnets inkludering i sociala samanhang vilket antas leda till bättre skolprestationer 

(Andersson 2012, s.189). 

Nivån av barnfattigdom skiljer sig mycket åt mellan Sveriges olika kommuner. De lokala 

skillnaderna kan bero på exempelvis hur arbetsmarknaden ser ut och populationens 

utveckling. Barnfattigdomen ökade mellan år 2008 till 2009 i 282 av Sveriges 290 kommuner 

(Salonen 2012, s.21) 

3.4 Förebyggande arbete 

Ett sätt att idag arbeta mot fattigdom är genom arbetslinjen. Då barns ekonomiskt utsatta 

situation ofta hänger samman med föräldrarnas situation är det även relevant att i vår studie ta 

upp vad som görs för föräldrarna. Arbetslinjen innebär att alla människor som kan arbeta ska 

sträva efter att göra det. Hanteringen av ekonomiskt bistånd har under den senare tiden starkt 

påverkats av arbetslinjen och det är numera ofta ett krav på att de som erhåller ekonomiskt 

bistånd deltar i arbetspolitiska åtgärder (Fernquist 2013, s.35).  Att föräldrarna har ett arbete 

ses som den främsta åtgärden för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta 

familjer (Gustavsson & Österberg 2011, s.19,24).  
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Harju och Torød (2010, s.295-296) menar att personer i barnets närhet kan underlätta för 

vilken påverkan bristen på pengar har på barnet. Om familjen har ett nära nätverk av 

människor som har det bättre ekonomiskt ställt hjälper de ofta familjen med bidrag till mat, 

kläder och upplevelser. Ansvarar båda föräldrarna, trots separation, för barnet ökar även det 

förutsättningarna för att minska barnets utsatthet.  

Att på olika sätt bedriva förebyggande arbete inom socialt arbete är vanligt förekommande 

och ytterligare ett sätt att göra detta är genom samverkan mellan olika organisationer. Att få 

olika organisationer att samarbeta tillsammans är inte alltid lätt, exempelvis för att vissa 

organisationer värnar för mycket om sin egen yrkesprofession (Aarts & Holm 2010, s.275). 

Aarts och Holm (2010) har i en studie undersökt en samverkansmodell för ett barnhälsoteam 

där olika professioner inom kommun och landsting ska arbeta tillsammans för att skapa bättre 

förutsättningar för barn med särskilda behov. Alla som deltog i sammarbetet ansåg att det 

fungerade bra. Enligt författarna berodde detta på att de viktigaste förutsättningarna för ett 

gott samarbete fanns tillgängliga. Dessa förutsättningar är bland annat att organisationerna har 

förståelse och kännedom om varandras arbete och regelverk samt att alla inom samarbetet 

strävar mot samma mål (Aarts & Holm 2010, s.279-280).  

4. Teori 

I detta avsnitt presenterar vi vårt val av teori. För att förstå socialsekreterarnas resonemang 

kring barnfattigdom och skälig levnadsnivå kommer vi delvis att påverkas av två teorier om 

fattigdom, absolut och relativ fattigdom. Vi inspireras också i vår studie av Michael Lipskys 

teori om handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater för att bättre förstå och tolka vår empiri. 

Vi har valt Lipskys teori då vi anser att socialsekreterarna utifrån denna teori faktiskt har 

möjlighet att påverka barnens situation till en viss del genom sitt handlingsutrymme. Vi 

kommer även använda oss av teori om empowerment för att förstå vissa delar i 

socialarbetarnas agerande. 

4.1 Absolut och relativ fattigdom 

När fattigdom disskuteras sker det ofta i termer av absolut och relativ fattigdom.  

För att kunna definiera absolut fattigdom använder Socialstyrelsen (2013) ett 

fattigdomsstreck. Fattigdomsstrecket ska tydliggöra den minimisumma en person kan 

förväntas klara sig på för att uppnå en skälig levnadsstandard, den summa som utgör 

försörjningsstödet. Rädda Barnen utgår från en absolut fattigdom och definierar det när ett 
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barn lever i en familj som har en låg inkomststandarad eller som erhåller försörjningsstöd 

(Salonen 2012, s.26). När man talar om absolut fattigdom i Sverige går det inte att likställa 

med den absoluta fattigdom som finns i andra delar av världen där barn exempelvis inte har 

tak över huvudet eller mat för dagen. Istället beskrivs absolut fattigdom här utifrån ett svenskt 

perspektiv där det främst handlar om att inte ha samma ekonomiska möjligheter som andra 

barn. Det kan till exempel handla om att inte ha råd till fritidsaktiviteter, vinterjacka eller 

kunna följa med på skolaktiviteter (www.räddabarnen.se). 

Relativ fattigdom fokuserar däremot mer på den omgivande samhällskontexten (Fernqvist 

2013, s.33). Enligt Socialstyrelsen (2013) baseras relativ fattigdom direkt på 

inkomstfördelningen i samhället istället för en allmän skälig levnadsstandard. Den relativa 

fattigdomen mäts ofta utifrån EU:s definition av fattigdom som innebär att de hushåll som har 

en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i samhället kan klassas som 

fattiga (Fernquist 2013, s.33-34). Som inkomst räknas då alla inkomster som en familj får in 

under månaden, även sociala transfereringar som bidrag och pension. Detta mått mäter 

egentligen inte vilken levnadsstandard familjen har utan enbart att de har en lägre disponibel 

inkomst än genomsnittsfamiljen i samhället (Helgeson, 2012 s.21-23).  

4.2 Handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater 

Lipsky (2010) har i sin teori använt ordet gräsrotsbyråkrater för att förklara individer som i 

sitt arbete har direkt kontakt med människor och möjlighet att påverka betydande delar av 

deras liv. Dessa arbeten karakteriseras av ett betydande handlingsutrymme och Lipsky menar 

att socialarbetare, vårdpersonal och poliser är exempel på dessa gräsrotsbyråkrater (Lipsky 

2010, s.3-4,27). Vi kommer i fortsättningen att förstå gräsrotsbyråkrater som socialsekreterare 

och endast beröra de delar av Lipskys teori som vi anser användbara i vår studie för att förstå 

hur socialsekreterare vid socialtjänstens individ och familjeomsorg uppfattar barnfattigdom 

samt hur de arbetar och resonerar kring att förebygga och underlätta för barn i ekonomiskt 

utsatta familjer i Sverige.  

Det finns många olika faktorer som socialsekreterare måste ta hänsyn till för att kunna utöva 

sitt yrke. Det handlar bland annat om lagar, förordningar och riktlinjer som beslutas på högre 

nivå samt normer och liknande som finns på arbetsplatsen men även i samhället.  Trots att 

socialsekreterares arbete styrs från många håll är arbetet för komplext för att dessa styrande 

faktorer ska kunna detaljstyra arbetet vilket ger plats för det egna handlingsutrymmet. Den 

enskilda socialsekreteraren förväntas ha ett gott omdöme och kunna förvalta sitt 



 

16 

 

handlingsutrymme i förhållande till de styrande riktlinjerna. Detta visar på komplexiteten i 

socialsekreterarens arbete, att tillmötesgå organisationen samtidigt som de ska möta klientens 

behov (Lipsky 2010, s. 14-16). Då gräsrotsbyråkrater dagligen arbetar med människor 

behöver de ständigt beakta den mänskliga faktorn. Trots att gräsrotsbyråkraters beslut direkt 

kan påverka stora delar av en annan människas liv så tas besluten ofta snabbt i mötet med 

klienten. Detta visar på vilken makt gräsrotsbyråkrater besitter inom sitt arbete (Lipsky 2010, 

s. 8-9,13). För socialsekreterare i vårt fall skulle dessa snabba beslut kunna innebära att 

ekonomsikt utsatta barn påverkas antingen positivt eller negativt beroende på beslutets utfall. 

Ett exempel på detta kan vara då en ekonomiskt utsatt familj inte får de resurser som krävs för 

att de och deras barn ska uppnå en skälig levnadsnivå. Handlingsutrymme kan ibland 

uppfattas som komplicerat och hjälpinsatserna kan verka orättvisa. Trots detta så behövs 

handlingsutrymmet i människobehandlande yrken för att kunna ge en så individanpassad 

hjälp som möjligt och detta är något som kännetecknar dessa yrken (Lipsky 2010, s.16).  

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008, s.16) tolkar i sin bok det Lipsky (1980) beskriver 

som ett inbyggt dilemma i mötet mellan socialsekreterare och brukare i en svensk kontext. 

Socialsekreterarens roll skapas i mötet med brukaren och socialsekreteraren måste förhålla sig 

till det uppdrag som organisationen har gett och handla inom vissa ramar. Detta begränsar 

deras handlingsutrymme men samtidigt sker mötet på ett personligt plan där 

socialsekreteraren möter brukaren som människa till människa. I vårt fall måste 

socialsekreterana både ta hänsyn till organisationens uppdrag men också lyssna till brukarens 

behov så att båda parterna blir nöjda, vilket kan vara ett dilemma. 

Vidare menar författarna att socialsekreterarna har en stor frihet genom sitt handlingsutrymme 

men att det också för med sig ett stort ansvar i den svenska socialtjänsten. Socialsekreterare 

kan hantera och utnyttja handlingsutrymmet olika beroende till exempel vad för olika 

erfarenheter man har. Inom organisationer är det dock vanligt att personalen utvecklar 

traditioner som bidrar till att handlingsutrymmet utnyttjas ungefär lika (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s.17).  

4.3 Empowerment 

Empowerment har inom det sociala arbetet setts som både en teori, en metod och ett 

förhållningssett (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 2006, s.261,263). Empowermentbegreppet 

har börjat användas allt mer inom både forskning och i socialt arbete. Begreppet kommer 

ursprungligen från USA och trots att det används flitigt i Sverige har ingen bra översättning 
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kommit att tillämpas. En exakt översättning av vad begreppet innebär är svår att finna men 

begreppet associeras ofta till makt, styrka, delaktighet och egenkontroll. 

Empowermentbegreppet vänder sig också till alla som arbetar med att hjälpa människor inom 

socialt arbete, som exempelvis socialsekreterare. Begreppet handlar om att främja människors 

välbefinnande och stödja människor i olika utsatta situationer, i vårt fall ekonomiskt utsatta 

familjer. Empowermentbegreppet gör människorna ansvariga för sina egna liv och ser varje 

människa som en egen aktör (Askheim & Starrin 2007, s.9-12).  

Empowerment inom socialtjänsten kan exempelvis handla om att stärka individerna så att de 

själva får viljan att förändra de faktorer i livet som gör att de befinner sig i en utsatt situation. 

