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In the beginning of 2016, a new debate took place in Swedish media concerning 

unaccompanied children who were married when they arrived to Sweden. The reason 

for this discussion was whether these children should be allowed to live with the person 

they were married to. In this study, the main purpose is to examine how social workers 

within social services handle these cases. During qualitative interviews we have been 

able to take part of nine social workers thoughts and opinions about working with these 

children. The result of the study shows that most of the informants have similar 

thoughts about which factors that are important to take into consideration. The 

reasoning of the interviewees have been focused on topics like the best interest of the 

child, the child’s will, age and the importance of the child’s consent to the marriage. 

The answers from the informants have been analysed through a Swedish perspective on 

street-level bureaucracy. From this perspective we have seen that the work is 

characterized by regulations that give the social workers a significant room for 

interpretation. This kind of freedom within the work with unaccompanied married 

children is managed by the social workers through cooperation in the working group.  
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka alla de personer som har valt att ställa upp på våra intervjuer. 

Utan er hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Peter Hultgren. Med dina värdefulla 

tips och idéer har du varit ett stort stöd under vårt uppsatsskrivande. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka Barzoo Eliassi och våra studiekamrater som under de 

olika opponeringstillfällena har bidragit med viktiga tankar och funderingar kring vår 

uppsats. 

 

TACK! 

 

Martin Olsson & Daniel Kolev 

Kalmar 2016  
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1 Problembakgrund  
 

I januari 2016 presenterade Sveriges Radio (2016) en granskning av hur sex svenska 

kommuner hanterar ärenden med ensamkommande barn som är gifta. I Sverige ligger 

det i kommunernas ansvar att efter anvisning från Migrationsverket utreda bland annat 

vilket boende som är lämpligt för de ensamkommande barn som kommer till landet 

(Migrationsverket 2015). Det var i dessa bedömningar av boenden som Sveriges Radios 

undersökning hade sin utgångspunkt. Reportaget visade att fem av de aktuella 

kommunerna tillät att ensamkommande barn över 15 år fick bo tillsammans med sin 

make eller maka om de ville detta, även om Sveriges lag inte tillåter att barn är gifta. 

Den enda av de undersökta kommunerna som valt att separera på ett gift barn och 

dennes make eller maka är Göteborg. Där placeras barnet på ett särskilt boende för barn 

och den myndiga maken eller makan hanteras som en vuxen asylsökande 

(Sveriges Radio 2016).  

 

Lokaltidningen Barometern har i Kalmar uppmärksammat fenomenet på lokal nivå och i 

en artikel från januari 2016 går det läsa att även Kalmar kommun har låtit två 

ensamkommande gifta barn bo tillsammans med personen de är gifta med. En 

enhetschef på socialförvaltningen i Kalmar pekar på det komplexa i situationen och 

säger till Barometern att det enda möjliga sättet att separera på barnet och dennes make 

eller maka är att använda sig av LVU-lagstiftning. Dessutom menar hon att 

socialtjänsten då riskerar att dela på familjer som sedan tidigare varit med om stora 

svårigheter (Barometern 2016).  

 

En månad efter Sveriges Radios reportage uppdaterade Socialstyrelsen sin hemsida med 

ett antal nya råd och svar på frågor om ensamkommande gifta barn. I den nya 

vägledningen ger inte Socialstyrelsen något konkret ”ja eller nej”-svar på huruvida 

ensamkommande gifta barn ska få bo på samma boende som sin make eller maka, utan 

rekommenderar socialtjänsten att i varje enskilt fall bedöma vad som är barnets bästa. I 

riktlinjerna ges ett antal exempel på frågeställningar som socialtjänsten kan använda sig 

av i sitt utredningsarbete, när de ska bedöma vad som är lämpligt för barnet:  

 

Vad är barnets bästa i den här situationen? 

Vad vill barnet? 

Hur ser omständigheterna ut i det enskilda fallet?' 
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Har barnet behov av skydd eller stöd? 

Kan barnet vara utsatt för brott eller tvång, till exempel människohandel eller 

tvångsgifte? 

Har paret gemensamma barn? 

(Socialstyrelsen 2016)  

 

Ovanstående är alltså exempel på vad socialtjänsten kan utgå ifrån vid en bedömning av 

huruvida ett barn ska tillåtas bo tillsammans med sin make eller maka. Frågorna kan 

tänkas lämna ett tolkningsutrymme för socialtjänsten. Det finns exempelvis inte någon 

närmare beskrivning av hur ”barnets bästa” ska tolkas när det kommer till 

barnäktenskap eller vilka ”omständigheter” som ska vägas in, utan det är upp till de 

enskilda socialtjänstkontoren att bedöma.  

 

2 Problemformulering 
 

Utifrån vad som framgår i problembakgrunden har det visat sig vara relevant att studera 

socialtjänstens hantering och arbete med gifta ensamkommande barn. Huruvida ett barn 

tillåts bo med sin make eller maka kan avgöras beroende på om det anvisas till en 

kommun där socialtjänsten per automatik delar på paret eller till en kommun där det 

görs individuella bedömningar.  I en kommun där individuella bedömningar görs blir 

det en bedömningsfråga för socialtjänsten när de ska besluta huruvida barnet ska tillåtas 

bo med sin make eller maka. De punkter som Socialstyrelsen lyfter fram kan anses 

öppna och tolkningsbara, vilket gör att det inte är givet vad som är en lämplig 

bedömning från socialtjänsten. Hur olika socialtjänstkontor går tillväga och vilka 

faktorer de resonerar kring i utredningsarbetet när ett ensamkommande barn som är gift 

anvisas till deras kommun är därför något som blir relevant att undersöka.  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialtjänsten arbetar med ärenden som rör 

ensamkommande barn som är gifta och vilka faktorer de anser vara viktiga i 

utredningsarbetet. Med utgångspunkt i syftet har följande frågeställningar formulerats:  

 

(1) Hur ser socialtjänstens arbetsprocess ut för ärenden som rör gifta 

ensamkommande barn?   

(2) Vilka resonemang förs inom socialtjänsten kring vad som ska ligga till grund för 

ett beslut i utredningar med gifta ensamkommande barn?  
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2.2 Disposition 
 

Efter uppsatsens inledande del med problembakgrund och problemformulering följer ett 

kapitel vi valt att kalla för allmän bakgrund. I den allmänna bakgrunden lyfter vi fram 

grundläggande fakta som är viktig att känna till för att få en ökad förståelse för 

fortsättningen av uppsatsen. I det fjärde kapitlet redogör vi för den tidigare forskning 

som vi har ansett vara relevant för vårt arbete. Den tidigare forskningen är uppdelad i 

följande underrubriker: barnets bästa, barnets egen vilja och barnäktenskap. Dessa tre 

ämnen kommer sedan vara genomgående aspekter i det vi kommer presentera i vårt 

avsnitt för Resultat och analys. I det femte kapitlet presenteras vår teoretiska 

utgångspunkt som fungerar som ett verktyg för oss i vår i vår strävan att förstå det 

material vi har samlat in. Därefter följer ett kapitel där vi redogör för vald metod och de 

metodologiska överväganden vi gjort under arbetets gång. I detta kapitel finns även 

forskningsetiska övervägande beskrivet. I det sjunde kapitlet redovisas och analyseras 

det insamlade materialet utifrån huvudområdena Arbetsprocess med gifta 

ensamkommande barn och Resonemang kring gifta ensamkommande barn. Det sjunde 

kapitlet avslutas med ett avsnitt där vi beskriver hur vår insamlade data kan tolkas 

utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där vi 

beskriver studiens slutsatser, ger förslag till framtida forskning samt redogör för våra 

avslutande tankar kring vårt arbete.  
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3 Allmän bakgrund 
 

I följande kapitel presenteras bakgrundsinformation som är relevant för att förstå 

uppsatsens innehåll. Först redogörs för huruvida ett ensamkommande barn som är gift 

fortfarande räknas som ensamkommande i lagens mening. Därefter följer ett avsnitt 

kring vad som gäller juridiskt för utländska äktenskap där barn innefattas. Slutligen 

beskrivs kortfattat hur barns rättsliga position ser ut i Sverige, hur barnkonventionen 

efterlevs samt arbetet med att göra den till en svensk lag. De tre avsnitten har främst ett 

juridiskt fokus, för att läsaren ska ges en bild av vilka lagar och regler som gäller inom 

de områden som beskrivs i uppsatsen.  

 

3.1 Vem räknas som ett ensamkommande barn?  
 

I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. definieras ensamkommande barn 

enligt följande:  

 

Barn under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är skilda från båda 

sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

(Lag 1994:137) 

 

Huruvida ett ensamkommande barn som kommer till Sverige tillsammans med en make 

eller maka fortfarande ska räknas som ensamkommande avhandlas i en 

departementspromemoria från 2004. Där framgår att det skulle kunna ses som att en 

myndig person som är gift med ett barn också har trätt i föräldrarnas ställe, och att 

barnet därmed företräds av sin make eller maka och inte ses som ensamkommande. Mot 

detta ställs dock argumentet att det inte skulle vara förenligt med svenska värderingar 

att låta en make eller maka vara underlydande gentemot den andra parten i ett 

äktenskap. Därmed fastslås det i promemorian att även ett barn som ingått äktenskap 

och kommer till Sverige utan sina föräldrar ska räknas som ensamkommande (Ds 

2004:54).  

 

3.2 Vad säger lagen om utländska barnäktenskap? 
 

I lag 1904:26 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 

förmynderskap 1 kap. 7 § och 8a § behandlas frågan om hur utländska äktenskap ska 
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hanteras i Sverige. Enligt 7 § ska utländska äktenskap erkännas i Sverige om de anses 

giltiga i den stat där de ingåtts. Det finns dock vissa undantag från denna lag, vilka 

beskrivs i 8a §. Där står följande:  

 

8 a § Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i 

Sverige  

1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder 

mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk 

medborgare eller hade hemvist i Sverige, 

2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller 

3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och 

minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. 

   Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna 

äktenskapet (Lag 1904:26). 

 

Av första punkten framgår att äktenskapet därmed inte erkänns om det skulle funnits 

hinder mot svensk lag och en av parterna haft viss anknytning till Sverige när 

äktenskapet ingåtts (Lag 1904:26). Detta undantag gäller alltså inte för äktenskap som 

ingåtts av två personer som gift sig när de bott i sitt hemland och ingen av dem haft 

anknytning till Sverige genom till exempel medborgarskap. Andra punkten i lagen gör 

det möjligt att inte erkänna äktenskap om de har ingåtts under tvång. Om just 

barnäktenskap alltid räknas som tvång framgår inte av lagen och verkar därför bli en 

bedömningsfråga från fall till fall.  

 

Det här innebär att § 8a kan tolkas som att det inte automatiskt går att upphäva 

äktenskap som ingåtts med ett barn som en av parterna. Vidare i samma lag framgår 

dock ett undantag. I kap 7 § 4 går att läsa: 

 

Bestämmelse i främmande lag eller beslut som meddelats av myndighet i 

främmande stat får ej tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med 

grunderna för rättsordningen här i riket” (Lag 1904:26) 

 

Ordet ”uppenbart” har i lagens mening en restriktiv betydelse, menar advokaten Ulf 

Bergqvist (2016) i en debattartikel i Aftonbladet där han tolkar hur barnäktenskap ska 

hanteras i Sverige. Det här innebär enligt honom att undantaget i lagen ska användas 

med stor försiktighet, men att det fortfarande är möjligt att tillämpa undantaget i vissa 

fall där äktenskapet är ”direkt stötande”. Han menar att exempelvis en stor 

åldersskillnad mellan barnet och den andra parten skulle kunna räknas som ett sådant 



  
 

6 

fall och pekar på skillnaden vid ett äktenskap mellan en 15-åring och en 45-åring 

jämfört med ett äktenskap som ingåtts mellan en 16- respektive 18-åring.  