Att låta dem delta i aktiviteter som ökar deras självförtroende, ger dem ökad kompetens och 

stärker deras självkontroll. En grundtanke bakom detta är att individerna ofta förtrycker sig 

själva och är sin egen största motståndare (Askheim & Starrin 2007, s.18-20). Det handlar om 

att hitta varje individs inre förutsättningar och resurser (Moula 2009, s.138). Ett annat viktigt 

steg för att uppnå empowerment är genom horisontell empowerment som beskriver vikten av 

att öka förmågan mellan olika aktörer att sammarbeta på samma nivå för att uppnå bättre 

resultat (Askheim & Starrin 2007, s.21). I utvecklandet av förbyggande socialt arbete har 

också empowerment haft stort inflytande. Detta för att man genom empowerment också 

uppmärksammar de olika strukturerna som finns i samhället och försöker tydliggöra och 

förändra dessa (Meeuwisse, Sunesson & Swärd 2006, s.261-263).   

Vi kommer i vår studie främst att använda teorin om empowerment när vi tolkar det 

förebyggande och underlättande arbetet i analysen. Empowerment kommer då användas för 

att tolka det arbete socialsekreterarna utför för att exempelvis stärka individen och öka deras 

möjligheter till att leva ett självständigt liv.  

5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

En teori gör det möjligt för oss att analysera och förstå det empiriska materialet. Det 

empiriska materialet kan ibland motsäga teorin vilket forskaren måste vara medveten om. 

Beroende på vad som framkommer ur det empiriska materialet är det viktigt att forskaren är 

öppen för utveckling samt problematisering av de teoretiska utgångspunkterna som används 

(Svensson 2011, s.192-193).  
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Det finns olika sätt att gå till väga när forskaren utvecklar sin analys. Induktion är ett sätt där 

forskaren med hjälp utav sin insamlade empiri utformar sin teori. Ett annat sätt är deduktion 

vilket innebär att forskaren utgår ifrån en klar teori när empirin ska samlas in. Abduktion är 

en kombination av både deduktiv och induktiv ansats och enligt den abduktionistiska ansatsen 

samspelar empiri och teori och påverkar varandra (Svensson 2011, s.192-193). Vår studie 

kommer att inspireras utav abduktion eftersom vi inte hade en fastställd genomtänk teori 

innan vi började samla in vår empiri. Vi hade dock, eftersom vi läst in oss på vårt 

forskningsområde i förväg, en tanke om vilken teori vi eventuellt skulle kunna använda vilket 

delvis kan ha påverkat vår empiri.   

Vår studie kommer att påverkas av den hermeneutiska vetenskapsteorin för att förstå hur 

socialsekreterare vid socialtjänstens individ och familjeomsorg uppfattar barnfattigdom samt 

hur de arbetar och resonerar kring att förebygga och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta 

familjer i Sverige. Hermeneutikens utgångspunkt är att det alltid krävs tolkning för att förstå 

all mänsklig interaktion. Det är våra egna erfarenheter som gör det möjligt att tolka och förstå 

andra människors upplevelser och utsagor (Thomassen 2007, s.179-182).  Vi inspireras av 

hermeneutiken eftersom vår empiri till en viss del kommer att bestå utav intervjupersonernas 

egna tolkningar och uppfattningar. Vi måste även ha en medvetenhet om att studien sen 

kommer att påverkas av vår tolkning av ämnet och vad vi anser vara relevant information för 

studien utifrån syftet.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Då vårt syfte med studien är att förstå hur socialsekreterare vid socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg uppfattar barnfattigdom samt hur de arbetar och resonerar kring att förebygga 

och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige anser vi att en kvalitativ metod 

är lämpligast för att samla in vår empiri. Den kvalitativa metoden lämpar sig för vår studie då 

vi vill förstå vår forskningsfråga utifrån intervjupersonernas perspektiv vilket vi kan uppnå 

genom den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s.17). Genom att möta 

intervjupersonerna kan vi skapa oss en bättre förståelse på grund av att vi då har möjlighet att 

ställa direkta frågor och följdfrågor. Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuer som 

utgår ifrån en intervjuguide med olika teman av frågor rörande forskningsproblemet (Bryman 

2011, s.415). Anledningen till att vi valde denna form av intervjuer är för att ge intervjun en 

struktur samtidigt som frågorna kan omformuleras och anpassas till olika situationer under 
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intervjun. Med hjälp av intervjuer anser vi att vi kan få en ökad förståelse av 

intervjupersonernas perspektiv på vår forskningsfråga. 

5.2.1 Kritik mot kvalitativ metod 

Kritiken mot den kvalitativa forskningen handlar ofta om att forskningsresultaten är beroende 

av forskarens egna tolkningar och uppfattningar av studieobjektet. Forskarens tolkningar och 

uppfattningar bygger ofta på forskarens egna intressen och förförståelse av ämnet vilket kan 

styra studien i en viss riktning. Den kvalitativa forskningen är begränsad på så sätt att den 

äger rum vid ett visst tillfälle och plats vilket gör att den kan ge en ofullständig bild av 

studieobjektet och därmed vara svår att generalisera (Bryman 2011, s.368-369). Vår studie är 

baserad på en kvalitativ forskning med den kvalitativa intervjun som metod. Vi måste därför 

ta hänsyn till ovanstående kritik och vara medvetna om att intervjupersonerna kan se en 

vinning i att framställa sig själva eller organisationen på ett visst sätt. 

5.3 Urval 

I vår uppsats har vi intervjuat åtta socialsekreterare på försörjningsstödsenheten vid 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg i sex olika kommuner. Vi har valt att intervjua 

socialsekreterare eftersom att det är deras uppgift att omsätta politikernas beslut i praktiken 

samt att deras handlingsutrymme gör det möjligt för dem att påverka utfallet av besluten 

(Wörlén 2010). Vi anser att denna yrkesgrupp är relevant för studien då de i sitt arbete möter 

familjer som lever i en ekonomisk utsatt situation. I valet av intervjupersoner har vi använt 

oss av ett målinriktat urval. Detta för att vi vänder oss direkt till de yrkesgrupper som vi tror 

har relevant kunskap och kan svara på frågor angående vårt forskningsproblem. Ett 

målinriktat urval innebär just att forskaren väljer område och intervjupersoner på ett 

strategiskt sätt för att dessa ska vara relevanta för studien (Bryman 2011, s.434).   

För att få kontakt med de specifika intervjupersonerna har vi påverkats av vad Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2011, s.42) kallar ett tvåstegsurval. Detta innebär att vi först valde ut 

den yrkesgrupp vi ville studera och som i detta fall är socialsekreterare vid försörjningsstödet, 

för att sedan ge någon inom organisationen ansvaret att finna de specifika intervjupersonerna.  

Vi hade från början ingen direkt uppfattning om i vilken eller vilka kommuner vi ville 

genomföra intervjuerna. Målet med urvalet var att hitta variationer i socialsekreterarnas 

uppfattningar och vi kommer därför i den här studien inte att jämföra kommunerna. Detta kan 
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ses som en variant av det som Bryman (2011, s.433) kallar bekvämlighetsurval då vi endast 

kontaktade kommuner i relativt närliggande område.  

5.3.1 Kritik mot urvalsmetod 

En kritik mot vårt urval kan vara att vår insamlade data blir beroende av intervjupersonernas 

individuella uppfattningar. För att uppnå ett material som inte präglas av intervjupersonernas 

egna uppfattningar krävs fler intervjupersoner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.44). Då 

vi i vår studie endast kommer att genomföra åtta intervjuer är det viktigt att påpeka att 

socialsekreterarnas uppfattningar i vår studie inte kan generaliseras på alla Sveriges 

socialsekreterare utan de kan bara utgå ifrån och svara på hur de själva arbetar och uppfattar 

problemet. En kritik mot tvåstegsurvalet, som vi använde för att få tag på de specifika 

intervjupersonerna, är att den som får ansvaret för att välja ut intervjupersoner gör det på ett 

strategiskt sätt för att exempelvis framställa organisationen i god dager vilket kan göra att 

studien inte blir fullt tillförlitlig.  

5.4 Analysmetod 

I vår studie utgår vi ifrån meningskodning för att analysera vår empiri. Kodning handlar om 

att skapa nyckelord som knyter an till intervjuutskriften för att på så sätt lättare kunna 

identifiera vad intervjupersonerna beskrivit. Allt går i princip att koda. Det kan till exempel 

handla om att koda specifika handlingar, strategier och normer (Kvale & Brinkman 2009, 

s.218). Vi har använt kodning för att begripliggöra, förstå och jämföra empirin. Syftet med det 

har varit att hitta olikheter och likheter i empirin och på så sätt komma fram till teoretiska 

ingångspunkter (Kvale & Brinkman 2009, s.217-219). De teoretiska redskapen som vi kom 

fram till skulle vara användbara för att tolka vår empiri är Lipskys (2010) teori om 

handlingsutrymme, empowerment samt absolut och relativ fattigdom. Vi har även tagit hjälp 

av tidigare forskning och övrig insamlad information som format denna studie. 

Att koda vår insamlade data har gjort det lättare för oss att strukturera och komma fram till 

unika och gemensamma nämnare för de olika intervjupersonernas utsagor. Vi började med att 

printa ut samtliga transkriberade intervjuer för att sedan koda dem manuellt. Vi använde oss 

utav färgpennor, olika färger för olika koder, för att underlätta processen och lättare kunna 

handskas med vårt insamlade material. Vi började med att koda efter de begrepp som formar 

studien, som exempelvis begreppet barnfattigdom, skälig levandsnivå och förebyggande 

arbete. Efter den första delen av kodningen gick vi igenom materialet ytterligare en gång med 

syfte att finna nya infallsvinklar och utveckla kodningen. Det var en utmaning då det var svårt 
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att inte utgå från det ursprungliga perspektivet som låg till grund för den inledande 

kodningen. Nya infallsvinklar som framkom ur empirin i den andra kodningen var då 

huruvida barnen uppmärksammades, och på vilket sätt de uppmärksammades, i 

socialarbetarnas arbete samt att vi tydligare uppmärksammade att kommunerna och 

socialsekreterarna hade olika syn på vad skälig levnadsnivå innebar. När denna del var 

genomförd startade den mer teoretiska nivån av kodning då studiens teoretiska 

ingångspunkter blev tydligare i relation till den empiriska kodningen. Vi hade från början en 

tanke om att använda det teoretiska begreppet handlingsutrymme vilket visade sig fungera bra 

med koppling till de variationer som förekommer i empirin. Vi kunde också utifrån den 

genomförda kodningen i två steg förstå att teorin om empowerment var användbar samt att vi 

kunde använda begreppen absolut och relativ fattigdom som en teori. På det sättet formades 

studiens teman för diskussion och analys i ett samspel mellan empirin och de teoretiska 

ingångspunkterna. En central utgångspunkt var givetvis också studiens frågeställningar som 

vägvisasar in i det empiriska materialet och i analysen kopplat till de teoretiska 

ingångspunkterna. 