 

Sammanfattningsvis gör alltså Bergqvist tolkningen att huvudregeln för ett äktenskap 

som ingåtts av ett ensamkommande barn i dennes hemland, där ingen av makarna haft 

anknytning till Sverige, ska betraktas som giltigt om det inte framkommer att tvång 

varit inblandat.  

 

3.3 Barnkonventionen och barns rättigheter i Sverige  
 

Bestämmelser kring barns rättigheter finns i Barnkonventionen (UNICEF 2008, 4-5). 

Sverige har ratificerat konventionen, vilket innebär att svensk lag ska förhålla sig och 

vara förenlig med det som finns skrivet i den, även om Barnkonventionen i sig inte är en 

lag i Sverige (Ds 2011:37, 12). Konventionen är indelad i ett antal artiklar, där artikel 2, 

3, 6 och 12 är de huvudsakliga delarna. Artiklarna berör skydd mot diskriminering (2), 

att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet vid åtgärder som rör barnet (3), att 

barnets land ska se till rätten att leva, överleva och utvecklas (6) och slutligen barns rätt 

till åsikter och möjligheten att uttrycka dessa (12) (UNICEF 2008, 14-18). 

 

Även om konventionen inte är en svensk lag finns andra skrifter som slår fast barns 

rättigheter i Sverige. En av dem är en proposition (2009/10:232) som senare även 

röstades igenom i riksdagen. I propositionen gavs förslag på hur barns rättigheter kan 

stärkas i det svenska samhället. Den första punkten var att all lagstiftning som rör barn 

ska utformas på så sätt att den är förenlig med barnkonventionen. Där framgick det 

bland annat att barns fysiska och psykiska integritet alltid ska respekteras, att barn ska 

ges möjlighet att uttrycka sig i frågor som rör dem och att de ska få kunskap om sina 

rättigheter. Det framgick även att relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barns 

rättigheter och att denna ska användas i det praktiska arbetet. (Prop. 2009/10:232, 11) 

 

Att barnkonventionen endast är ratificerad och inte en svensk lag kan emellertid vara på 

väg att förändras. I februari 2016 presenterades ett betänkande från Barnrättighets-

utredningen (SOU 2016:19) där det föreslogs att barnkonventionen skulle inkorporeras 

som en enskild svensk lag. I utredningen visades det bland annat på vilka brister som 

fanns i hur barns rättigheter efterlevdes i dagsläget. Ett område där samhället brister är i 
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hur principen om barnets bästa används, där det visade sig vara vanligt att begreppet 

tolkas på ett generellt sätt snarare än ett individuellt med hänsyn till det enskilda barnets 

situation. En annan brist visade sig vara att barn allt för sällan får komma till tals i 

frågor som rör dem, det vill säga att myndigheter inte samtalar med barn i den 

utsträckning som sig bör (SOU 2016:19, 21). Utredningen menar att en inkorporering 

av barnkonventionen som svensk lag kan vara ett steg för att stärka barns rättigheter. 

Bland annat skulle det innebära att till exempel vissa tjänstemän kan använda sig enskilt 

av barnkonventionen i beslut, vilket inte är möjligt idag (SOU 2016:19, 22). På det stora 

hela menar utredningen att det skulle stärka barns rättigheter, inte bara på det formella 

planet, utan även i praktiken. 
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4 Tidigare forskning 
 

Det här kapitlet berör forskning som gjorts inom områden relevanta för vårt ämne. Först 

följer ett avsnitt med fokus på begreppet barnets bästa, en viktig del av socialtjänstens 

arbete med barn. Därefter presenteras studier kring synen på barnets egen vilja och 

vilken vikt denna ska ges. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där forskning kring 

barnäktenskap lyfts fram. 

 

4.1 Barnets bästa  
 
4.1.1 Begreppet barnets bästa i olika sammanhang 

Louise Dane (2015, 193) beskriver hur barnets bästa är ett viktigt begrepp inom 

juridiska frågor som innefattar barn. Hon ger exempel på hur begreppet bland annat 

lyfts fram i barnkonventionen, där det finns stadgat att barnets bästa ska komma i första 

rummet i alla åtgärder som rör barn.  

 

Det är dock inte bara inom det juridiska området som begreppet barnets bästa 

förekommer. Eva-Maria Svensson (2001, 40) beskriver i en tidskriftsartikel hur det är 

ett begrepp som även återfinns inom en politisk och en etisk kontext. Hon beskriver hur 

barnets bästa i en politisk kontext innebär ett samhälls-mål som det offentliga ska arbeta 

för. Sådant arbete kan exempelvis vara samhällssatsningar på skolor och liknande som 

är av angelägenhet för barn. Svensson beskriver även hur juridiska frågor är ett medel 

som kan påverka arbetet att uppnå barnets bästa i ett politiskt sammanhang. I en etisk 

kontext är begreppet relaterat till ideologi och även här kan juridiska frågor påverka, om 

än inte på samma sätt som i den politiska kontexten. Juridikens påverkan handlar i den 

etiska kontexten snarare om att sätta normer som påverkar människors medvetenhet och 

handlande (Svensson 2001, 42). Den tredje kontexten, juridiken, kommer beskrivas mer 

ingående i avsnittet nedan. Arbetet för socialsekreterare är nära kopplat till hur den 

aktuella svenska lagstiftningen ser ut och hur lagar ska tolkas, därför har vi valt att sätta 

extra fokus på tolkningen av just barnets bästa inom juridiken.  

 

4.1.2 Tolkning av barnets bästa inom juridiken  

En preciserande och tydlig förklaring kring vad principen om barnets bästa egentligen 

innebär saknas (Dane 2015, 193). Dane (2015, 196-197) menar dock att detta inte i sig 

är något negativt och betonar vikten av att en tolkning av barnets bästa inom det 
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juridiska området ska vara individuell. Att ett beslut eller en tolkning kring ett enskilt 

barn är det bästa för just detta innebär således inte att det är en tolkning som är alla 

barns bästa (Dane 2015, 199). För att komma fram till vad som är det bästa för ett 

enskilt barn krävs det att hänsyn tas till den enskilda individens behov och vilken 

situation denne befinner sig i. Även andra kontexter, så som hur samhället som barnet 

lever i ser ut, ska beaktas i en tolkning av barnets bästa (Dane 2015, 196-197). 

Samtidigt bör betonas att Dane fortfarande pekar på vikten av att tolkningen görs med 

utgångspunkt i evidensbaserad kunskap och erfarenhet.   

 

Även Schiratzki (2000, 61–62) redogör för olika tolkningar av begreppet barnets bästa. 

Hon beskriver hur en öppen tolkning av vad som är barnets bästa ger en frihet till den 

som ska tillämpa en viss lag, eftersom det därmed inte finns något i förväg utsett 

innehåll i principen. Samtidigt menar hon att verkligheten tenderar att skilja sig från 

beskrivningen av barnets bästa som en öppen helhetsbedömning. Hon menar att det 

snarare tycks användas ett mer förutbestämt resonemang av ett barns bästa i praktiken 

än vad som uppmanas till i teorin och tar upp vårdnadsfrågor som ett exempel. I sådana 

fall beskriver hon att det exempelvis redan är förutbestämt att det är bra för alla barn att 

föräldrarna har gemensam vårdnad snarare än att barnets bästa avgörs från fall till fall 

(Schiratzki 2000, 62).  

 

Dane (2015, 219) pekar på hur öppenheten i tolkningen av barnets bästa inom juridiken 

medför både för- och nackdelar. Den anpassbara innebörden ger, som tidigare nämnts, 

en möjlighet att se till barnets bästa på ett individuellt plan. Där kan hänsyn tas till 

barnets egna förutsättningar. Samtidigt menar Dane att den flexibla användningen av 

begreppet barnets bästa kan vara ett hinder för att alla barn behandlas lika inför lagen 

och lagtillämplighetens förutsägbarhet. Båda dessa menar Dane är viktiga garantier för 

ett rättssäkert samhälle, som ett öppen juridisk princip alltså kan omöjliggöra.  
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4.2 Barnets egen vilja 
 

Lundberg (2009, 37) belyser hur en viktig del i begreppet barnets bästa är barnets egen 

vilja och uppfattning av vad som är det bästa för egen del i den aktuella situationen. Att 

barnets egna uppfattningar är grundläggande tas även upp i Barnkonventionen, där den 

tolfte artikeln betonar att barnet ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter. (UNICEF 

2008, 18). I sin avhandling menar dock Lundberg (2009, 37) att det finns faktorer som 

gör att barns egen vilja inte alltid hamnar i fokus. Sådana faktorer kan exempelvis vara 

att handläggares uppfattning om barnets bästa strider mot vad barnet själv anser vara det 

egna bästa. Lundberg pekar emellertid på att det krävs mer än att, exempelvis som 

handläggare, bara utgå ifrån sin bild av vad som är det bästa för barnet. Hon menar att 

det är av vikt att som vuxen kunna sätta sig in i ett barns situation och ha förståelse för 

vad barnet uttrycker när beslut ska fattas kring dennes bästa.  

 

Lundberg (2009, 37) menar att två olika perspektiv finns att utgå ifrån när vad som är 

barnets bästa ska avgöras. Det ena perspektivet har sin utgångspunkt i de vuxnas ögon, 

det vill säga vad den vuxna anser är det bästa för barnet. Den vuxnes uppfattning kan 

bland annat ha sin grund i forskning och vad som tidigare visat sig vara bra för andra 

barn. Det andra perspektivet är barnets eget och fokuserar helt enkelt på vad barnet själv 

anser är det bästa, det vill säga barnets egen vilja (Lundberg 2009, 37). Just barnets egen 

vilja menar Rebecca Stern (2006, 86) i en avhandling är en viktig beståndsdel som bör 

få stor vikt när det kommer till barns rättigheter, men samtidigt ska rollen som just barn 

beaktas. Stern lyfter fram studier som gjorts av Michael Freeman, professor i juridik 

som skrivit mycket kring barns rättigheter. Freeman menar att barns självständighet ska 

respekteras, och för att kunna göra detta krävs det också att barn ska ses som personer 

med egna rättigheter. Samtidigt visar Stern också på Freemans medvetenhet kring barns 

sårbarhet och att de är i större skyddsbehov men också i en annan beroendeställning än 

vuxna, vilket gör att det inte alltid är barnets bästa att vara totalt självständigt (Stern 

2006, 85). Stern belyser i sin avhandling att det därmed också är viktigt att ha i åtanke 

att barn generellt inte har samma möjligheter att fatta beslut likt vuxna. Hon ger 

exempel på hur barn inte kan använda tidigare erfarenheter på samma sätt när de fattar 

beslut (Stern 2006, 86).  

 

Lundberg (2009, 38), som beskriver de båda perspektiven som nämns ovan, menar i sin 

tur att det är viktigt att inte fästa allt för stort fokus på det ena eller andra av synsätten. 
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Hon framhåller att det i arbetet med barn istället är behövligt att kunna se till de båda 

perspektiven på samma gång. Det vill säga att se situationen både ur den vuxnes 

perspektiv, inriktat på att skydda barnet, men samtidigt ur barnets perspektiv där den 

egna viljan står i centrum. Lundberg menar därmed att fokus bör ligga på hur dessa två 

synsätt kan mötas, snarare än att analysera huruvida begreppet barnets bästa ska tolkas 

som barnets egen vilja eller som den vuxnes åsikter om vad som bör ligga i barnets 

intressen.  

 

4.3 Barnäktenskap 
 

Schiratzki (2000, 142) beskriver hur det inte exakt framgår vad som ska gälla för 

barnäktenskap av Barnkonventionen. En arbetsgrupp inom FN har dock utfärdat en 

rekommendation kring vad som ska gälla angående äktenskap, där det framgår att den 

lägsta rekommenderade åldern för sådana fenomen bör vara 18 år. Som sagt rör det sig 

dock bara om bara en rekommendation, en fast bestämmelse kring lägsta ålder för 

äktenskap framgår inte, även om FN i ett annat fall slagit fast att en 14-åring är för ung 

för att gifta sig (Schiratzki 2000, 142).   

 

Hur den svenska lagen i sin tur förhåller sig till barnäktenskap har vi redogjort för i vårt 

bakgrundskapitel. Där framgick det att äktenskap som innefattar ett barn som en av 

parterna vanligtvis erkänns i Sverige om det ingåtts i barnets hemland och ingen av 

parterna haft anknytning till Sverige när det skedde, samt om det inte framkommer att 

tvång ligger bakom äktenskapet. Schiratzki (2000, 145) framför kritik mot att den här 

typen av äktenskap erkänns i svensk lag, då det dels kan leda till att Sverige inte kan 

skydda de barn som befinner sig i landet och dels inte överensstämmer med andra 

åtgärder som genomförts i lagen för att barn ska skyddas. På det stora hela menar 

Schiratzki (2000, 146) att barnets bästa inte tas någon särskild hänsyn till 

överhuvudtaget när det gäller barn med andra medborgarskap än det svenska.  

 

Schiratzki (2000, 145) menar dock samtidigt att det är viktigt att skilja på ett 

barnäktenskap som ingåtts med tvång och ett som ingåtts av barnets fria vilja. Hon 

framhäver att det är av stor vikt att samhället, och därmed socialtjänst, tar sitt ansvar för 

att skydda barn mot att behöva ingå tvångsäktenskap. I ett fall där tvång är aktuellt ska 

socialnämnden därför kunna besluta om att omhänderta barnet enligt LVU, oavsett 

medborgarskap (Schiratzki 2000, 145). Det bör dock poängteras att Schiratzkis fokus i 
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det här fallet inte ligger på just ensamkommande barn som är gifta när de anländer till 

Sverige, utan snarare på barn som riskerar att skickas utomlands för att där ingå 

äktenskap. Hon menar dock i sin text att det är rimligt att socialtjänsten omhändertar 

barn som riskerar giftermål under tvång, även om de inte är svenska medborgare utan 

endast har anknytning till Sverige som exempelvis asylsökande (Schiratzki 2000, 145).  

 

I motsats till Schiratzkis resonemang ovan kring betydelsen av att skilja på 

tvångsäktenskap och frivilliga äktenskap med barn inblandade beskriver Sabbe, 

Temmerman, Brems och Leye (2014, 173) i en artikel i Crime, Law and Social Change 

att barnäktenskap tvärtom generellt kan ses som ett tvångsäktenskap. De menar att ett 

barns ålder, och därmed bristen av mognad, gör det omöjligt att säga att det finns ett 

samtycke i ett sådant giftermål. Även Gill och Engeland (2014, 142) pekar i en artikel i 

Journal of Social Welfare & Family Law på att barnäktenskap till stor del kan räknas 

som tvångsäktenskap, också där används argumentet att barnets ålder kan omöjliggöra 

att det finns ett ömsesidigt samtycke mellan parterna.  Resonemanget i de båda 

artiklarna står därmed inte bara i kontrast till Schiratzkis resonemang utan också till 

avsnittet ovan där det redogjordes för Freemans åsikter om att barns självständighet ska 

respekteras. Även om det också i det avsnittet diskuterades att barn inte har samma 

erfarenhet till att fatta beslut som vuxna och att det där med kan vara problematiskt med 

totalt självständighet, verkar åsikterna gå isär kring synen på barns egen vilja.  
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5 Teori 
 

I det här kapitlet presenterar vi uppsatsens teoretiska ansats. Svensson (2015, 208) 

skriver att en teori är användbar för att analysera och förstå det insamlade materialet. 

Syftet med vårt teorival är att utifrån teorin analysera det material vi getts tillgång till 

vid intervjuer med uppsatsens informanter. Kopplingar mellan det insamlade materialet 

och teorin kommer att redovisas i kapitlet Resultat och analys.  

 

I vårt arbete har vi valt att utgå från Michael Lipskys teori om ”street-level 

bureaucracy” eller gräsrotsbyråkrater, som begreppet ofta översätts till på svenska. Med 

hjälp av Roine Johansson, professor i sociologi, och hans tolkning av Lipskys teori ur 

ett svenskt perspektiv kommer vi gå djupare in på teorins betydelse. Lipsky (1980, 3) 

menar att definitionen av gräsrotsbyråkrater är offentligt anställda som har direktkontakt 

med samhällets individer samt förfogar över ett ansenligt handlingsutrymme. Han ger 

exempel på poliser, lärare, omsorgspersonal och socialarbetare som typiska 

gräsrotsbyråkrater. Vi menar därför att förståelse kring teorin om gräsrotsbyråkrati 

också kan underlätta förmågan att sätta sig in i socialtjänstens arbete, i det här fallet med 

ensamkommande barn som är gifta.  

 

I studien har vi intervjuat socialsekreterare, arbetsledare och enhetschefer (mer om detta 

i nästa kapitel). Det är möjligt att argumentera för att arbetsledare och enhetschefer 

inom socialtjänst inte ska innefattas i begreppet gräsrotsbyråkrater. Vår uppfattning 

efter våra intervjuer är dock att enhetschefer, arbetsledare och liknande är involverade i 

utredningsarbetet i hög grad genom till exempel diskussioner med socialsekreterare, 

något de också ibland själva uttryckt. Vi menar även att de trots sin chefstitel 

fortfarande är långt ifrån de som tar fram riktlinjer, exempelvis Socialstyrelsen. 

Enhetscheferna och de andra ”mellanledarna” har dock vanligtvis inte någon 

klientkontakt, vilket gör att de skiljer sig från Lipskys beskrivning av vad som 

identifierar en gräsrotsbyråkrat.  

 

5.1 Gräsrotsbyråkrater 
 

Sociologen Roine Johansson är en av många författare och forskare som har tolkat 

Lipskys teori. I Johanssons doktorsavhandling Vid byråkratins gränser står 

gräsrotsbyråkrater och förutsättningarna för deras arbete i fokus. I likhet med Lipskys 
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definition av gräsrotsbyråkrater menar Johansson (2007, 18) att de är de tjänstemän som 

den vanliga svenska medborgaren möter i sin kontakt med offentliga organisationer. 

Johansson beskriver gräsrotsbyråkraterna som de som står lägst i det offentliga 

samhällets hierarki, med uppgiften att utföra beslut som fattats av politiker och 

myndigheter som är placerade högre upp i hierarkin. Johansson (2007, 45) menar dock 

att även om gräsrotsbyråkraten är utsatt för organisatoriska krav ovanifrån så besitter 

denne i sin yrkesroll resurser för att till viss del stå emot dessa krav för att också 

tillmötesgå klientkraven. Lipsky, refererad i Johansson (2007, 45), menade till och med 

att gräsrotsbyråkraten har så pass stor handlingsfrihet att det till skillnad från ett 

”uppifrån och ner”-perspektiv råder ett ”nerifrån och upp”-perspektiv där det är 

gräsrotsbyråkratens handlande som bestämmer den offentliga politikens utformning.  

 

För att definieras som gräsrotsbyråkrat menar Lipsky enligt Johansson (2007, 42) att 

man ska inneha en fastställd handlingsfrihet. Detta innebär enligt Lipsky att du inte per 

automatik anses vara en gräsrotsbyråkrat för att du är offentligt anställd och arbetar med 

klientkontakter. Johansson (2007, 42) identifierar i likhet med Lipsky rollen som 

gräsrotsbyråkrat med en given handlingsfrihet. Johansson menar att du som 

gräsrotsbyråkrat ska ha en möjlighet att påverka den service som klienten erhåller 

genom att bland annat göra egna bedömningar och utforma de slutliga arbetsinsatserna.  

 

Johansson (2007, 45) skriver vidare att gräsrotsbyråkraten innehar en unik ”dubbel” roll 

där de verkar gränsöverbryggande. Denna roll innebär att gräsrotsbyråkraten både har 

förstahandsuppgifter om klienten till sitt förfogande samt full insyn i vilka möjligheter 

organisationen har. Att som gräsrotsbyråkrat också försöka vara två viljor till lags 

beskriver Johansson (2007, 43) som att befinna sig i en korseld, på den ena sidan har 

man klienten som ser situationen ur sin synvinkel och vill ha den service som denne 

upplever krävs. På den andra finns organisationen som sätter ramarna för hur 

gräsrotsbyråkratens arbete ska se ut och som förutsätter att individen ska ses som en 

klient och inte som en individ. Relationen till klienten kan dock variera beroende av den 

organisation inom vilken gräsrotsbyråkraten verkar. 

 
5.1.1 Regel-bundenhet 

Johansson (2007, 63) lyfter fram hur förekomsten av så kallade ramlagar har ökat de 

senaste decennierna, vilket har förändrat bland annat lagstiftning som handläggare ska 

följa. Johansson menar att ramlagar istället för att tydligt och exakt beskriva hur 
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tjänstemän ska arbeta tenderar att forma ramar som exempelvis en förvaltning ska följa. 

Han menar att hur lagen ska tolkas mer precist istället nu bestäms hos själva 

myndigheten och i slutändan också av varje handläggare som arbetar med ett visst 

ärende.  

 

Johansson fortsätter beskriva ramlagar, och hur gräsrotsbyråkraternas arbete skiljer sig i 

arbetet med dessa jämfört med detaljstyrda lagar, när han redogör för så kallad regel-

bundenhet. Han menar att regel-bundenheten innefattar hur detaljreglerad respektive 

ramstyrd en organisation är och hur strikt respektive flexibel tillämpningen av 

regelverket är. Det förstnämnda syftar på huruvida organisationen styrs av ett regelverk 

som kan liknas vid ramar (det vill säga ett öppet regelverk som ger möjlighet till 

tolkningsfrihet) eller är styrt i detalj. Det sistnämnda syftar i sin tur på hur möjligheten 

ser ut till att vidga tolkningen av de befintliga reglerna (Johansson 2007, 63).  

 

Johansson beskriver hur en flexibel ramstyrning kan påverka handläggarna på så sätt att 

deras ”skydd” minskar. Med detta menar han att ett detaljstyrt regelverk ger möjlighet 

för handläggaren att ”gömma sig” bakom lagen och slippa ta svåra beslut. Att kunna ta 

skydd bakom ett regelverk menar Johansson exempelvis kan vara eftersträvansvärt när 

gräsrotsbyråkraten ska neka en klient något denne kräver. I ett ramstyrt regelverk blir 

det inte möjligt att på samma sätt skydda sig bakom lagen, eftersom det till större del är 

gräsrotsbyråkraten själv som dikterar hur regelverket ska efterföljas. Därmed tvingas de 

också göra fler egna ställningstaganden. Johansson beskriver dock att ett detaljstyrt 

regelverk emellertid kan få andra följder, då det i stort sett blir omöjligt för 

gräsrotsbyråkraten att anpassa tillämpningen i enskilda situationer. (Johansson 2007, 

63).  
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6 Metod och metodologiska överväganden 
  

6.1 Metodval 
 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare, arbetsledare och enhetschefer. Den kvalitativa forskningsmetoden 

ansågs vara lämplig då vi ville ge informanten ett stort utrymme och möjlighet att gå på 

djupet både i beskrivningen av arbetsprocessen och i de resonemang och tankar de hade 

kring hanteringen av ensamkommande barn som är gifta. Bryman (2011, 340) beskriver 

hur ”tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data” 

inom den kvalitativa forskningen. Just informanternas ord och hur dessa kunde tolkas 

ansåg vi vara viktiga för vårt syfte, vilket ligger till grund för valet av en kvalitativ 

studie. 