5.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida en annan forskare kan genomföra studien på nytt och nå 

samma resultat och beskriver på så sätt vilken tillförlitlighet studien har (Bryman 2011, s.49). 

Bryman (2011, s. 351-352) menar att reliabilitet främst går att förhålla sig till genom 

kvantitativa studier och kan vara svårt vid kvalitativa studier, som exempelvis intervjuer. 

Detta på grund av att de sociala förhållandena och den sociala miljön aldrig går att helt 

återskapa. En annan sak som kan påverka svårigheten att replikera en kvalitativ studie är att 

forskarna tolkar det de hör och ser. För att stärka reliabiliteten i vår studie och för att 

tillförsäkra att vi har nått en gemensam uppfattning av intervjupersonernas utsagor har vi i 

nära anslutning till intervjuerna diskuterat och transkriberat tillsammans. Vår studie kan dock 

vara svår för andra forskare att replikera på grund av det Bryman (2011, s.352) menar, att det 

är omöjligt att återskapa en social situation och för att vi dessutom valt att avidentifiera både 

intervjupersonerna och i vilka kommuner de arbetar vilket försvårar det ytterligare. Vi har 

även använt oss av semistrukturerade intervjuer och utgått från olika konstruerade teman (se 

bilaga 2) vilket innebär att andra forskare troligtvis hade ställt frågorna annorlunda och 

kommit med andra följdfrågor och därav fått andra svar och då ett annat resultat.    
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5.6 Validitet 

Validitet är något som ska finnas i åtanke under hela forskningsprocessen och ska inte ses 

som en separat del eller något som sker i slutet av studien. Med validitet menas om studien 

undersöker det som avses att undersöka och beskriver forskningsresultatets tillförlitlighet, 

rimlighet och trovärdighet (Kvale & Brinkmann 2009, s.264, 268). Vi har med tanke på 

validiteten genom hela studien låtit vårt syfte och våra frågeställningar påverka metodvalen 

för att säkerställa att vi undersöker det vi ämnar undersöka. Vi har även genom hela processen 

försökt hålla oss kritiska och reflekterat över de val vi gjort vilket vi redovisat systematiskt 

genom hela metodavsnittet.  

 

5.7 Metoddiskussion och praktiskt genomförande  

För att få kontakt med blivande intervjupersoner började vi med att ringa runt till olika 

kommuners växel som kopplade oss vidare till socialtjänstens individ- och familjeomsorg, 

avdelningen försörjningsstöd. Vi fick kontakt med olika socialsekreterare som vi gav ansvaret 

att ta upp frågan om att ställa upp på intervju med sina kollegor och sedan återkomma till oss. 

I samband med detta mailade vi även ett informationsbrev (se bilaga 1) till de som ville ha 

ytterligare information där vi informerade lite om vår studie. De återkom senare med namn på 

personer som kunde tänka sig ställa upp på intervju. Det var även vissa kommuner som 

tackade nej och valde att inte ställa upp. Vi fick kontakt med nio socialsekreterare inom 

försörjningsstödet som var villiga att ställa upp på intervju. En intervju blev dock inte av på 

grund av att socialsekreteraren avbokade dagen innan då denne blivit sjuk. Denna intervju 

hade blivit vår sista och vi gjorde därför bedömningen att inte boka om intervjun då vi ansåg 

att vårt redan insamlade material var tillräckligt och vi valde att nöja oss med de övriga 

intervjuerna. Sammanlagt genomförde vi sju intervjuer med åtta socialsekreterare då två av 

dessa ville bli intervjuade tillsammans. Vi hade från början en tanke om att intervjuerna skulle 

utföras individuellt för att få reda på deras egna uppfattningar och minska risken att de skulle 

påverka varandras svar men då två ville blir intervjuade tillsammans valde vi att acceptera 

detta. Hade vi fått ta ställning till samma fråga igen hade vi antagligen resonerat annorlunda 

då vi upplevde att den ena intervjupersonen tog mer plats vilket gjorde att den andra inte fick 

lika stort utrymme i intervjun.    

Vi bokade in tid och plats då intervjuerna skulle genomföras. Alla intervjuer genomfördes 

under en period på fjorton dagar och intervjuerna hölls på socialsekreterarnas arbetsplats då 

detta var smidigast för dem. Intervjuerna spelades in med hjälp utav två mobiltelefoner för att 
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öka chansen till att få en bra inspelning. Intervjuerna varade mellan trettio och femtio minuter 

vilket var ungefär så länge som vi hade räknat med att det skulle ta.  

Vi har svårt att veta hur urvalet av intervjupersoner har påverkat vår studie. Då vi inte var 

närvarande när de specifika intervjupersonerna valdes ut vet vi inte på vilka grunder de valde 

att ställa upp. Vi fick intrycket av att vissa valde att ställa upp då frågan intresserade dem 

medan andra gjorde det mer av pliktkänsla då de själva beskrev hur de hade haft svårt att få 

tag i intervjupersoner under deras studietid. Denna uppdelning kan ha varit en av 

anledningarna till att vissa socialsekreterare pratade mer personligt och var väldigt öppna 

under intervjuerna medan andra hade svårt att svara personligt och nämnde ständigt 

organisationens värderingar. Detta tror vi kan ha varit en av anledningarna till att intervjuerna 

varierade så mycket i tid. En annan anledning till detta skulle kunna vara hur vår 

intervjuguide var upplagd och hur vi valde att ställa frågorna. Hade vi haft mer följdfrågor 

och mer erfarenhet av att utföra intervjuer hade kanske utfallet blivit annorlunda och bidragit 

till en mer givande studie. Hur pass bekväma socialsekreterana var med att bli intervjuade 

hade säkert också en viss påverkan på hur de svarade. 

Vi har båda varit närvarande vid intervjutillfällena men delat upp det så att en av oss har haft 

det övergripande ansvaret för intervjun och intervjuguiden. Den andra har under tiden lyssnat, 

antecknat och kommit med följdfrågor vid behov. Detta tycker vi var ett bra sätt eftersom vi 

kan ha uppfattat vissa saker olika och får på detta sätt bådas perspektiv och synsätt på vad 

som sägs under intervjun. Vi transkriberade hälften av intervjuerna var i direkt anslutning till 

dem medan vi fortfarande mindes dem väl. 

Som vi ovan beskrivit inspireras vår studie av en hermeneutisk utgångspunkt. Detta innebär i 

analysmomentet att vår kodning av det empiriska materialet kan bli präglad av våra egna 

tolkningar och förförståelser på ämnet. Detta kan vara svårt att undvika då vi har läst in oss på 

den tidigare forskningen och funderat kring teoretiska begrepp. För att så långt det är möjligt 

undvika detta har vi försökt att se på empirin på ett objektivt och fördomsfritt sätt. Detta har 

varit relativt svårt då vår förförståelse på ämnet även har präglat vår empiri. För att förhindra 

detta har vi dock läst igenom de transkriberade intervjuerna ett antal gånger och för varje gång 

har vi stött på nya infallsvinklar som kan ha varit betydande för att skapa en djupare förståelse 

av vår empiri. 

För att öka studiens trovärdighet hade vi kunnat komplettera den kvalitativa intervjun med 

fler metoder som exempelvis observationer eller en kvantitativ studie vilket hade kunnat bidra 
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till en bredare bild av forskningsfrågan (Arhne & Svensson 2011, s.56-57). Då vi valde att 

fokusera på forskningsfrågan utifrån socialsekreterare vid försörjningsstödets perspektiv blev 

resultatet av vår studie relativt smalt. Detta var dock något vi var medvetna om då vi valde att 

göra vår avgränsning. Syftet med studien var att ge ett exempel på hur socialsekreterare kan 

resonera kring forskningsfrågan och syftet är inte att resultatet ska kunna gå att generalisera 

på alla Sveriges socialsekreterare.    

5.8 Etiska övervägande 

Vi har under genomförandet av vår studie träffat och intervjuat människor vilket gör att vi 

måste ta hänsyn till vissa etiska aspekter. En etisk aspekt som vi måste beakta är huruvida 

personerna och kommunerna som berörs ska avidentifieras (Svensson & Ahrne 2011, s.30). 

Vi har här valt att avidentifiera intervjupersonerna då vi har en förhoppning om att det kan 

göra att personerna kan känna en större trygghet vilket kan öka sannolikheten att de svarar 

sanningsenligt på frågorna. Vi har även valt att avidentifiera vilka kommuner studien har 

genomförts i dels för att vi inte ser någon anledning till att röja dem och dels för 

intervjupersonernas trygghet. Vi har informerat samtliga intervjupersoner om studiens 

innehåll och att de kommer att avidentifieras. De har även fått information om att det är 

frivilligt att delta i studien och på grund av det har alla intervjuer skett med 

intervjupersonernas samtycke. Konfidentialitetsprincipen och nyttjandekravet är ytterligare 

två aspekter som vi har beaktat i studien. Detta innebär att de uppgifter vi har fått om 

intervjupersonerna och andra individer redovisas och behandlas på ett sätt som gör att 

utomstående inte kan identifiera personerna. Uppgifterna kommer heller inte användas för 

icke-vetenskapliga ändamål eller i kommersiellt syfte utan endast användas i denna studie 

(Vetenskapsrådet, s.12-14). Inspelningarna av intervjuerna samt de transkriberade texterna 

kommer att förstöras efter godkännande av uppsatsen. Genom att vi förhållit oss till 

ovannämnda etiska principer har vi en förhoppning om att studiens empiri blir mer utförlig då 

intervjupersonernas trygghet och tillit till oss antas öka. Detta tror vi i sin tur kommer leda till 

att öka studiens trovärdighet och bidra till ett givande forskningsresultat.  

5.9 Arbetsfördelning 

Vi har försökt fördela arbetet lika mellan oss då vi suttit tillsammans på biblioteket under den 

största delen av uppsatsskrivningen. Vi har båda sökt efter tidigare forskning och läst igenom 

hälften var för att sedan tillsammans diskutera och skriva ner det på datorn. Inledningen och 

bakgrunden har vi till stora delar också skrivit tillsammans. Arbetet med att få tag på 
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intervjupersoner har vi båda varit delaktiga i både med att ringa och maila olika kommuner 

och personer. Av de åtta intervjuer som arbetet resulterade i har vi haft ansvar för fyra 

intervjuer var, båda har dock varit närvarande vid samtliga intervjuer. Teori och metod har vi 

suttit ihop och gjort dock har vi delat upp arbetet mellan oss och skrivit vissa delar var. 

Resultat och analys samt slutdiskussion har vi skrivit gemensamt på en dator för att undvika 

missförstånd. 

6. Resultat och analys 

Detta avsnitt är indelat i fyra olika teman: Barnfattigdom i Sverige, Skälig levnadsnivå och 

handlingsutrymme, Beaktas barnet samt Förebyggande och underlättande arbete som alla 

knyter an till syftet. Vi har valt att skriva ihop resultat och analys för att undvika upprepning 

samt för att vi hoppas det ger läsaren en mer sammanhängande text. De två första rubrikerna 

Barnfattigdom i Sverige samt Skälig levnadsnivå och handlingsutrymme utgår främst från vår 

första frågeställning hur socialsekreterare resonerar kring barnfattigdom och vad de uppfattar 

vara en skälig levnadsstandard för en barnfamilj. Rubrikerna Uppmärksammas barnen samt 

Förebyggande och underlättande arbete knyter främst an till den andra frågeställningen om 

hur socialsekreterare kan arbeta för att förebygga och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta 

familjer och hur barnen uppmärksammas. Vi har analyserat empirin med hjälp utav 

meningskodning och sedan tolkat med hjälp av teori samt tidigare forskning.  

 

6.1 Barnfattigdom i Sverige 

I detta avsnitt av analysen tas begreppet barnfattigdom upp liksom hur socialsekreterarna 

definierar och uppfattar begreppet. Vi belyser även socialsekreterarnas intryck av vilka som är 

mest utsatta samt hur utbredd de anser barnfattigdomen vara i deras kommun.  

 

6.1.1 Begreppet barnfattigdom 

Tidigare forskning visar att barnfattigdom är ett svårt begrepp att definiera. Detta visar sig 

även under våra intervjuer med åtta socialsekreterare vid socialtjänstens försörjningsstöd i sex 

olika kommuner i landet. De intervjuade socialsekreterarna hade inledningsvis svårt att 

uttrycka vad barnfattigdom är. Detta kan bero på att de vanligtvis inte använder just begreppet 

barnfattigdom utan att de istället talar om det i andra termer. Uttryck som är vanligt 

förekommande bland informanterna är istället klienter som har barn och barnfamiljer med 

försörjningsstöd, alternativt långvarigt försörjningsstöd. Ett annat sätt att benämna 
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barnfattigdom är i termer av ekonomiskt utsatta och familjer som lever i knapphet. Familjer 

med sämre ekonomiska förutsättningar är ett annat förekommande begrepp liksom familjer 

som inte har det så välbeställt ekonomiskt. Ett mönster som kan utläsas ur dessa begrepp är att 

alla kan ses som relativt beskrivande. En socialsekreterare sticker ut genom att prata om 

barnfattigdom i termer av ”mina små”. 

En anledning till att socialsekreterarna hade svårt att definiera begreppet barnfattigdom kan 

vara att det inte finns någon officiell definition av begreppet (Salonen 2012). Två begrepp 

som ofta används för att beskriva fattigdom är absolut och relativ fattigdom. För att definiera 

absolut fattigdom används ett fattigdomsstreck för att förtydliga den minimisumma en person 

ska förväntas klara sig på (www.socialstyrelsen.se 2013). Denna summa utgör 

försörjningsstödet och är den typ av definition som Rädda Barnen använder sig av (Salonen 

2012, s.26). Detta kan liknas med en socialsekreterares uttalande om att personer som har en 

inkomst i likhet med försörjningsstödet eller under är fattiga. En annan socialsekreterare 

instämmer och menar att eftersom försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet så kan man 

idag inte vara fattigare. 

Ett alternativt sätt att se på barnfattigdom beskrivs när de berättar om barn som inte har 

samma möjligheter som andra barn. En socialsekreterare beskriver bland annat barn som inte 

har möjlighet att ha med sig en lika fin matsäck på skolutflykten som de andra barnen och 

som inte kan följa med på cykelturer för att de inte har en cykel. Barnfamiljer som inte har råd 

att betala terminsavgifter till barnens aktiviteter som till exempel fotboll, ishockey och 

musikskola är ett annat sätt att beskriva barnfattigdom. Andra större utgifter nämns också som 

ett problem för många barnfamiljer. En socialsekreterare uttrycker sig så här: 

För mig, jag tänker på när barn inte kan leva i den normen som vi har i 

samhället. Då kan det vara ett tryck på barn i unga år att de ska ha 

märkeskläder, att de ska ha en i-phone när de går i lågstadiet och så vidare men 

också att inte kunna, att tvingas välja bort fritidaktiviteter till exempel/... 

Detta kan ses som en relativ definition av fattigdom då det handlar mer om den omgivande 

samhällskontexten än just bristen på pengar (Fernquist 2013, s.33). Det handlar om att inte ha 

det andra barn ofta har vilket författaren beskriver som en stigmatiserande faktor av att leva i 

ekonomisk utsatthet. Ett uttryck som skiljer sig från de övriga socialsekreterares uttalanden är 

att det är barnets subjektiva uppfattning som är av störst betydelse, bara för att barnets familj 

lever på försörjningsstöd behöver inte barnets uppfattning vara att denne är fattig och då bör 

http://www.socialstyrelsen.se/
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man inte heller beskriva barnet som fattig. Detta uttryck skiljer sig från tidigare forskning då 

barnens subjektiva uppfattning inte benämns som ett sätt att se på fattigdom. 

Socialsekreterarna har även här svårt att ge svar på hur kommunpolitikerna i de olika 

kommunerna uppfattar barnfattigdom. Enligt Fernquist (2013, s.13) är politiker ofta oeniga 

om hur begreppet ska definieras. Socialsekreterarna är osäkra och kan inte ge något entydigt 

svar. En gissning som framkommer är att kommunen nog utgår från barnen till föräldrar som 

lever på försörjningsstöd och föräldrar som har en låg inkomst. Fernquist (2013, s. 13) menar 

fortsättningsvis att hur de väljer att definiera begreppet får betydelse för vilka åtgärder som 

sätts in. 

6.1.2 Fattigdomens utbredning  

Några socialsekreterare beskriver att barnfattigdomen är utbredd i de kommuner de arbetar i. 

De menar att eftersom de är så pass många försörjningsstödstagare i kommunen och att 

många av dessa har barn gör det att barnfattigdomen blir relativt hög. En socialsekreterare 

menar dock att det beror på vilken definition man väljer att anta och om de personer som får 

etableringsstöd också räknas så skulle barnfattigdomen i så fall omfatta ännu fler barn. Dessa 

antaganden om barnfattigdomens utbredning kan inte kopplas till om de enskilda 

informanterna hade en relativ eller absolut fattigdomsdefinition då de har olika syn på 

begreppet barnfattigdom. Hur många som bor i kommunen och hur arbetsmarknaden ser ut är 

exempel på faktorer som påverkar hur stor barnfattigdomen är i kommunen (Salonen (2012, 

s.21). En socialsekreterare menar att det antagligen finns många familjer som lever på en 

inkomstnivå lägre än försörjningsstödet men att dessa inte syns, att mörkertalet är stort.  

Ur empirin framkom hur vissa socialsekreterare såg utlandsfödda som den mest ekonomiskt 

utsatta gruppen i kommunerna. Deras bristande kunskap i det svenska språket beskrivs vara 

den främsta orsaken till att de utlandsfödda har svårare att få jobb. Detta bidrar då till att de 

har svårare att bli självförsörjande och i större utsträckning måste leva på försörjningsstöd. 

Socialsekreterarna uttrycker också hur svårt flyktingar och asylsökande har det men då de inte 

har rätt att söka försörjningsstöd träffar dessa handläggare dem inte speciellt ofta. En 

socialsekreterare beskriver de utlandsfödda och deras situation så här: 

…/man dömer folk för att de pratar med brytning och även om de har gått 

svenska för invandrare och kan jättebra svenska kommer det alltid finnas en 

brytning och då döms de på det, de får inget jobb. De är alltid mer utsatta än 

vanliga svenssons/…/De och deras barn är väl den mest utsatta gruppen och det 
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följer ju med sen i andra generationen till och med tredje, det här stigmat som 

finns/…/ Barn blir fattiga vuxna liksom/… 

Att fattigdom går från generation till generation är det många socialsekreterare som 

instämmer med och menar att det är ett svårt mönster att bryta.  Även tidigare forskning 

beskriver utlandsfödda som en utsatt grupp och att de har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Detta leder, som socialsekreterarna uttryckte, till att de inte kan bli 

självförsörjande och därför inte kan ta del av socialförsäkringsförmåner och måste leva på 

försörjningsstöd (Gustavsson & Österberg 2011, s.19, 24). Uttalandena om att asylsökande 

och flyktingar är de mest utsatta grupperna stämmer överrens med Andersson (2012, s.167) 

som menar att familjerna som löper störst risk är de som nyligen kommit till Sverige och 

består av fler barn än genomsnittet.  

Ensamstående mödrar är också en ekonomisk utsatt grupp och en socialsekreterare förklarar 

att kombinationen med att både vara utlandsfödd och ensamstående kvinna med barn gör att 

ens förutsättningar att bli självförsörjande och skaffa sig goda ekonomiska förutsättningar 

försvåras. Detta stämmer överens med Salonens (2012, s.19-20) forskning som också visar att 

ensamstående mödrar och speciellt om man är utlandsfödd är en extra utsatt grupp i 

samhället. Socialsekreterarna menar att ett hushåll som består av en familj med många barn 

blir försörjningsstödet många gånger högre än vad båda föräldrarna tillsammans hade tjänat 

vid ett lågavlönat yrke. Om hushållet då enbart består av en förälder blir det ännu svårare för 

föräldern att bli självförsörjande med en lön som överstiger försörjningsstödet. Detta gör att 

en del föräldrar ger upp hoppet om att bli självförsörjande.  

Bristen på utbildning nämns också som en av de mest betydande faktorerna för att hamna i 

ekonomisk utsatthet och socialsekreterarna menar att det ofta är de som saknar utbildning som 

blir långvariga inom försörjningsstödet då de har små chanser på arbetsmarknaden. Detta 

stämmer också överrens med tidigare forskning som visar att föräldrarnas utbildningsnivå kan 

vara avgörande för familjens ekonomiskt utsatta situation (Gustavsson & Österberg 2011, 

s.27). Andersson (2012, s.170) menar att föräldrarnas brist på utbildning kan ha en negativ 

påverkan på barnets skolresultat, vilket kan vara en av anledningarna till att barn som växer 

upp i ekonomiskt utsatta förhållanden ofta avbryter sin skolgång tidigare (Harju & Thorød 

2010, s.294-295). Detta kan vara en del av anledningen till att ”barn blir fattiga vuxna” som 

en socialsekreterare uttryckte det. Uttalandet stämmer även överrens med Harju & Thorød 

(2010, s.296) som menar att barn som växer upp under marginaliserade förhållanden löper 
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större risk än andra att även som vuxna leva under dessa förhållanden. En socialsekreterare 

menar fortsättningsvis att om en person har flera av dessa riksfaktorer ökar risken ytterligare 

för att personen blir långvarig inom försörjningsstödet.  