 

Vi upplevde det som komplicerat att formulera intervjufrågor som kunde gå på djupet 

inom ämnet och var därför redan innan första intervjun inställda på att det skulle vara 

viktigt för oss att vara flexibla och ställa följdfrågor. Detta är något som också Miller 

och Glassner (2011, 131) menar är en fördel med den kvalitativa intervjumetoden. Det 

här var också anledningen till att vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, då vi 

ville ha möjlighet att utifrån vår intervjumall ändra följden på frågorna om det behövdes 

och ställa följdfrågor när informanten lyfte fram något intressant, som de menade var 

viktigt i deras resonemang (jmf Bryman 2011, 206). Vi utformade intervjuguiden på så 

sätt att vi först ställde mer öppna frågor, till exempel kring vad intervjupersonerna ansåg 

viktigt i resonemanget med ärendena. Därefter kunde vi ställa följdfrågor och rikta in 

oss på det vi ansåg vara intressant i svaren eller om vi upplevde att det var något vi inte 

riktigt fick svar på.  

 

6.2 Urval 
 

När vi började planera den här studien var vår avsikt att undersöka hur enskilda 

socialsekreterare resonerade kring sitt arbete med gifta ensamkommande barn, varpå vi 

endast hade tänkt intervjua socialsekreterare. Under vårt sökande efter informanter blev 

det dock tydligt att den här typen av urval skulle bli svårt att genomföra då det inte var 

många socialsekreterare som var villiga att ställa upp på intervjuer. Mot denna bakgrund 

valde vi att bredda vårt urval till att även innefatta enhetschefer som varit involverade i 
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utredningar med gifta ensamkommande barn. Vi har också i vårt sökande efter 

intervjupersoner kommit i kontakt med så kallade arbetsledare, som fungerar som en 

ytterligare typ av ”mellanperson” mellan socialsekreterare och enhetschefer. Även om 

vi till en början var inställda på att intervjua socialsekreterare så upplever vi att vi 

genom att intervjua olika professioner har tillfört fler perspektiv på arbetet vilket vi 

anser vara positivt.  I våra möten med intervjupersonerna har det också visat sig att 

arbetet med den här typen av ärenden utgörs av ett betydande samarbete och bollande av 

idéer inom arbetsgruppen. Om vi enbart hade genomfört intervjuer med 

socialsekreterare så hade vi troligtvis inte fått en lika fullständig bild av kommunernas 

arbete som när vi nu valde att inkludera två andra typer av professioner. 

 

Då syftet i vårt arbete har varit att få en inblick i hur man inom olika kommuner 

resonerar kring arbetet med gifta ensamkommande barn så har vi sett det som en 

självklarhet att intervjua personer inom socialtjänsten. Att vi medvetet har valt ut 

informanter som vi anser lämpliga att besvara våra frågor överensstämmer med det 

Bryman (2011, 434) beskriver som ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är enligt 

Bryman ett strategiskt urval man gör för att hitta ett samband mellan urvalet och 

forskningsfrågorna. 

 

Totalt har vi i vår studie fått ta del av nio personers tankar och erfarenheter kring 

handläggning av ärenden med gifta ensamkommande barn. Av dessa är fyra 

socialsekreterare, tre arbetsledare och två enhetschefer. Dessa nio informanter arbetar 

inom sju olika kommuner av varierande storlek. Vi har valt att benämna en kommun 

som liten om befolkningsantalet inte överstiger 20 000 invånare, mellanstor om 

befolkningsantalet sträcker sig mellan 20 000 – 50 000 invånare och som en stor 

kommun om invånarantalet är mer än 50 000. Vi är väl medvetna om att denna 

indelning utifrån kommunernas storlek kan ses som relativ men vi har gjort den 

indelning vi funnit lämpligast efter storleken på de kommuner vi har varit i kontakt 

med. Hade variationen mellan kommunernas storlek hade vår indelning sett annorlunda 

ut. Nedan följer en närmare presentation av våra informanter:  

 

Informant 1: Arbetsledare för enhet som behandlar ärenden som rör barn och unga i en 

mellanstor kommun. Informanten har arbetat med ärenden som rör ensamkommande 

barn i cirka tre år.  
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Informant 2: Arbetsledare för enhet som utreder ärenden som rör ensamkommande 

barn i en stor kommun. Har arbetat med ärenden som rör ensamkommande barn i 

ungefär åtta år. 

Informant 3: Enhetschef för enhet som utreder ärenden som rör ensamkommande barn 

i en mellanstor kommun. Arbetat med ensamkommande barn i mindre än ett år.  

Informant 4: Socialsekreterare i en stor kommun som arbetar med att utreda ärenden 

som rör barn och unga sedan ungefär tre år tillbaka.  

Informant 5: Arbetsledare för enhet som utreder ärenden som rör ensamkommande 

barn i en mellanstor kommun. Arbetat på avdelningen i mindre än ett år.  

Informant 6: Socialsekreterare i samma kommun och på samma enhet som 

ovanstående person. Arbetat med ärenden som rör ensamkommande barn i drygt ett år.  

Informant 7: Enhetschef i en liten kommun som sedan 2 år tillbaka arbetar en på enhet 

för integrationsfrågor, där bland annat utredning av ensamkommande barn och 

ungdomar ingår.  

Informant 8: Socialsekreterare i samma kommun som ovanstående person, som arbetar 

med utredning ensamkommande barn och ungdomar. Arbetat med frågor som rör 

ensamkommande barn och unga i mindre än ett år.  

Informant 9: Socialsekreterare i en mellanstor kommun, som arbetat med utredning av 

ensamkommande barn i ungefär fyra år.  

 
6.3 Insamling och bearbetning av data 
 

Som nämnts tidigare har datan till uppsatsen samlats in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare, arbetsledare och enhetschefer. För 

att komma i kontakt med informanterna har vi först ringt eller mejlat till 

kommunväxeln, där vi sedan blivit hänvisade till en lämplig enhet inom socialtjänsten 

eller ibland till en enhetschef som arbetar med dessa frågor. Därigenom har vi sedan fått 

till intervjuer antingen direkt med enhetschefen eller genom att de hänvisat oss till 

arbetsledare eller socialsekreterare inom enheten som de ansett vara passande att svara 

på våra frågor. Intervjuerna har genomförts på respektive informants arbetsplats, 

antingen på deras eget kontor eller i ett samtalsrum på socialtjänsten. Att genomföra 

intervjuerna på informanternas arbetsplats vid samtliga tillfällen ansåg vi vara en viktig 

faktor, eftersom det är möjligt att platsen och miljön för intervjun påverkar vilka svar 

som ges (jmf Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, 42–43). Vår uppfattning är att 
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samtliga informanter upplevde det naturligt att det var just på deras arbetsplats intervjun 

gjordes. 

 

Under intervjuerna användes intervjuguiden som finns bifogad som bilaga A. Innan 

själva intervjun startade kontrollerade vi att informanterna fått informationsbrevet (se 

bilaga B) på mail och om de hade några tankar kring innehållet i det. Vi kontrollerade 

också med informanten om de samtyckte till att vi spelade in, vilket bland annat 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, 50) menar är ett lämpligt sätt att inleda en 

intervjusituation. Vid varje intervju turades vi båda om att vara frågeställare och att vara 

den som antecknar. Den som antecknade hade också huvudansvaret för att flika in med 

följdfrågor, även om detta är något som vi båda gjort under intervjuerna.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna har vi haft som mål att så snabbt som möjligt 

omvandla inspelningen av denna till textform genom transkribering. Detta eftersom vi 

då fortfarande hade intervjun färskt i minnet och kunde reducera risken för fel i 

transkriberingen. Vi turades om att transkribera intervjuerna, då transkriberingen enligt 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, 51) är en del i att lära känna sitt material. På så 

sätt fick vi båda större insikt i intervjuerna. Analysen av datamaterialet påbörjades efter 

att samtliga intervjuer fanns i textform och genomfördes genom en så kallad tematisk 

analys. Det här innebär att vi gick igenom textmaterialet och sorterade och 

färgmarkerade det informanterna sagt utifrån olika områden och teman som vi uppfattat 

som huvudfokus i informanternas resonemang (jmf Bryman 2011, 290). De områden vi 

sorterade materialet efter är indelade på samma sätt som avsnittsrubrikerna i uppsatsens 

resultat-och analysdel, det vill säga Arbetsprocess med gifta ensamkommande barn och 

de olika delarna i Resonemang kring gifta ensamkommande barn. De olika 

resonemangen som fördes kring äktenskapet har kopplats till relevanta delar i kapitlet 

Tidigare forskning för att kunna påvisa skillnader och likheter i tankesättet mellan 

informanterna och vad som redogjorts för i forskning. Av informanternas resonemang 

och tankar kring arbetet kunde vi sedan dra vissa slutsatser och koppla till teorin om 

gräsrotsbyråkrater.  
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6.4 Reliabilitet och validitet 
 

Bryman (2011, 352) redogör för hur en kvalitativ studies reliabilitet och validitet kan 

bedömas på liknande sätt som en kvantitativ studie, genom att använda sig av 

begreppen extern reliabilitet, intern reliabilitet samt extern validitet och intern validitet.  

 

Extern reliabilitet beskriver Bryman (2011, 352) som huruvida det är möjligt ett 

upprepa studien som gjorts. För att försöka göra det möjligt redogör vi i metodkapitlet 

för metodval, urval och tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av data. Även 

vilka frågor och ämnen som diskuterats med informanter finns att tillgå då vår 

intervjuguide är bifogad (se bilaga A). Det här menar vi gör det möjligt för andra att 

göra en liknande eller likadan studie.  

 

Den interna reliabiliteten menar Bryman (2011, 352) innefattar att den insamlade 

empirin under studiens gång gemensamt ska tolkas av de personer som utför studien. 

När vi analyserat den data som framkommit från våra möten med intervjupersonerna har 

vi gjort detta tillsammans. Därefter har vi gemensamt kommit överens om vilka 

tolkningar vi gör av olika citat och vilka slutsatser vi kan dra av den helhet som växt 

fram när olika intervjusvar jämförts. På så sätt anser vi att vi uppnått kriteriet och att vi 

genom att utbyta tankar med varandra kunnat se situationer ur olika perspektiv.  

 

Studiens interna validitet beskriver Bryman (2011, 352) som att det ska finnas likhet 

mellan vad som observeras i studien och vilka teoretiska idéer som lyfts fram, vilket kan 

tolkas som att det är viktigt att faktiskt undersöka det som i problemformuleringen lyfts 

fram som uppsatsens frågeställningar och syfte. Det här har vi tillgodosett genom att 

utforma en intervjuguide där noggrant framtagna frågor, kopplade till uppsatsens 

frågeställningar, ska hjälpa oss att uppnå syftet och svara på de aktuella 

frågeställningarna. Även när empirin bearbetats har vi valt ut sådan data som är relevant 

för våra frågeställningar.  

 

Den externa validiteten i en studie innefattar till vilken grad resultatet är generaliserbart 

till en annan kontext (Bryman 2011, 352). Precis som Bryman pekar på anser vi att detta 

blir problematiskt även för vår uppsats. Vårt urval är förhållandevis begränsat, då vi 

intervjuat ett lågt antal informanter sett till hur många som faktiskt arbetar med ärenden 

som rör ensamkommande barn. Dessutom återfinns alla informanter vi haft kontakt 
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med, utom en, inom enheter som utreder ensamkommande barn. Hade vi istället riktat 

in oss på flera olika enheter och områden inom socialtjänsten är det möjligt att 

generaliserbarheten hade ökat, men samtidigt hade syftet med uppsatsen kunnat gå 

förlorat. En fördel med vårt urval är att vi kunnat intervjua anställda inom sju olika 

kommuner, vilket har gjort att vi fått en geografisk bredd i vår studie. Hade intervjuerna 

begränsats till exempelvis endast en kommun hade förmodligen generaliserbarheten 

också blivit lägre. Vi anser dock att resultatet i slutändan inte ska generaliseras, då 

resonemanget kring gifta ensamkommande barn som vi tagit del av tillhör just de vi 

intervjuat och den kontext de befunnit sig i.  

 

6.5 Forskningsetiska överväganden  
 

I vårt arbete har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

för att säkerställa att vår studie är etiskt riktig: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, 7f) att de som deltar i 

undersökningen ska informeras om deras roll i studien och under vilka förutsättningar 

deltagandet sker. De ska dessutom informeras om att det är frivilligt för dem att delta 

och att de kan avbryta sitt deltagande under studiens gång. I vår uppsats har vi valt att 

säkerställa att deltagarna informeras genom att efter vi efter vår första kontakt med 

intervjupersonen på telefon eller mail skicka ut ett informationsbrev. I 

informationsbrevet framgår vad vår studie handlar om och vilka etiska riktlinjer vi tar 

hänsyn till i vårt arbete. Där finns också kontaktuppgifter till oss själva och handledare 

vid universitetet, för att intervjupersonen ska få möjlighet att ställa eventuella frågor. 

För att ytterligare kontrollera att deltagarna tagit del av vårt informationsbrev har vi 

ställt frågan om de fått och läst igenom dokumentet innan vi börjat varje intervju. 

Genom utskicket av informationsbrevet har vi därmed också tagit hänsyn till 

samtyckeskravet, då vi inhämtat samtycke från de deltagande och informerat om 

möjligheten att avbryta sitt deltagande i studien (jfr Vetenskapsrådet 2002, 9–11). 

 

Den tredje principen, konfidentialitetskravet, berör deltagarnas anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2002, 12f). Detta har vi tagit hänsyn till genom att anonymisera alla 

deltagandes namn, arbetskommun och eventuellt andra omständigheter som möjliggör 

att intervjupersonen kan identifieras av personer som läser vår studie. Sådana 
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omständigheter skulle exempelvis kunna vara att en deltagare har en titel, befattning 

eller vissa arbetsuppgifter som särskiljer sig från alla de andras, vilket skulle kunna 

möjliggjort att de identifierats av andra.  

 

Vi har i vårt arbete försökt att intervjua informanter från så många olika kommuner som 

möjligt. Detta breda urval av valda kommuner har gjort att risken för identifiering av 

intervjupersonerna kan tänkas ha minskat. Hade vi istället valt att intervjua flera 

personer från samma kommun så hade risken för identifiering troligtvis ökat. Utöver 

den minskade risken för identifiering med ett bredare urval har vi också upplevt det som 

mer relevant att få information från fler olika kommuner. Vi har under arbetets gång 

uppmärksammat att många tilltänka intervjupersoner har påpekat att vårt arbete rör ett 

känsligt ämne vilket har gjort att många personer har varit tveksamma till att ställa upp 

på en intervju. Med tanke på att uppgifter från informanterna har rört ett ämne som kan 

upplevas som känsligt har vi lagt stort fokus på informanternas anonymitet, just det 

breda urvalet är något vi därför medvetet har arbetat med. 

 

Den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet 

endast ska användas för vårt vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet 2002, 14). Vi 

kommer således endast använda våra inspelade intervjuer, transkriberingar och annat 

material från intervjuerna med enhetschefer och socialsekreterare till att bedriva vår 

studie. Efter studien är avslutad kommer vi även att radera alla inspelningar och 

eventuella texter som inte är av-anonymiserade, vilket vi även nämnt i vårt 

informationsbrev.  

 

I vår studie är syftet att få en inblick i hur socialsekreterare resonerar kring arbetet med 

barnets bästa och vikten av barnens egna åsikter när det kommer till gifta 

ensamkommande barn. Bryman (1997, 89-90) framhåller att det som forskare kan 

innebära vissa svårigheter att försöka se världen genom någon annans ögon. Han menar 

att det som forskare är svårt att hålla sig empatisk istället för sympatisk i förhållande till 

det intervjupersonen säger. Bryman menar också att det är svårt att uppfatta saker och 

ting som andra uppfattar dem. Han menar till exempel att man som forskare många 

gånger får ta del av en värld med oklara och osammanhängande realiteter vilket kräver 

en selektiv uppmärksamhet från forskarens sida. När man som forskare 

uppmärksammar en sak finns det en risk att man går miste om en mängd andra saker 
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vilket gör att man kan gå miste om en del väsentliga uppgifter. Vi har alltså i vår studie i 

största möjliga mån ur ett empatiskt synsätt försökt fånga hur informanterna upplever 

sitt arbete.  Det faktum att vi är två stycken som genomfört intervjuerna ser vi som en 

fördel då vi både kunnat uppfatta fler intryck än om vi hade varit själva.  

 

6.6 Arbetsfördelning 
 

Den största delen av vårt uppsatsskrivande har skett då vi har suttit tillsammans. Vi har 

då resonerat med varandra och tillsammans kommit överens om hur vårt arbete ska 

utformas. Just den dialog och diskussion vi har kunnat föra kring de olika delarna i vårt 

arbete är något vi anser har höjt kvaliteten på uppsatsen. Vi har som sagt utfört den 

största delen av uppsatsskrivandet tillsammans vilket har gjort att arbetsfördelningen får 

ses som jämnt fördelad, motivationen till att skriva har varierat hos oss båda vilket har 

gjort att vi även har kunnat komplettera varandra på detta område. De undantag från när 

vi har arbetat tillsammans har varit då vi har transkriberat intervjuerna.  
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7 Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer den data som samlats in genom intervjuer med socialsekreterare, 

arbetsledare och enhetschefer att presenteras. Först följer ett beskrivande avsnitt kring 

hur arbetsprocessen kan gå till i ett ärende med ett ensamkommande barn som är gift. 

Detta avsnitt syftar främst till att ge en kortfattad bild av hur olika steg i 

utredningsprocessen ser ut inom socialtjänsten. Efter denna beskrivning presenteras 

informanternas tankar kring de riktlinjer de har att utgå ifrån i utredningsarbetet. 

Därefter följer ett avsnitt kring de olika intervjupersonernas resonemang i 

utredningsarbetet. Informanternas tankar kring riktlinjer och deras resonemang kopplas 

under kapitlet till den teoretiska ansatsen och tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattande analys av det insamlade materialet.  

 

7.1 Arbetsprocess med gifta ensamkommande barn 

7.1.1 Beskrivning av arbetsprocessen 

I varje intervju har vi ställt frågor till informanterna kring hur arbetsprocessen generellt 

ser ut för ärenden som rör ensamkommande barn som är gifta. En del informanter har 

inte kunnat svara på hur det generellt ser ut då de bara varit med om ett ärende. I de 

kommuner som varit med om flera ärenden med gifta ensamkommande barn har det 

påpekats att ärendena ändå kan skilja sig åt, då det kan finnas detaljer och faktorer som 

påverkar hur arbetsgången ser ut. Därför är beskrivningen av arbetsprocessen inte någon 

”absolut sanning” av hur varje socialtjänstkontor arbetar med gifta ensamkommande 

barn, utan en beskrivning av informanterna av hur det brukar eller oftast går till.  

 

Vissa av informanterna beskriver att arbetsprocessen för ett ärende som rör ett gift 

ensamkommande barn börjar på samma sätt som med ett ”vanligt” ensamkommande-

ärende. I sådana fall får de ett fax från Migrationsverket om att barnet eller den unga ska 

anvisas till deras kommun. De flesta av våra intervjupersoner har nämnt att det också är 

i denna anvisning det brukar framgå om barnet är gift, och att flickan eller pojken 

anvisas till den aktuella kommunen för att en make eller maka i sin tur också anvisats 

dit. I vissa av fallen beskriver dock en informant det som att det står ”mellan raderna” 

att barnet är gift, till exempel att barnet ”anlänt till Sverige med en person” (Informant 

1). Några informanter beskriver också att de i vissa fall fått information om att det bott 

en minderårig person med sin make på ett av Migrationsverkets asylboenden. Att det 
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finns skillnader här skulle kunna bero på hur kommunens socialtjänst är organiserad, det 

vill säga vilken enhet som tar emot anvisningar, vilken som utreder och därmed hur de 

olika handläggarna får information om att barnet har en make eller maka.   

 

I nästa steg uppger samtliga intervjupersoner att det först görs en skyddsbedömnning 

och sedan inleds utredning för varje barn eller ungdom. Informant 1:s beskrivning av 

arbetsprocessen skiljer sig i detta steg jämfört med övriga kommuner, då informanten 

påpekar att de gjort en så kallad akutplacering av barnet som anvisats till deras 

kommun.  

 

Vi har haft något fall där maken har fått vistas på asylboendet i kommunen 

någon vecka medan flickan då varit placerad i familjejourhem. Under den tiden 

hann vi hitta ett familjehem där det fanns möjlighet för båda att bo. Så akut är 

det ju inte för dem att vistas tillsammans tänker jag, men vi försöker ju lösa 

det. (Informant 1) 

 

Det här innebär alltså att barnet under en period får bo på ett annat ställe än hennes 

make. Informanten beskrev att de gjort på det här sättet vid samtliga ärenden med gifta 

ensamkommande barn och att det än så länge inte hänt att någon flicka eller pojke 

motsatt sig en akutplacering.  

 

I det följande utredningsarbetet med ärendena beskrev flera av informanterna att de 

ansåg det vara viktigare att ha fler träffar med just ensamkommande barn som är gifta 

än med ensamkommande barn generellt: 

 

Vi ser de här flickorna som en prioriterad grupp. Det finns lite olika prio på de 

ensamkommande. Också som vi hittat på själva, som det känns i magen att de 

här är vi extra rädda om. Och då kommer de här kanske på första plats. […] Vi 

vet så lite om de här flickorna som är med sin man då. […] Det gör att de är 

prio. Och då ser vi till att ha tätare besök där helt enkelt. (Informant 2)  

 

Även om inte alla informanter som förespråkar fler träffar med gifta ensamkommande 

barn har benämnt denna målgrupp som extra prioriterad så kan det vara en tolkning av 

strävan efter att träffa barnen oftare. Att de olika kommunerna lägger olika vikt vid 

antalet träffar med barnen kan också ses genom att informant 1 exempelvis beskrev att 

de vanligtvis träffar barnet 2-3 gånger under utredningsperioden, medan informant 9 sa 

att hon i ett ärende med ett gift ensamkommande barn haft runt 18 samtal där den unge 

varit närvarande. Informant 8 uppgav att de träffades ungefär 2-3 gånger under en 
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utredning, men att hon egentligen skulle vilja att det gick att ha fler samtal än så med 

klienten. Anledningen till att träffarna varit begränsade i antalet menar hon beror på den 

flyktingsituation som rådde under hösten 2015, då antalet ensamkommande som 

anvisades till kommunen ökade.  