Ur empirin framkommer även vissa motsättningar inom försörjningsstödet vars mål är att alla 

ska bli självförsörjande (Hjort 2010 s.74-75).  Det visar sig att studenter som har barn är en 

utsatt grupp då de med hjälp av CSN (centrala studiestödsnämnden) ska klara sin försörjning 

självständigt. Denna summa är dock ofta för låg för en student som har barn och eftersom de 

inte kan få någon extra ersättning från försörjningsstödet, då de redan har ersättning från 

CSN, måste socialsekreterarna råda dem att sluta studera. Denna grupp disskuteras inte i 

tidigare forskning.  

6.2 Skälig levnadsnivå och handlingsutrymme 

I denna del av analysen belyses begreppet skälig levnadsnivå och hur handlingsutrymmet kan 

påverka den skäliga levnadsnivån. 

 

6.2.1 Kommunens syn på skälig levnadsnivå för en barnfamilj 

I de kommuner vi har valt att studera utgår samtliga från riksnormen i handläggningen av 

försörjningsstödet. Summan som utgör riksnormen är tänkt, från staten sida, som en lägsta 

summa för att uppnå skälig levnadsnivå. I Socialtjänstlagen (4:1 st. 3) står det att 

försörjningsstödet ska försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, försörjningsstödet ska 

utformas för att öka brukarens möjligheter till ett självständigt liv. Då denna summa är en 

lägsta nivå får kommunerna själva besluta om att höja denna grundsumma om de anser att det 

är nödvändigt för att individerna ska uppnå en skälig levnadsnivå (Hjort 2011, s228). Vi kan 

se en indikation på att de tillfrågade socialsekreterarna inte är medvetna om att riksnormen är 

tänkt som en minisumma utan förlitar sig fullt ut på att riksnormen erbjuder en skälig 

levnadsstandard. En socialsekreterare menar att man måste förhålla sig till lagen och att det 

inte finns något extra utrymme från socialtjänsten att betala ut mer pengar. En anledning till 

detta kan vara att ingen av kommunerna har höjt summan utan håller sig inom riksnormen.  

Kommunerna har dock utformat egna lokala riktlinjer där kommunpolitikerna har beslutat vad 

som ska anses vara en skälig levnadsnivå för en barnfamilj i deras kommun och vad som ska 

ingå för att uppnå detta. De lokala riktlinjerna skiljer sig åt mellan kommunerna. Utifrån 

informanternas uttalanden kan vi urskilja ett mönster där vissa av kommunerna kan ses som 

relativt strikta medan andra ses som mer generösa. De mer strikta kommunerna beviljar sällan 



 

30 

 

utöver riksnormen och socialsekreterarna upplever sig inte kunna påverka lika mycket, då 

deras handlingsutrymme är begränsat. Andra kommuner som ses som mer generösa kan 

genom de lokala riktlinjerna oftare bevilja mer. Lipsky (2010, s.14-16) beskriver att 

socialsekreterares arbete är komplext och att bland annat riktlinjer aldrig helt kan detaljstyra 

arbetet vilket bidrar till att ett handlingsutrymme uppstår. Anledningen till att det finns 

striktare och mer generösa kommuner kan bero på hur detaljstyrande de lokala riktlinjerna är 

och om det ens finns utrymme för något eget handlingsutrymme.  

Det som skiljer de mer ”generösa” kommunerna från de andra är till exempel att barnen i 

dessa kommuner blir beviljade cyklar. En socialsekreterare uttrycker att de beviljar cyklar till 

barnen och menar att det är rimligt för att uppnå en skälig levnadsnivå. Dock måste barnen 

bruka cykeln under en rimlig tid och de kan därför inte beviljas en ny för att den blir stulen. 

En annan sak som beviljas barnen är extra pengar till terminsavgifter för fritidsaktiviteter som 

exempelvis fotboll och i vissa fall en extra peng för sommaraktiviteter. Till vintern kan även 

familjer beviljas extra pengar till vinterkläder och julklappar till barnen.  

De mer strikta kommunerna väljer att inte bevilja cyklar och extra till fritidsaktiviteter för 

barnen. En socialsekreterare förklarar anledningen till varför de inte gör det: 

…/det får vara fritidsnormen som då är en viss summa varje månad och det har 

gått att köpa så pass billiga begagnade cyklar så den bedömningen har gjorts 

att behovet kan tillgodoses med detta/… 

…/Är det finare att till exempel spela ett instrument på en musikskola som är 

mycket dyrare avgift än att spela fotboll? Ska fotbollen beviljas som är billigare 

fast att jag hellre vill spela klarinett, ett instrument som är dyrare? Så det har 

också blivit ett nej, vi beviljar inget sånt/… 

Har familjer erhållit försörjningsstöd under en längre period verkar socialsekreterarna vara 

överrens om att det blir lättare att bevilja lite extra. Att vissa kommuner väljer att hålla 

riktlinjerna strikta kan bero på det som framkom ur Wörlens (2010, s.40-43) studie att 

försörjningsstödstagare är den grupp politiker väljer att prioritera minst och att 

försörjningsstödet är den insats det går att spara inom. Konsumentverket gav i ett förslag till 

regeringen att riksnormen bör ökas så att familjerna har råd till näringsriktig mat, 

internetuppkoppling och mobiltelefoner till barn då de fyllt elva år vilket inte regeringen 

valde att anta (Hjort 2012, s.222-223). Här går kommunerna på regeringens beslut och 
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beviljar inget extra för ovanstående. Det framkom dock delade meningar ur empirin om 

huruvida internetuppkoppling ingår i riksnormen eller inte. Några socialsekreterare anser att 

internetuppkoppling redan ingår i normen under samma post som telefoni medan andra menar 

att vid behov får barnfamiljerna ta sig till en allmän dator till exempel på ett bibliotek. Barnen 

som lever i familjer som erhåller försörjningsstöd löper större risk att bli utsatta för mobbing 

då de inte har samma saker och inte kan göra samma saker som många andra barn kan. Till 

exempel att inte ha råd till moderiktiga kläder eller kunna välja vilken fritidsaktivitet man vill 

(Harju & Thorød 2010, s.289-296). 

De lokala riktlinjerna måste socialsekreterarna förhålla sig till men trots detta finns det som 

Lipsky (2010 s.14-16) beskriver som handlingsutrymme. Enligt de intervjuade 

socialsekreterarna har de en relativt stor möjlighet att påverka och beskriver det som att det är 

deras jobb att anpassa alla besluten efter den enskilda individen, vilket då handlingsutrymmet 

kan hjälpa dem med. Genom handlingsutrymmet förväntas socialsekreterarna kunna ta bra 

och rätt beslut i förhållande till brukaren och de styrande riktlinjerna. I och med 

handlingsutrymmet kan insatserna bli olika från fall till fall men handlingsutrymmet är 

nödvändigt för att kunna individanpassa besluten (Lipsky 2010, s.14-16). Ett återkommande 

uttryck är just att det är en individuell bedömning vid varje beslut och beslutets utfall kan 

exempelvis bero på faktorer som hur länge familjen varit aktiv inom försörjningsstödet och 

skäligheten i ansökan. En socialsekreterare menar att handlingsutrymmet är stort på det sättet 

att hon har möjlighet att ge extra då det behövs, en cykel, extra matpengar och så vidare samt 

att de lokala riktlinjerna utvecklas delvis tillsammans i gruppen vilket också gör hennes 

inflytande och handlingsutrymme större. En socialsekreterare som arbetar i en mindre 

kommun menar att hennes handlingsutrymme på grund av detta är stort då hon har ett nära 

sammarbete med andra förvaltningar och inte så strama riktlinjer. Grundreglerna ser 

egentligen helt annorlunda ut än vad som beslutas menar en socialsekreterare. Trots att 

handlingsutrymmet kan ses som relativt stort beskrivs det ändå bli rättsäkert. Detta på grund 

av att alla brukare garanterar att de uppgifter de lämnar stämmer samt att de också har rätt att 

överklaga alla beslut. Detta kan liknas vid uttalandet att socialsekreterare utifrån situationen 

kan välja mycket vad som ska beviljas men att de har ”väldigt hårda förhållningsregler” och 

domslut att rätta sig efter.  

Det råder vissa skillnader på hur samstämmiga socialsekreterarna inom de olika kommunerna 

är i användandet sitt handlingsutrymme. Vissa socialsekreterare menar att det är en del som 

tar ut svängarna mer än andra. Det kan till exempel handla om att bortse från vissa av 
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brukarens inkomster och utgifter vid handläggningen av försörjningsstödet eller bevilja en 

extra cykel om den blivit stulen. Andra menar däremot att det råder stor samstämmighet 

mellan samtliga socialsekreterare på socialkontoret och att det är för att det inte ska bli 

orättvist i bedömningen beroende på vilken handläggare man har. En socialsekreterare 

uttrycker att de ofta disskuterar dessa frågor på kontoret för att så långt det är möjligt få alla 

att fatta liknande beslut. Att diskutera med sina kollegor är det fler som uttrycker som ett bra 

sätt att få en samstämmighet i besluten för att undvika orättvisor mellan brukarna. Dock 

menar en socialsekreterare att det i slutligen ändå är upp till den ansvariga inom ärendet att 

fatta beslutet. 

Den här typen av åsikter stämmer överrens med tidigare forskning som beskriver att trots 

lagar och riktlinjer kan socialsekreterarna påverka med sitt handlingsutrymme (Hjort 2010, 

s.73). Handlingsutrymmet innebär, som socialsekreterare uttryckte, att socialtjänstens 

hjälpinsatser till familjerna kan bli mer individanpassade men samtidigt utformade inom vissa 

ramar då socialsekreterarna måste ta hänsyn till lagar och regler (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s.16). Ett uttalande skiljer sig från mängden genom att påpeka att det är 

väldigt strikt och att de inte alls har handlingsutrymme att påverka mycket själva. Detta 

uttalande kan komma av att socialsekreteraren arbetar i en av de striktare kommunerna och 

har därför svårt att bevilja utöver riksnormen.   