 

Nästa steg i utredningsarbetet är enligt samtliga intervjupersoner att med grund i den 

insamlade informationen fatta ett beslut kring vad som anses lämpligt för barnet i bland 

annat boendefrågan. Beslutet kan enligt informanterna exempelvis vara att låta barnet 

bo kvar med maken på det nuvarande boendet (till exempel ett asylboende) eller att de 

båda får flytta till ett familjehem. Socialtjänsten kan även välja att med samtycke från 

barnet placera detta på ett HVB medan maken eller makan bor på ett av 

Migrationsverket anvisat boende. Flera av informanterna beskriver att om barnet inte 

skulle samtycka till den placering som socialtjänsten anser nödvändig är 

tvångslagstiftningen LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) ett 

alternativ. Detta är dock inte något som våra informanter uppger att det beslutats om i 

något ärende i deras kommuner. Under flera intervjuer har det även framkommit att det 

i socialtjänstens beslut också kan ingå andra insatser som ska tilldelas barnet för att 

tillgodose dennes behov, exempelvis en kontaktperson eller samtal. Under en insats sker 

uppföljning på samma sätt som i andra ärenden inom socialtjänsten, det vill säga minst 

var sjätte månad men ibland oftare. Exempelvis uppger informant 1 att de har lokala 

riktlinjer som innebär att de träffar barnet med som mest 3 månaders mellanrum. 

 
7.1.2 Riktlinjer 

Vi har tidigare i uppsatsens inledning redogjort för den vägledning i arbetet med gifta 

ensamkommande barn som publicerades på Socialstyrelsens hemsida i februari 2016. 

Att vägledningen är så pass ny har inneburit att socialtjänsterna dessförinnan fått arbeta 

utifrån egna lokala riktlinjer eller helt enkelt utreda ärendena utan riktlinjer. Bland annat 

informant 2 beskriver hur de utvecklat egna riktlinjer för ärenden som rör 

ensamkommande barn som varit gifta. Dessa har de sedan jämfört med Socialstyrelsens 

vägledning efter att denna kommit ut.  

 

Intervjuare: Socialstyrelsen har ju nyligen kommit med ny vägledning, är 

det någonting ni har kollat på? 

Informant: Ja, det har vi gjort nu efter, och det kändes bra. Vi tänkte, vad 

skönt, vi gjorde rätt. (Informant 2)  
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Informantens svar visar att Socialstyrelsens publicering av de nya riktlinjerna inneburit 

att de på socialtjänsten fått ett kvitto på att deras lokalt framtagna riktlinjer kan anses 

legitima, vilket också kan tyda på att de tidigare varit osäkra på om de gjort rätt. Även 

efter att Socialstyrelsens vägledning kommit ut har det dock genom svaren från andra 

informanter fortfarande visat sig finnas oklarheter och tveksamheter i hur dessa ärenden 

ska hanteras i praktiken: 

 

Det var nog framförallt inledningsvis när dem började komma och man tänkte 

att hur gör vi med dessa liksom. Vad gör vi? Just att det inte finns något att gå 

på och att vi inte får mer än de riktlinjer som finns från Socialstyrelsen, det var 

nog det som var det svåra, vad gör vi? Ska vi liksom dela på dem, för då hade 

vi ju den dialogen liksom och hur ska vi göra med det om de inte vill? 

(Informant 6) 

 

Av informantens svar går att utläsa att hon upplever att den vägledning som kommit 

från Socialstyrelsen inte är så pass konkret att den beskriver hur socialtjänsten ska gå till 

väga i ärendena. Att Socialstyrelsens vägledning inte anses vara särskilt konkret kan 

göra att socialtjänsten tillskrivs ett större tolkningsutrymme av riktlinjerna och därmed 

ett betydande handlingsutrymme i utredningsarbetet. Bland annat resonerar en 

informant, som dock inte ser riktlinjerna som bristfälliga, kring handlingsutrymmet i 

riktlinjerna enligt följande:  

 
Intervjuare: När jag läste de här riktlinjerna så kändes som att det var 

ganska mycket handlingsutrymme för socialtjänsten, det var inte så 

tydligt precis hur man skulle göra. Hur tänker du kring det? 

Informant: Det kan jag väl hålla med om men jag kan säga att vi är väldigt 

vana vid det inom socialtjänsten. Hur mycket vägledning vi än får så är det så 

att man i slutändan påminner om att vi är skyldiga att göra egna bedömningar 

och då finns det ju alltid ett stort utrymme. Då kan jag väl säga att jag har läst 

de här vägledningarna utifrån om vi behöver ändra på något i vårt arbete men 

det tycker jag inte att vi behövde. Men jag har inte läst dem och tänkt om det är 

tillräckligt tydligt hur vi ska göra utan jag har läst dem ur andra perspektiv. 

(Informant 1)  

 

Av citatet ovan går att utläsa att informanten menar att Socialstyrelsens vägledning ger 

utrymme till handlingsfrihet, men att det samtidigt inte är något som särskiljer just 

ärenden med gifta ensamkommande barn ifrån andra ärenden inom socialtjänsten. 

Genom att studera svaren från våra intervjupersoner kan vi konstatera att de till en 

majoritet är överens om att de riktlinjer som finns för ärenden som rör gifta 

ensamkommande barn är otydliga. Något som våra intervjupersoner däremot inte är 
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överens om är huruvida otydliga riktlinjer är någonting positivt då det ger en ökad 

handlingsfrihet, eller något negativt då det blir mer oklart vilka praktiska 

tillvägagångssätt som är att föredra. 

 

Utifrån vad som framkommit från informanterna och beskrivits ovan kan vi göra vissa 

kopplingar till den teoretiska ansats vi presenterat i uppsatsen. Johansson (2007, 63) 

beskrev hur ett flexibelt och ramstyrt regelverk i en verksamhet ger handläggarna ett 

ökat tolkningsutrymme och därmed mer ansvar. Detta kan göra att handläggarna 

upplever att deras ”skydd” minskar, det vill säga att de inte har samma möjlighet att 

skydda sig bakom ett regelverk efter de fattat beslut i ett ärende. En majoritet av 

informanterna var överens om att de riktlinjer och regelverk som finns att tillgå är breda 

och otydliga och därmed menar vi att även deras möjlighet minskar till att ta del av det 

skydd som Johansson beskrev. Den här situationen menar vi kan kopplas till ett annat 

fenomen vi upptäckt under vår studie, nämligen att intervjupersonerna beskrivit hur 

samarbete inom arbetsgruppen är en särskild viktig del i ärenden kring gifta 

ensamkommande barn. I avsnittet nedan kommer vi närmare gå in på detta samarbete 

och förklara hur det kan kopplas till Johanssons resonemang om ramstyrning.  

 

7.1.3 Samarbetet i arbetsgruppen  

Då vi intervjuat både socialsekreterare, arbetsledare och enhetschefer fördelade på sju 

olika kommuner har vi fått en bred bild av hur arbetet inom socialtjänsten går till och 

vilka som är delaktiga i ärendena. Det har då alltså visat sig att det i många av de 

utredningar vi diskuterat inte endast är den enskilde handläggaren som är den som gör 

bedömningar och kommer fram med förslag till beslut. Istället är det snarare ett 

samarbete mellan både olika socialsekreterare, arbetsledare och enhetschefer är 

delaktiga. På frågan kring hur den enskilde handläggarens inflytande ser ut svarar till 

exempel en informant följande:  

 

Det [inflytande] har egentligen inte den enskilde handläggaren… den har ju 

rent delegationsmässigt möjlighet att fatta en hel del av de här besluten eller 

framför allt bedömningen i alla fall. Men sen jobbar vi ju med jättenära 

arbetsledning, så hade det varit en socialsekreterare som bedömt på något vis 

som jag tyckt varit väldigt tokigt så hade jag ju stoppat det i sådana fall. I dag 

har vi också ytterligare förstärkning, med flera grupper med 

specialistsocionom. Men det är inte tänkt som en kontroll för att man ska kolla 

allt, utan för att ge stöd. För det är våra bedömningar att göra själv, även om 

man är erfaren faktiskt. Och då har vi som en ytterligare förstärkning som 

handledning då att ha en specialistsocionom numera, även i det här teamet. 
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Och det gör att vi blir lite likformiga kring bedömningarna. Så att ”så här 

tycker vi” (Informant 2) 

 

Svaret belyser att det inte alltid är den enskilda handläggarens bedömning som ligger till 

grund för vad en utredning kommer fram till, utan att det är något som framarbetas 

tillsammans mellan kollegorna i arbetsgruppen. Det här är något som blir tydligt när 

informanten säger att besluten som fattas grundas i likformighet och ”så här tycker vi”, 

vilket kan tolkas som att arbetsgruppen formar varandra och gemensamt fattar beslut. I 

likhet med citatet ovan menar även en annan informant att de i arbetsgruppen diskuterar 

mycket med varandra för att utfallet i ärendena inte ska skilja sig allt för mycket åt: 

 

Jag tänker ju att vi bollar ju väldigt mycket, i både komplicerade och lite 

enklare ärenden. Så att vi ska göra så likt som möjligt helt enkelt. Och det gör 

vi ju både socialsekreterare emellan och så bollar vi ju mycket med dig 

[enhetschefen] också.  (Informant 8) 

 

Även i detta citat framkommer att diskussionen i ett ärende pågår både handläggare 

emellan men även mellan handläggare och enhetschef. Just enhetschefens betydelse i 

samarbetet i arbetsgruppen benämns även av informant 9: 

 
Det är både mellan enhetschef och socialsekreterare, sen tänker jag att vi har en 

väldigt bra arbetsgrupp och väldigt högt till tak och bollar jättemycket och 

hjälps åt jättemycket för att man inte ska känna att man är ensam, för det är ju 

svåra bedömningar och svåra situationer vi sitter i många gånger.  

(Informant 9) 

 

De tre ovanstående citaten belyser att diskussion och samarbete är viktiga aspekter i 

processen för att komma fram till lämpliga bedömningar och beslut i utredningen. Det 

är därför möjligt att tänka att utredningsarbetet till stor del är ett samarbete med många 

inblandade aktörer, snarare än ett enskilt arbete. Utifrån detta ser vi ett samband mellan 

riktlinjernas otydlighet som nämndes i föregående avsnitt och det gemensamma arbete 

som beskrivits ovan. Ett ramstyrt regelverk istället för ett detaljstyrt sådant lämnar i och 

med sin oklarhet ett större handlingsutrymme till gräsrotsbyråkraterna och därmed 

minskar också deras möjlighet att skydda sig bakom lagen (Johansson 2007, 63). När de 

enskilda handläggarna upplever att de står utanför regelverkets skydd och att de själva 

måste göra ställningstaganden menar vi att ett sätt för dem att undvika denna känsla av 

utsatthet är att söka sig till de andra i arbetsgruppen för att diskutera ärendena. Således 

kan vi alltså utifrån Johanssons beskrivning av gräsrotsbyråkrater göra tolkningen att 
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det utbredda samarbetet inom arbetsgruppen uppstått till följd av en känsla av ett 

otydligt regelverk som lämnar mycket tolkningsutrymme till de enskilda handläggarna.  

 

7.2 Resonemang kring gifta ensamkommande barn 

7.2.1 Individuella bedömningar eller att dela per automatik 

Att göra individuella bedömningar för huruvida ett barn ska tillåtas bo med sin make 

eller maka, till skillnad från att likt Göteborgs Stad dela på dem per automatik, har visat 

sig vara något som är gemensamt för alla de informanter vi varit i kontakt med. Jämför 

vi de olika arbetssätten med Johanssons (2007, 63) beskrivning av detaljstyrda 

respektive ramstyrda regelverk ser vi alltså att Göteborgs Stad anammat ett mer 

detaljstyrt arbetssätt. De kommuner där våra informanter arbetar har istället ett 

arbetssätt som snarare går att likna vid ett ramstyrt regelverk.  

 

Vi har under intervjuerna uppmärksammat att vissa informanter har visat sig vara mer 

osäkra än andra gällande huruvida det är bättre att utreda individuellt än att göra 

likadant i samtliga ärenden med gifta ensamkommande barn. Alla har emellertid ändå 

till sist kommit till slutsatsen att detta är vad de anser bäst att göra. Informant 2 

uttryckte sig bland annat på följande sätt när ämnet individuella bedömningar kom på 

tal: 

 

Åh… jag tycker det finns jättemycket nackdelar om man är såhär som 

Göteborgs Stad gick ut och menade då att de gör alltid så… och de säger till 

flickan att det är olagligt i Sverige att bo ihop med den man är gift, vilket är 

helt fel… det är det ju inte, det är inte olagligt att bo ihop med nån som man är 

gift med i hemlandet. Så jag tyckte det var jättekonstigt att inte göra några 

individuella bedömningar. (Informant 2) 

 

Informant 2 var alltså säker på att just individuella bedömningar var det rätta och ansåg 

även att arbetssättet hade lagstiftningen i ryggen och att det var fel att per automatik 

dela på två par som har laglig rätt att bo tillsammans. Informant 8 är inne på samma 

spår och lyfter också fram vikten av att respektera lagstiftningen i barnets hemland. 

 

Jag tycker ju att det är en självklarhet att göra individuella bedömningar, just 

för att man vet ju inte hur deras relation ser ut. Det är annan lagstiftning än det 

är i Sverige också… att ja… är äktenskapet ingått på rätt grunder, då ser inte 

jag några svårigheter… eller några problem med att de ska bo tillsammans. Så 

nej, jag ser inte att man bara kan dela dem rakt av. (Informant 8) 
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En tolkning av de ovanstående citaten är att de båda anser det fel att dela på ett barn och 

dennes make/maka av ren princip. De menar istället att det är viktigt att ta reda på vilka 

grunder äktenskapet är ingått för att sedan fatta ett beslut som passar den enskilda 

individen. Till skillnad från ovan nämnda informanter var informant 9 en av de få som 

såg vissa fördelar med att separera barnen från sin make eller maka då hon menade att 

det innebär en ökad insyn som kan säkerställa barnets fysiska trygghet. 

 

Det är väl i så fall om man skulle tänka att man verkligen… man kan ju 

säkerställa skyddet kanske, på ett helt annat sätt. Men å andra sidan innebär ju 

inte det att det är barnets bästa, för att barnet far jätteilla psykiskt. Och vad gör 

det liksom… Visst okej, man har säkerställt att det rent fysiskt får det som det 

behöver, men det är ju inte säkert att… nej jag vet inte. Då vet man ju liksom 

okej, att nu placerar vi barnet här, och då har man ju en helt annan insyn än om 

man bor med sin make liksom. Men det innebär ju inte att barnet behöver må 

bättre för det. Nej jag vet faktiskt inte… Nej jag är nog ändå för individuella 

bedömningar. (Informant 9) 

 

Citaten ovan visar alltså att även om informant 9 menar att den fysiska tryggheten väger 

tungt och att denna kan garanteras på ett annat sätt om barnet per automatik delas från 

sin make eller maka anser hon även att den psykiska tryggheten är viktig. Även om 

informanten är tveksam och något osäker på vad som egentligen är det bästa för barnet 

landar hon i att det förmodligen är bäst att göra individuella bedömningar. Detta kan 

tolkas som att det är en svår balansgång mellan barnets psykiska och fysiska trygghet, 

men att den psykiska är minst lika viktig som den fysiska. 

 

En annan fördel med att per automatik dela barnet från sin make eller maka lyftes fram 

av informant 7, som menar att ett mer automatiserat arbete ökar tydligheten. 

 

Fördelen är ju att då blir det… då vet man ju hur man gör, det blir tydligt för 

alla att det är såhär man gör, det är liksom inga diskussioner. Samtidigt som 

sagt så förlorar man den individuella bedömningen som vi gör ju, som jag 

tänker är det grundläggande i vår lagstiftning, att vi ska göra individuella 

bedömningar och så. Så att… jag tänker att de förlorar kanske det.  

(Informant 7) 

 

Citatet kan tolkas som att informanten också väger in hur individuella eller mer 

automatiska bedömningar kan påverka själva socialtjänstkontoret och att det alltså vore 

en fördel för dem om de per automatik delade på paren. Samtidigt pekar hon också på 

att det kan bli en nackdel för barnet att inte göra individuella bedömningar, eftersom 

besluten riskerar att inte bli rättssäkra för den enskilde. Med utgångspunkt i citatet ovan 



  
 

32 

och de övriga informanternas svar relaterat till Johanssons (2007, 63) resonemang kan 

vi alltså konstatera att våra informanter är överens om att ett ramstyrt regelverk är att 

föredra framför ett detaljstyrt. Detta trots att de själva inte får lika mycket stöd från 

regelverket i ett sådant arbetssätt.   

 

7.2.2 Barnets ålder och åldersskillnadens betydelse 

Gemensamt för alla socialtjänstkontor vi besökt är att samtliga informanter har påpekat 

att de barn som kommit som gifta och ensamkommande till deras kommun har varit i 

åldrarna 15-17. Ingen av informanterna har själva stött på eller hört talas om att det ska 

ha anvisats barn dit som varit under 15 år och gifta. Informanterna har även beskrivit att 

åldersskillnaden inte varit särskilt stor i de ärenden de känner till. Det har vanligtvis 

skiljt mellan 3-5 år mellan barnet och maken eller makan. Den största åldersskillnaden 

som en informant berättat om har varit runt 12 år, då det rörde sig om en 17,5-årig tjej 

som var gift med en man som var runt 30 år. En informant beskriver sin syn på 

åldersskillnaden på följande sätt: 

 

Det är ju inte så att de [makarna] har varit 46 men de kanske har varit i 20-30 

års-åldern. Ganska unga men i förhållande till flickorna utifrån hur vi ser det 

här så har dem ju varit ganska mycket äldre. (Informant 4) 

 

Citatet kan tolkas som att informanten menar att åldersskillnaden inte varit så stor som 

många kanske tror, men att hon och hennes kollegor fortfarande anser att den är relativt 

stor i förhållande till hur gamla flickorna har varit. Det finns alltså en skillnad kring 

resonemanget vid åldersskillnad som beror på hur gammal flickan är. Just vilken 

betydelse en stor åldersskillnad kan få i utredningen och beslutet från socialtjänsten 

menar dock en informant inte är särskilt stor: 

 

Intervjuare: På vilket sätt skulle till exempel en stor åldersskillnad spela 

in, är det något man väger in i beslutet? 

Informant: Det gör man ju till viss del kanske, men det kan ju inte… det är ju 

inte avhängande om man särar på dem eller inte, om det inte är så att det 

framkommer att… Ja det är klart att det kan framkomma att det här 

äktenskapet är mot deras vilja, och likadant att det skulle förekomma våld eller 

att det inte funkar helt enkelt. (Informant 9) 

 

Informanten beskriver alltså att åldersskillnaden kan spela roll i vilket beslut som fattas, 

men att det i sig förmodligen inte avgör huruvida ett gift par får bo tillsammans. Istället 

kommer hon direkt in på för henne mer avgörande faktorer så som äktenskapets 
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frivillighet och förekomst av våld. Just äktenskapets frivillighet, barnets vilja och vilken 

betydelse de andra informanterna ger dess faktorer kommer vi beskriva närmare i 

uppsatsens nästkommande avsnitt. 

 

Det som beskrivits kring åldersskillnad ovan har varit utifrån förutsättningen att barnet 

är över 15. När informanterna fått tänka kring eventuella scenarion där barnet varit 

under 15 har det dock framkommit vid ett flertal tillfällen att även en liten eller 

obefintlig åldersskillnad kan göra att paret inte tillåts bo tillsammans. På så sätt går det 

alltså se att just åldersskillnaden inte blir en betydande faktor i utredningsarbetet, 

eftersom barnets ålder i sig är avgörande. En informant beskrev ett möjligt scenario på 

följande vis: 

 

Informant: Jag tänker att är barnet under 15 så blir det ju ett LVU, för om man 

då antar att de har en man som de har en aktiv sexrelation med och han är 30 

och du 14, det får du ju inte så då har vi ju helt andra möjligheter så ja då 

skulle det nog bli ett LVU direkt.  

Intervjuare: Även om han nu inte var 30 utan han var 16?  

Informant: Man får ju fortfarande inte ha sex med någon under 15.  

(Informant 4) 

 

I citatet ovan blir det alltså tydligt att informanten menar att åldersskillnaden inte spelar 

någon roll så länge barnet är under 15 år, då det är där åldersgränsen för sexuella 

relationer går. Svaret kan tolkas som att informanten anser att det är en viktig 

åldersgräns eftersom hon lyfter fram möjligheten till att använda LVU-lagstiftning.  

 

Vår tolkning efter att ha diskuterat betydelsen av ålder och åldersskillnad med 

informanterna är att det finns en tolkningsfrihet så länge barnet är över 15 år. I ett 

sådant fall finns det inga hinder i varken Socialstyrelsens riktlinjer eller lagstiftning och 

vi har inte märkt att det finns några fall som är ”absolut nej”. När vi istället ställt frågor 

kring hur det hade sett ut om ett barn varit under 15 år och gift har informanternas 

resonemang förändrats. I sådana fall blir det tydligare att det är otänkbart att låta de 

båda bo tillsammans. Jämför vi resonemangen med Johanssons (2007, 63) beskrivning 

av regel-bundenhet ser vi vissa likheter. Johansson beskrev bland annat att en 

detaljstyrning ger en striktare tillämpning och därmed gör det i stort sett omöjligt att 

göra undantag i enskilda fall. På samma sätt är vår tolkning att informanterna inte har 

samma möjlighet till att göra undantag i de fall barnet är under 15 år, eftersom de då lyft 

fram att de måste förhålla sig till en sexuallagstiftning. Det blir alltså påtagligt att 
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förekomsten av en tydlig lag som förbjuder sexuella relationer under en viss ålder också 

påverkar informanternas tolkningsfrihet.  

 

7.2.3 Betydelsen av barnets vilja i utredningsprocessen  

Som nämnts i uppsatsens inledning finns det i Socialstyrelsens vägledning för hur 

socialtjänsten ska hantera ensamkommande barn som är gifta beskrivet att viljan hos 

barnet är en punkt som socialsekreterarna ska ta hänsyn till i sina utredningar. I våra 

intervjuer har det framkommit att det också är något som efterlevs i det faktiska arbetet, 

även om det skiljer sig åt vilken vikt de olika informanterna menar att barnets vilja ska 

ges. Informant 1 beskriver att betydelsen av barnets vilja är viktig generellt i 

socialtjänstens arbete och därför inget undantag när det gäller utredningar kring gifta 

ensamkommande barn: 

 

Där har ju socialtjänsten i stort också ett ansvar att lyssna på individens egen 

vilja och hur man själv vill ha det, det tänker vi ju att det måste vi beakta. Men 

det vi landar in i är att ju äldre barnet blir desto mer måste man höra. 

(Informant 1) 

 

Informant 1 menar därmed att barnets vilja är viktigt att ta hänsyn till, men också att det 

blir desto viktigare ju äldre barnet är. Det här är något som har varit återkommande 

under våra intervjuer, vid flera tillfällen då vi ställt frågor kring vilken vikt barnets vilja 

ges så har informanten beskrivit att det till viss del är åldersrelaterat. Även om 

åldersspannet i de ärenden vi diskuterat under intervjuerna endast har rört sig mellan 15-

17 år har det visat sig att den egna viljan hos exempelvis en 17-åring kan väga tyngre än 

hos en 15-åring: 

 

Intervjuare: Om vi säger då att ett barn precis har fyllt 15 år och ett är 

17,5, hur stor skillnad skulle du säga att det kan vara i betydelsen av 

åsikter där? 