Riktlinjerna i de kommunerna som väljer att bevilja lite mer kan delvis beskrivas följa 

utvecklingen av det Hjort (2012, s.217-218) beskriver som nutidens konsumtionssamhälle där 

människor konsumerar i överflöd. Att inte följa konsumtionen i ett sådant samhälle kan 

innebära ett stigma för familjen men trots detta så utgör försörjningsstödet bara det 

nödvändigaste (Hjort 2010, s.69). Att leva på försörjningsstöd i en mer strikt kommun kan 

innebära ett ökat stigma då familjen och barnens förutsättningar att kunna delta på samma 

villkor som andra minskas då de inte har samma ekonomiska möjligheter. Att som barn 

exempelvis inte kunna följa med på skolutflykter för att man inte har en cykel eller att inte 

kunna delta i fritidsaktiviteter på grund av att terminsavgiften är för dyr kan upplevas 

stigmatiserande för de flesta barn men också deras familjer.  

En faktor som begränsar socialsekreterarnas handlingsutrymme är att det i mötet mellan 

socialsekreteraren och brukaren också sker ett möte mellan två människor (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, s.16). Detta tar sig uttryck i beskrivningar som att det är svårt 

att vara stenhård mot en familj som gått på försörjningsstöd under en lång tid eftersom man på 
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ett sätt kan sätta sig in i familjens situation och förstå hur svårt det kan vara att få ihop 

vardagen. Eller att om det hade varit ett enkelt jobb hade inte utbildningen behövt vara tre och 

ett halvt år, men att det krävs för att utveckla ett förhållningssätt och den professionalitet som 

behövs och som kan vara till hjälp i arbetet. En socialsekreterare beskriver hur han försöker 

använda sitt handlingsutrymme för att lära känna brukaren bättre och vara ett så bra stöd som 

möjligt till brukaren:  

Många föräldrar som kommer hit har väldigt dålig självkänsla/…/ deras 

stressnivå är här uppe när de sitter i väntrummet eller när de sitter på den sidan 

av bordet. För mig handlar det mycket om att lära känna föräldern/…/ skapa ett 

förtroende. Vara ärlig mot dem, asså jag brukar säga att jag hoppas inte vi ses 

igen. Det kan jag säga till mina klienter och de tar det på ett bra sätt. De vill ju 

inte träffa mig heller liksom/… 

Då socialsekreterare ständigt möter människor i sitt arbete behöver de ofta beakta den 

mänskliga faktorn, då socialsekreterarnas beslut kan påverka brukarnas liv (Lipsky 2010, s.8-

9,13). Det förhållningssätt som beskrivs i citatet kan liknas vid empowerment då 

socialsekreteraren försöker stödja och skapa ett välbefinnande hos brukaren. Empowerment är 

användbart för alla som arbetar med utsatta människor eftersom det till vis del handlar om att 

stärka brukaren så att de själva får kraften att förändra sitt liv (Askheim & Starrin 2007, s.11-

12).  

 

6.2.2 Socialsekreterarnas syn på skälig levnadsnivå för en barnfamilj 

Det fanns olika åsikter om huruvida den skäliga levnadsnivån försörjningsstödet i 

kommunerna erbjuder är skälig. Många socialsekreterare ansåg att den är skälig eller på 

gränsen till skälig. Någon menade att det går att klara sig på socialbidrag men att det inte är 

roligt. Socialsekreterara uttryckte bland annat att de kan ge barnfamiljerna extra vid behov 

och att regelverken inte är så strikta vilket upplevs humant och positivt. En socialsekreterare 

menar att det beror på var man kommer ifrån. Har man tidigare haft ett jobb med lön kan det 

vara svårt att anpassa sig men om man istället kommer från sämre förhållanden i ett annat 

land kan många till och med ha pengar över att skicka hem till släkten.  

En annan åsikt var dock att den skäliga levnadsnivån är bristfällig och borde höjas, att 

systemet är trögt med förändringar och att det ligger rätt i tiden att en dator bör ingå till 
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barnen. En annan socialsekreterare uttryckte att den skäliga levnadsnivån i alla fall borde 

höjas med några tusenlappar för en barnfamilj och beskriver:  

…/om jag då kikar lite på vad jag själv har kvar när jag fått lönen idag och när 

jag har betalat alla mina räkningar och jag bara konstaterar att jag har mycket 

mer pengar att röra mig med än en familj som har fem barn, så då kan jag tycka 

att det är rätt grymt att det är så/… 

Precis som många av socialsekreterarna beskriver menar Hjort (2010, s.69) att 

försörjningsstödet inte är tänkt att vara något överflödigt utan bara ska täcka det 

nödvändigaste. Trots att försörjningsstödet ska täcka det nödvändigaste menar Salonen (2012, 

s.10-11) att barnfattigdomen existerar och involverar de barn som lever på försörjningsstöd 

vilket även de flesta informanterna håller med om. 

När det kommer till de lokala riktlinjerna anser de flesta socialsekreterarna att de stämmer 

överrens med deras egna värderingar vilket är tvärtemot vad Hjort (2010, s.73-73) menar. Då 

de flesta riktlinjerna är på detaljnivå och beskriver till exempel vad en cykel eller en säng får 

kosta menar socialsekreterarna att det är rimliga summor. En socialsekreterare menar att de 

har ganska stor möjlighet att påverka hur de lokala riktlinjerna utformas eller om de behöver 

ändras och menar att bara för att någonting anses skäligt nu kanske det ser annorlunda ut i 

framtiden. Det är därför viktigt att man tar sitt ansvar och påverkar de beslut som går till 

exempel hur de lokala riktlinjerna ska utformas. Det socialsekreteraren menar kan beskrivas 

som en del av handlingsutrymmet och hur hon har möjlighet att påverka delar av de regler 

som styr henne i hennes arbete. Handlingsutrymmet kan se olika ut för olika socialsekreterare 

och olika arbetsplatser. Personalen på en arbetsplats kan utveckla traditioner för hur 

handlingsutrymmet ska användas (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.17).    

En socialsekreterare beskriver hur situationen ibland kan vara den omvända och att 

kommunen ibland beviljar mer än vad som borde vara skäligt: 

…/tandvård och så och vad som egentligen är skäligt. Det är ju något vi lägger 

enormt mycket pengar på. Ja så där tycker vi det ska finnas riktlinjer/…/ om 

man lagt 50 000 kronor på tandvårdsbesök så ska ju tänderna inte ha rasat på 

två år sen/… 

Hur de lokala riktlinjerna är utformade menar Hjort (2012, s.227-232) beror på vilket 

handlingsutrymme handläggarna har att påverka samt hur involverade kommunpolitikerna är. 
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6.3 Uppmärksammas barnen? 

När det kommer till hur barnen uppmärksammas i handläggningen kan vi se vissa olikheter. 

De flesta socialsekreterare vill beskriva det som att de beaktar barnperspektivet men vad det 

innebär för de olika socialsekreterarna skiljer sig åt. Ur det de beskriver går det också att 

utläsa att det är en svår uppgift. Socialsekreterarna menar ofta att det är föräldrarnas ansvar att 

ta hand om sina barn eftersom barnen inte själva kan förändra sin situation. Trots att 

socialsekreterarna så långt det är möjligt försöker uppmärksamma barnen kan de dock aldrig 

säkert veta om de pengar de beviljar faktiskt går till barnen. En socialsekreterare beskriver att 

det är svårt att veta på vilket sätt man ska låta barnen vara delaktiga i handläggningen då 

fokus ligger mer på föräldrarna och det är de som ska ansvara för sina barn. Bristen på 

hembesök nämns också som en bidragande orsak till att det kan vara svårt att egentligen få 

veta hur barnen har det. Här kan man dra paralleller till det Hjort (2010, s.73-75) visar i sin 

studie att det är svårt för socialsekreterarna att beakta barnperspektivet. Många 

socialsekreterare verkar också förknippa barnperspektivet med anmälningsplikten. Är de 

oroliga över någonting beskriver flera det som en trygghet att kunna kontakta socialtjänstens 

barn och familjeavdelning. De gör då en anmälan dit och låter dem undersöka problemet.  

 

Hjort (2010, s.73-75) menar att socialsekreterare vid försörjningsstödet ofta misstänker att 

barnens behov inte tillgodoses men att det är svårt att fråga föräldrarna rakt ut hur det ligger 

till. Detta stämmer inte överrens med vad informanterna uttryckte. Socialsekreterarna menar 

istället att föräldrarna tar hand om sina barn, ofta på bekostnad av dem själva. Men de är 

också noga med att påpeka att de inte helt säkert kan veta men att de har känslan av att det är 

så. Någon menar också att de måste ha den tron på föräldrarna, att de faktiskt vill det bästa för 

sina barn. Enligt Andersson (2012, s.168) väljer vissa föräldrar att prioritera saker till sina 

barn framför sig själva vilket kan liknas vid informanternas uttalanden. En socialsekreterare 

berättar hur detta ibland kan gå till en överdrift och menar att hon får säga till föräldrarna att 

prioritera sig själva lite.  

 

Socialsekreterarna uttrycker flera olika exempel på hur de arbetar med barnperspektivet vilket 

också kan ses som exempel på underlättande arbete riktat mot barnen. Vissa socialsekreterare 

menar att barnen aldrig ska behöva stå utan en bostad och går därför in extra och betalar el- 

och hyresskulder för att hjälpa familjen om det har gått så långt att de inte själva kan betala. 

Detta är något som socialtjänsten normalt sätt inte gör men då det är barn inblandade görs i 
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vissa kommuner undantag för att barnet inte ska kunna bli drabbad av föräldrarnas 

försummelse. En socialsekreterare uttrycker vikten av att ta hänsyn till att det finns barn med i 

familjen: 

 

…/Ärenden där det är ungar med/…/när man handlägger sådana ärenden tar 

man ju extremt mycket hänsyn till att det är ett barn med just för att de inte kan 

göra det själva. Så man behandlar ju dem lite mer med silkesvantar än vad man 

gör med vanliga vuxna utan barn/… 

 

En socialsekreterare beskriver liknande det som citatet belyser och menar att kommunen 

bekostar umgängesresor för barnen så att de har möjlighet att träffa båda sina föräldrar oavsett 

hur långt bort de bor i landet. Detta görs då enbart för barnet och dennes mående och inte lika 

mycket för att tillgodose föräldrarnas behov. Arbetsmetoden BBIC (Barns behov i centrum) 

nämns också som en anledning till att barnperspektivet särskilt beaktas och det framgår att 

man beviljar extra och motiverar utifrån barnperspektivet trots att föräldrarna inte levt upp till 

de krav som ställs på dem för att erhålla försörjningsstöd. Detta kan uppfattas som ett 

dilemma då det är svårt att hantera situationen som skapas när föräldrarna inte genomför de 

krav som ställs på dem för att de ska få försörjningsstöd samtidigt som barnen inte ska bli 

drabbade av att föräldrarna inte genomför kraven. Vissa socialsekreterare har restriktioner hur 

de ska hantera situationen medan andra får agera själva utifrån sitt handlingsutrymme. Med 

hjälp av sitt handlingsutrymme har vissa socialsekreterare möjlighet att påverka om 

föräldrarnas agerande ska leda till avdrag eller avslag av försörjningsstödet för att de inte 

följer det avtal man från början har satt upp. Den mänskliga faktorn beskriver Lipsky (2010, 

s.8-9,13-16) som ständigt närvarande när handläggare använder sitt handlingsutrymme och de 

förväntas ha ett gott omdöme att kunna ta svåra beslut. Således har de mycket frihet men även 

ett stort ansvar och deras beslut kan ha stor påverkan på familjen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s.17). Socialsekreterarna beskriver att de i liknande fall kan bevilja pengar 

eller rekvisitioner för exempelvis enbart mat eller kläder just till barnen så att inte de blir 

drabbade. En socialsekreterare menar att trots att de inte kan garantera att insatsen går till 

barnen kan man ändå känna att man haft ett gott omdöme och tagit sitt ansvar som 

socialsekreterare. Andra socialsekreterare har mer strikta riktlinjer för hur de ska hantera 

situationen när föräldrarna inte gör vad som förväntas av dem och kan i vissa fall ge avslag 

direkt. De hänvisar då till den bristande föräldraförmågan och lämnar över ärendet till barn- 

och familjeavdelningen och kan då inte påverka situationen med hjälp av sitt 
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handlingsutrymme. En socialsekreterare menar att familjen kanske både har bostadsbidrag 

och barnbidrag och blir därför inte helt utan pengar, ibland kan även en nödprövning göras för 

familjen.  

 

6.4 Förebyggande och underlättande arbete 

Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006, s.261-263) beskriver att empowerment har ett stort 

inflytande i det förebyggande sociala arbetet. Socialsekreterarna i vår studie har egentligen 

ingen uppfattning hur och om de arbetar förebyggande mot barnfattigdom. Ett mönster som 

framkommer ur empirin är dock att de faktiskt ändå arbetar förebyggande för att underlätta 

för dessa barn men att just begreppet förebyggande inte är något som används i deras dagliga 

arbete. Det råder dock stor skillnad på kommunerna och i vilken omfattning de arbetar med, 

de vi i denna studie benämner som, förebyggande arbete. Empowerment handlar bland annat 

om att stärka individerna, öka deras självförtroende och kompetens för att de ska bli mer 

delaktiga i samhället och på sikt bli självständiga individer (Askheim & Starrin 2007, s.9-12). 

Detta är något som majoriteten av socialsekreterana beskriver då de på olika sätt förklarar hur 

de arbetar med att stötta, motivera och ge råd till föräldrarna som på grund av sin 

samhällssituation många gånger blir stigmatiserade. En socialsekreterare beskriver hur hon 

många gånger försäker pusha på föräldrarna att ta egna kontakter med bland annat 

arbetsförmedling och hyresvärdar med förhoppning om att de ska bli mer självständiga. En 

annan håller med och menar att motiverande samtal är en daglig del i arbetet för att försöka 

övertala brukarna om att de till exempel kan betala sin elräkning utan hjälp från sin 

socialsekreterare, allt för att de en dag ska kunna klara sig själva. Att ta hjälp en av budget 

rådgivare som kan förklara för föräldrarna hur de ska planera sin ekonomi nämns som ett 

annat sätt att vara stöttande och ge familjen råd. Ett sätt som utmärker sig från de dagliga 

motiverande samtalen och som kan ses som ett rutinmässigt förebyggande arbete är som en 

socialsekreterare uttrycker: 

 

…/så är det när barn slutar gymnasiet och ska bli vuxna då är ju inte 

föräldrarna längre försörjningsansvariga och då är det viktigt att de i alla fall 

börjar söka jobb till sommaren, så då kan man liksom informera att nu när du 

tar studenten så är det viktigt att du börjar söka jobb så att du får en inkomst så 

att du klarar dig/…/men det är ju bara några månader innan. 
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Detta citat illustrerar även socialsekreterarnas mål och vilja att få alla försörjningsstödstagare 

ut i arbetslivet. Att få dessa människor att bli självförsörjande verkar vara det främsta sättet 

socialtjänsten idag arbetar förebyggande mot barnfattigdom. Alla kommunerna har som krav 

att de som erhåller försörjningsstöd och har möjlighet att arbeta ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Att stå till arbetsmarknadens förfogande och att alla som lever på försörjningsstöd 

ska sträva efter att ha ett arbete kan beskrivas som det främsta sättet att arbeta mot fattigdom, 

den så kallade arbetslinjen (Fernquist 2013, s.35). För många som lever på försörjningsstöd 

och ingår i arbetslinjen innebär detta att de har en daglig praktik eller sysselsättning att gå till. 

Detta menar vissa socialsekreterarna stärker individerna på det sättet att de får känna sig mer 

delaktiga i samhället. De uttrycker hur viktigt det är för barnen och deras välbefinnande att 

föräldrarna har någonstans att gå på dagarna oavsett om det är ett arbete eller en praktik. 

Barnen kan på så sätt identifiera sig med andra barn som har föräldrar som arbetar och blir på 

så sätt en del av gemenskapen. De menar också att barnen på så sätt får en större förståelse för 

att man måste arbeta för att få pengar. Gustavsson & Österberg (2011, s.19,24) trycker också 

på vikten av att föräldrarna har ett arbete för att kunna förbättra situationen för sina barn. Att 

på detta sätt stärka familjen genom att öka deras delaktighet i samhället kan tycka inspireras 

av empowerment eftersom syftet är att stödja människor genom att skapa delaktighet i 

samhället.  

 

Samarbete mellan olika organisationer är vanligt förekommande i det förebyggande arbetet 

(Aarts & Holm 2010, s.275). Samarbete nämns också av socialsekreterarna som en viktig 

faktor för att arbeta förebyggande och underlättande för dessa barn. Socialsekreterarna 

beskriver det nära samarbetet med socialtjänstens barn och familjeavdelning som en trygghet i 

arbetet och de flesta har dessutom verksamheterna i samma byggnad. Även samarbete mellan 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen och i vissa fall skolan är vanligt förekommande i 

arbetet. En socialsekreterare menar att de i sin yrkesroll ofta får kännedom om olika delar i 

familjens vardag som de ibland behöver informera andra yrkesgrupper om. Hon beskriver det 

som att hon kan delegera uppgifterna vidare till andra eftersom hon själv inte har alla resurser. 

En annan socialsekreterare beskriver att situationen kan vara den omvända och att det ibland 

är socialsekreterare från andra avdelningar som tar kontakt när de misstänker att det brister i 

familjens ekonomi. Detta nämns dock också av andra socialsekreterare som ett dilemma då 

sekretessen begränsar dem i vilken information de får dela med sig av till andra avdelningar 

och professioner. Då många yrkesroller ofta är inblandade kring samma individ beskrivs 

samarbetet ändå som positivt då de får större förståelse för de andra yrkesgruppernas arbete 



 

39 

 

och lättare kan hjälpa familjerna. Detta nämns även av Aarts och Holm (2010, s.279-280) som 

en viktig del i att få ett fungerande samarbete. En socialsekreterare berättar om en kurs som 

vänder sig till personalen på bland annat socialförvaltningen och skolan för att stärka 

samarbetet mellan organisationerna och på ett bättre sätt både kunna stärka barnen och deras 

föräldrar. Denna kurs tror hon kommer vara väldigt givande för fler kommuner att ta del av 

för att barnen ska få det bättre. 

 

Ett annat sätt att underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer, förutom att bevilja utöver 

norm (se rubrik 6.2 skälig levnadsnivå), är enligt socialsekreterarna att hänvisa familjen 

vidare till olika välgörenhetsorganisationer och fonder som till exempel 

Majblommekommittén och Svenska kyrkan. Att dessa organisationer finns upplever vissa 

socialsekreterare som väldigt betydelsefullt och en menar att många förlitar sig på dessa 

organisationer när kommunens resurser och handlingsutrymme är begränsat inom 

organisationen.  En annan socialsekreterare menar att kommunen efter att barnfattigdomen 

uppmärksammades i media har skapat egna fonder som barnfamiljer kan ansöka om pengar 

från.  

 

Vissa socialsekreterare anser att det är politikernas ansvar att etablera rutiner för hur det 

förebyggande arbetet ska kunna utvecklas. Det är dock olika hur mycket socialsekreterarna 

känner att de kan påverka politikerna i kommunen. Det verkar som att alla socialsekreterare 

på något sätt har försökt att få igenom deras olika förslag på högre nivå. Vissa menar att det är 

svårt att få kommunpolitikerna att lyssna, en socialsekreterare menar att han inte har större 

möjlighet än vilken kommuninvånare som helst att få igenom ett förslag.  En annan 

socialsekreterare uttycker att det ofta är deras enhetschef som för fram förslagen till 

kommunpolitikerna men att denne många gånger pratar för ”döva öron”. Andra upplever dock 

att de har möjlighet att påverka och menar att de faktiskt blir hörda av kommunpolitikerna: 

 

…/sen har man också ganska mycket ansvar i sin arbetsgrupp hur mycket man 

faktiskt kämpar för det och vad man ger för förslag till politikerna. Visst det är 

de som klubbar det men det är ändå förslagen som kommer underifrån och då 

gäller det att vi försöker få till det här och får man det klubbat så får man ju 

köra på/… 
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I och med handlingsutrymmet så finns det möjlighet för den enskilde socialsekreteraren att 

faktiskt kunna vara med och påverka vad som ska beslutas. Citatet belyser just detta att varje 

socialsekreterare har ett ansvar att påverka sitt kommande handlingsutrymme. Anledingen till 

att socialsekreterarna anser sig ha så olika möjligheter att påverka politikerna kan bero på 

vilka erfarenheter de har och hur de väljer att hantera och utnyttja sitt handlingsutrymme 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.17). 

 

6.5 Sammanfattning  

 Socialsekreterarna använder vanligtvis inte begreppet barnfattigdom utan talar om det 

i andra termer. 

 Det finns skillnader i vad som socialsekreterarna definierar som barnfattigdom och när 

de anser att ett barn lever i en ekonomisk utsatt situation. Vissa socialsekreterare väljer 

att definiera det utifrån den absoluta teorin om fattigdom medan andra har en mer 

relativ tolkning.  

 Socialsekreterarna ser utlandsfödda och ensamstående mödrar som de mest 

ekonomiskt utsatta grupperna i kommunerna. 

 Kommunerna utgår från riksnormen i handläggningen av försörjningsstödet men 

utformningen av de lokala riktlinjerna skiljer sig åt. Vissa kommuner kan beskrivas 

som mer strikta och andra mer generösa. Det råder olika åsikter om i fall de anser sig 

ha ett stort handlingsutrymme vilket också kan hänga ihop med hur pass omfattande 

de lokala riktlinjerna är. 

 De fanns delade åsikter mellan socialsekreterarna och huruvida de anser att den 

skäliga levnadsnivån i kommunen är skälig. Socialsekreterarna anser att deras egna 

värderingar stämmer överrens med de lokala riktlinjerna. 

 Socialsekreterarna anser att de beaktar barnperspektivet men att det kan vara svårt då 

de aldrig kan veta om resurserna familjen får faktiskt går till barnen. Många verkar 

även förknippa barnperspektivet med anmälningsplikten. 

 Socialsekreterarna har egentligen ingen uppfattning hur och om de arbetar 

förebyggande mot barnfattigdom då begreppet inte är något som vanligtvis används i 

deras arbete. Det råder också en stor skillnad mellan hur mycket de olika kommunerna 
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och socialsekreterarna arbetar förbyggande. Att få alla som erhåller försörjningsstöd 

att bli självförsörjande är det främsta och mest omfattande sättet. 

 Att det är politikernas ansvar att det finns goda rutiner för hur socialsekreterarna ska 

kunna arbeta förebyggande är en viktig åsikt som lyfts fram av socialsekreterarna. Hur 

mycket de sen anser sig kunna påverka finns det dock delade meningar om.  

7.0 Slutdiskussion 

Syftet med studien var att förstå hur socialsekreterare vid socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg uppfattar barnfattigdom samt hur de arbetar och resonerar kring att förebygga 

och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige. Trots att socialsekreterarna inte 

använder begreppet barnfattigdom menar de ändå att det finns och att barnfattigdomen är 

utbredd i de olika kommunerna. Det fanns dock delade meningar bland socialsekreterarna hur 

de valde att definiera barnfattigdom. Vissa beskrev det på ett sätt som liknar Salonens (2012, 

s.26) definition, nämligen att de barn som lever i en familj som erhåller försörjningsstöd eller 

har en låg inkomststandard lever i fattigdom. Andra menade att det främst handlar om att inte 

ha samma ekonomiska möjligheter som andra barn ofta har. Det framkom också att det råder 

stor skillnad bland kommunerna och vi kom att beskriva vissa som mer generösa medan vi 

såg andra som mer strikta. Vi menar att det är svårt att göra den definitionen som 

socialsekreterarna och Salonen (2012, s.26) gör då kommunerna själva genom de lokala 

riktlinjerna får bestämma vad som ska ingå i försörjningsstödet för att en skälig levnadsnivå 

ska uppnås för en barnfamilj. Medan vissa kommuner väljer att gå utöver riksnormen och 

bevilja cyklar, julklappspengar och semesterpengar till barnen samt betala deras 

fritidsaktiviteter väljer andra kommuner att hålla sig till riksnormen och inte bevilja något 

extra. På grund av detta förhåller vi oss kritiska till Salonens (2012, s.26) definition av 

barnfattigdom och undrar om alla barn som lever i en familj som erhåller försörjningsstöd 

verkligen lever i barnfattigdom. Om de barn som lever i kommuner som beviljar extra utöver 

riksnormen lever i absolut fattigdom, hur ska vi då beskriva den fattigdom barnen som aldrig 

beviljas något utöver riksnormen lever i, är det extrem fattigdom? De måste ju ändå ha det 

värre. Vi anser att det är fel att det ska vara så stora skillnader mellan kommunerna och vad 

kommunpolitikerna beslutar vara en skälig levnadsnivå, att det ska spela så stor roll i vilken 

kommun familjen som erhåller försörjningsstöd bor i. Vi förstår dock att det inte är helt enkelt 

och att det är en svår balansgång att besluta vad som ska utgöra en skälig levnadsnivå för en 
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försörjningsstödstagare. Just eftersom försörjningsstödet är tänkt som ett tillfälligt stöd ska det 

inte vara så generöst att individer väljer att använda det som en permanent lösning. 

Det framkom även i vår empiri att socialsekreterarna tyckte att den skäliga levnadsnivån i 

kommunen var skälig liksom att de lokala riktlinjerna stämmer överrens med deras egna 

värderingar, detta oavsett om de arbetade i en mer strikt eller givmild kommun. En fråga vi 

ställt oss är om vi hade fått samma svar även om den skäliga levnadsnivån och de lokala 

riktlinjerna såg annorlunda ut. Reflekterar socialsekreterarna egentligen över rimligheten i de 

regler de förhåller sig till eller tycker de bara som beslutsfattarna, och i så fall vad får det för 

konsekvenser för barnen? Några ansåg dock att det borde ingå vissa saker i riksnormen som 

till exempel en dator. Vi anser också att riksnormen är gammaldags och behöver anpassas till 

dagens konsumtionsmönster, i riksnormen finns exempelvis medräknat en kostnad för 

dagstidning men ingen för internetuppkoppling eller mobiltelefon.  

Hur socialsekreterarna arbetar med att förebygga och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta 

familjer var det till en början svårt att få ett svar på då de själva inte visste om och i så fall hur 

de arbetade förebyggande. I vår empiri framkom det dock att de faktiskt på olika sätt arbetade 

förebyggande för att underlätta för dessa barns familjer och det främsta sättet är att få 

föräldrarna att bli självförsörjande. Dessa insatser riktar sig främst till föräldrarna men detta 

kan motiveras med att om föräldrarna mår bra leder det i sin tur till att även barnen mår bättre. 

Socialsekreterarna motiverar ofta att det underlättar för barnen i deras situation om 

föräldrarna har ett arbete då de kan identifiera sig med andra barn som har arbetande 

föräldrar. Vi menar dock att det även finns andra saker som ett barn behöver för att kunna 

identifiera sig med andra barn. Att inte exempelvis ha en dator och kunna prata med sina 

vänner via facebook på fritiden menar vi i dagens samhälle kan vara minst lika 

stigmatiserande.  

Det framkom också ur vår studie att socialsekreterarna vid behov kan bevilja pengar enbart 

till barnen för att garantera att de får vad de behöver men att de aldrig helt säkert kan veta om 

pengarna går till barnen. Socialsekreterarna menar att de ändå beaktar barnperspektivet även 

om det är en svår uppgift något som även Hjort (2010, s.73-75) beskriver. Vi anser att det 

borde finnas rutiner för hur socialsekreterarna ska arbeta och följa upp ärenden där barn är 

inblandade för att försäkra sig om att pengarna verkligen går till barnet. Ett sätt som vi anser 

skulle kunna bidra till ett ökat barnperspektiv är att socialsekreterarna har rutinmässiga 

hembesök hos familjerna för att få en ökad insyn i barnens situation. Socialsekreterarna menar 
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dock att de tror att föräldrarna oftast tar hand om sina barn och menar att de måste ha den tron 

på föräldrarna. Om socialsekreterarna istället hade trott att föräldrarna inte tog hand om sina 

barn hade de då agerat annorlunda och kanske utvecklat rutiner för att följa upp hur barnen 

egentligen har det? Vi kan här dra paralleller till det vi skrev ovan då vi undrar om detta 

egentligen är socialsekreterarnas egna värderingar eller om de bara rättar sig efter 

beslutsfattarna? Socialsekreterarna verkar ofta förknippa barnperspektivet med 

anmälningsplikten vilket gör att vi frågar oss vad som egentligen krävs för att de ska göra en 

anmälan när de tror så gott om föräldrarna. Vi kan förstå varför socialsekreterarna har detta 

förhållningssätt då det i längden inte hade fungerat att hela tiden vara misstänksam och tro det 

värsta om föräldrarna. Att hela tiden vara orolig för hur barnen har det hade varken gynnat 

socialsekreterarna eller föräldrarna. Socialsekreterarna hade antagligen inte klarat av sitt 

arbete om de ständigt haft en oro för barnen i ärendena och föräldrarna hade antaglien mått 

sämre då de inte känt någon tilltro till socialsekreteraren. Det blir då lättare att bara tro på 

föräldrarna. Avslutningsvis anser vi att ett ökat barnperspektiv inom försörjningsstödet hade 

bidragit till ett bättre förebyggande och underlättande arbete för barn i ekonomiskt utsatta 

familjer.    

Vi har i slutdiskussionen tagit upp vissa funderingar vi fått under studien som hade varit 

intressanta att studera närmare. Vi tycker även att det vore spännande att genomföra en 

liknande studie men att då också intervjua kommunpolitiker och chefer för socialtjänsten för 

att få ett bredare perspektiv av forskningsfrågan samt höra deras åsikter om barnfattigdomen i 

Sverige. 
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     (Bilaga 1) 

Informationsbrev     
 

Hej! 

Vi heter Emelie Paulsson och Sanna Eriksson och är två studenter från Linneuniversitetet i 

Växjö som går sjätte treminen på socionomprogrammet. Vi ska nu under hösten skriva vårt 

examensarbete.  Vi har i vår uppsats valt att studera barnfattigdom i Sverige och vårt syfte 

med uppsatsen är att förstå hur socialsekreterare vid socialtjänstens individ och 

familjeomsorg(försörjningsstödet) uppfattar barnfattigdom samt hur de arbetar och resonerar 

kring att förebygga och underlätta för barn i ekonomiskt utsatta familjer. 

Vi skulle vara jättetacksamma om någon vill ställa upp och bli intervjuad. Det är frivilligt att 

delta och du kan välja att hoppa av när du vill. Vi kommer i uppsatsen anonymisera både dig 

och den kommun du arbetar i. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter. 

Kan du tänka dig att ställa upp eller om du har några frågor så kontakta oss gärna! 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Paulsson  

Telefon nr:  

Mejladress:  

 

Sanna Eriksson  

Telefon nr:  

Mejladress:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     (Bilaga 2) 

Intervjuguide 

  
Inledande frågor    

- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

- Arbetat tidigare med barn? 

- Beskriv dina arbetsuppgifter 

 

Barnfattigdom 

 

- Barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. Definiera och separera. 

- Barnfattigdom i kommunen 

- Kommunala riktlinjer 

- Skälig levnadsnivå och riksnormen 

 

Handlingsutrymme 

 

- Möjlighet till påverkan 

- Bidrag utöver norm  

- Barnperspektivet 

 

Förebyggande och underlättande arbete 

 

- Förebyggande arbete i kommunen 

- Samarbetar med andra aktörer 

- Underlätta för barnen 

- Upplevelser av arbetet 

 

Avslutande fråga 

Finns det något mer som du vill tillägga? 

 