Informant: Ganska stor, alltså 17,5 då är man ju nästan 18 och man tänker ju att 

man inte gör några stora ingrepp när barnet är 17,5 för det kommer ju ändå inte 

bli något långvarigt beslut för när dem fyller 18 gör dem ändå som dem vill.  

(Informant 4) 

 

Det som informant 4 beskriver kan tolkas som att barnet även innan det fyller 18 år kan 

anses vara så pass medveten om sitt eget bästa att den egna viljan väger tyngre än viljan 

hos en 15-åring. Informanten fortsätter sitt resonemang om ålderns betydelse för vikten 

av barnets vilja enligt följande:  
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Ju äldre de blir desto mer, man vill ju veta hur barnet tänker så det är klart att 

det är en del av bedömningen men sen är det ganska ofta som speciellt små 

barn har svårt avgöra vad som är deras bästa men de kan ju uttrycka sin vilja, 

men det kanske inte alltid är förenligt med barnets bästa och det tänker jag att 

det är ju ganska naturligt. (Informant 4) 

 

Både informant 1 och 4 har alltså liknande tankar kring att barnets viljas betydelse är 

beroende av åldern. Av detta kan vi också se vissa likheter med vad som tagits upp i 

vårt kapitel för tidigare forskning. Där visade vi bland annat på hur Stern (2006, 85) 

beskrev hur det är viktigt att vara medveten om barns sårbarhet och beroendeställning 

gentemot vuxna. Citaten ovan från våra informanter går att tolka som att de tänker på 

samma sätt, då de räknar en 15-åring mer som ett barn än en 17-åring. Därför kan det 

tänkas att de ger 17-åringens vilja större betydelse, då personen nödvändigtvis inte står i 

samma beroendeställning och är sårbar på samma sätt som exempelvis en 15-åring.  

 

När vi ställt frågor kring vikten av barnets vilja till våra informanter har det framkommit 

vid ett antal tillfällen att de, även om de lyssnar på barnet, är medvetna om att det inte 

alltid är det bästa för barnet att få sin egen vilja igenom. Informant 9 beskriver att hon i 

sina bedömningar försöker balansera sina egna åsikter med barnets: 

 

Det är klart att man alltid måste lyssna på barnet, sen innebär det ju inte att det 

är barnets bästa. Det är ju inte det jag tycker heller alltid. Man får ju försöka 

sammanväga det på något sätt, göra det bästa av det så. Men vi är väldigt måna 

om att de ska få säga sin mening och vara en del i sitt eget ärende.  

(Informant 9) 

 

Resonemanget som förs ovan går att känna igen från Lundbergs (2009, 38) tankar som 

redovisats i kapitlet för tidigare forskning. Där argumenterar författaren för att det är 

viktigt att kunna använda sig av både barnets och den vuxnes perspektiv samtidigt i 

bedömningar kring vad som är det bästa för barnet. Det här är tankar som informant 9 

verkar vara medveten om när hon beskriver att även hennes egen vilja inte behöver vara 

det bästa för barnet vid alla tillfällen, utan att det även krävs att barnets vilja 

sammanvägs med handläggarens. Även informant 7 resonerar på ett liknande sätt och 

menar att de alltid är måna om att ta reda på vad barnet tänker och vill, men att även 

socialtjänstens önskemål är en viktig del i bedömningen: 

 

Men det är ju aldrig så att vi… vi hämtar ju alltid in barnets synpunkter och 

önskemål och så. Men gör vi en bedömning att vi ser att det här handlar om 

tvångsgiftermål kanske eller att vi ser att det här är inte en gynnsam relation, så 
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behöver vi såklart ta ställning i det. Då kan det ju också bli fråga om att man 

går emot ungdomens önskemål eller vilja. (Informant 7) 

 

Till skillnad från informant 9:s citat ovan går det att tolka informant 7:s citat som att det 

är mer troligt att den vuxnes, det vill säga socialtjänstens, åsikt är det som är det rätta 

och det viktigaste att följa. Informant 7 pratar dock också om tvångsäktenskap, som kan 

anses vara ett allvarligt fenomen, vilket gör att det kan vara rimligare att socialtjänstens 

vilja i det fallet går före det barnet beskriver. Hur socialtjänsten tänker just kring frågan 

om tvångsäktenskap kommer beskrivas närmare i avsnittet nedan. 

 

7.2.4 Tvångsäktenskap – är äktenskapet frivilligt eller inte?  

När vi under våra intervjuer frågat informanterna kring vilka faktorer de anser viktiga 

att ta hänsyn till i utredningen för de ensamkommande gifta barnen har det vid ett flertal 

tillfällen framkommit att något av det viktigaste att ta reda på är huruvida äktenskapet är 

frivilligt eller har ingåtts under tvång. Bland annat beskrev informant 1 att de just med 

anledning av risken för tvång har valt att lägga extra fokus på ärenden med de 

ensamkommande barn som varit gifta: 

 

Sen lägger vi ju särskilt fokus i dessa utredningar för att utreda och säkerställa 

att den här personen verkligen förstår att de kan få hjälp till att inte leva i denna 

relationen om de skulle vilja det. Så vi är säkra på att de befinner sig där av 

egen vilja och inte på något sätt är tvingade (Informant 1) 

 

Även informant 2 beskriver i likhet med citatet ovan att de har ett särskilt fokus på 

ärenden med den här målgruppen. Där framkom även att de ser till att träffa de barn 

som kommit till Sverige med en make eller maka extra många gånger för att vid flera 

tillfällen kunna bygga en relation och ställa frågan kring tvång flera gånger: 

 

Vi har täta samtal för vi räknar redan från början med att man kan inte bara ha 

ett samtal och sen… nej. Man får försöka bygga på någon sorts relation […] 

Kan det finnas något… tvång inblandat på något vis? Och därför tänker vi med 

att det är inte så sannolikt att tjejer som aldrig träffat oss förut vågar säga det 

på samtal nr 1. (Informant 2) 

 

Av de båda citaten kan utläsas att informanterna anser det vara viktigt att säkerställa att 

äktenskapen inte ingåtts under tvång. Det extra fokuset som läggs på just dessa ärenden 

kan tolkas som att de redan från början, när barnet anvisas till deras kommun och det 

framgår att det är gift, är medvetna om att det kan röra sig om ett tvångsäktenskap och 

att detta är viktigt att utreda.  
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De tankar från informanterna som redovisas ovan kan kopplas till resonemangen som 

förs av Schiratzki (2000, 145), Sabbe m.fl. (2014, 173) och Gill och Engeland (2014, 

142) i vårt kapitel för tidigare forskning. Där pekade vi på hur de olika författarnas 

åsikter skiljde sig åt, då Schiratzki menade att det var viktigt att vara medveten om att 

barnäktenskap kan vara både frivilliga och ha ingåtts under tvång. Gill och Engeland 

tillsammans med Sabbe m.fl. i sin tur menade dock att det generellt bör ses som att alla 

barnäktenskap har ingåtts mot barnets vilja. Det sistnämnda resonemanget är inget vi 

märkt av att våra informanter förhåller sig till. Även om de är medvetna om att det 

skulle kunna röra sig om tvångsäktenskap så är det inte något de utgår ifrån alltid gäller. 

Informanternas tankesätt verkar istället ha större likheter med det resonemang 

Schiratzki för, då de beskriver att båda möjligheterna finns. I citatet nedan beskriver 

informant 4 hur synen på äktenskapet kan variera beroende på om det rör sig om ett 

arrangerat äktenskap eller ett tvångsäktenskap: 

 

Sen kan man ju säga liksom såhär att arrangerade äktenskap är det ofta liksom 

och det kanske är tvångsgifte också… men det måste ju framkomma då i vår 

utredning. Att de är där, att de inte vill det. Och då kan vi ju agera. Och då har 

vi ju ett helt annat mandat. Men om de säger att de gör det här av fri vilja och 

de vill leva med sin man. Och vi ser liksom inget annat som framkommer, då 

blir det svårt för oss att, ja… (Informant 4)  

 

Det informant 4 säger kan tolkas som att så länge barnet uttrycker att det lever i sitt 

äktenskap av egen fri vilja spelar det ingen roll om det är arrangerat. Det är först när det 

framkommer att äktenskapet ingåtts under tvång och barnet inte vill vara kvar i 

äktenskapet som socialtjänsten får ökade befogenheter och kan ingripa för att dela på 

paret. Den uppfattning vi har fått i våra samtal med intervjupersonerna är att om inte 

barnet uppger att äktenskapet är ofrivilligt så ska det finnas påtagliga missförhållanden i 

övrigt för att det ska vara aktuellt att dela paret. Flera av intervjupersonerna har dock 

påpekat att man aldrig kan veta helt vad som ligger bakom ett förhållande och att det 

kan röra sig om tvång även om det inte framkommer i utredningen. En av informanterna 

beskrev enligt nedan hur man trots förda samtal kring tvång ändå aldrig kan veta precis 

hur det ligger till: 

 
Det är ju genom samtal… sen kan man ju aldrig veta. Man kan ju aldrig 

egentligen vara helt säker. Utan det är samtal och sen får man ju, mycket det 
här asså, hur är de mot varandra, man kan ju dra öronen åt lite om man sitter i 

ett gemensamt samtal och kvinnan inte säger nånting (Informant 9). 
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Informanten beskriver här att en aspekt som hon skulle kunna reagera över är just om 

kvinnan eller barnet i det här fallet inte hade fört någon egen talan. I de ärenden som vi 

genom våra intervjupersoner har fått bekanta oss med har det alltså aldrig framkommit 

att ett barn uppgett att det lever under tvång i sitt förhållande. Vår uppfattning är att man 

då inom socialtjänsten blir extra uppmärksamma på andra tecken som kan tyda på att 

det rör sig om ett tvångsäktenskap. Exemplet ovan med ett barn som inte för någon egen 

talan kan ses som ett sådant tecken. 

 

7.2.5 Begreppet barnets bästa 

I Socialstyrelsens vägledning för hur socialtjänstkontoren ska arbeta med utredningar av 

ensamkommande barn som är gifta lyder en punkt ”Vad är barnets bästa i den här 

situationen?”. Utifrån detta har vi ställt frågor och diskuterat med våra informanter hur 

de uppfattar just begreppet barnets bästa. Svaren från de olika intervjuerna har skilt sig 

åt, vissa har menat att det är tydligt vad som ska läggas i begreppet medan andra har 

beskrivit att det är ett brett och ibland otydligt begrepp. En av de vars svar vi uppfattade 

som att begreppet var tydligt kom från informant 1, som resonerade kring barnets bästa 

på följande sätt: 

 

Där har vi ju jättemycket vägledning genom BBIC inom socialtjänsten där man 

liksom kan strukturera upp det här och prata om barnets vilja kontra barnets 

bästa och hur svårt vårt arbete är att väga in det. Så jag tänker att det är precis 

på det sättet vi får jobba med barnets bästa (Informant 1) 

 

Informantens svar kan tolkas som att hon inte anser begreppet barnets bästa vara särskilt 

komplicerat, till stor del på grund av att det finns hjälpmedel så som BBIC (Barns 

behov i centrum), en mall som tar upp olika områden kring barns behov, att använda sig 

av. Merparten av de som svarat på frågan kring begreppet barnets bästa har dock 

beskrivit det som ett svårt, brett och ibland otydligt begrepp. Exempelvis menade en 

intervjuperson följande: 

 

Asså det är väldigt, väldigt vitt om man säger, inte så tydligt. Man kan 

verkligen… jag kan tycka att ett barns bästa är det här och det här, en kollega 

kan tycka nånting annat. Men där personligen brukar jag tänka mycket kring 

vad barnkonventionen, vad den säger och vad som står i de olika artiklarna och 

så, sen kan man ju inte varenda artikel men ändå ha det som nån ledstjärna. För 

att det inte ska skilja sig allt för mycket. För så är det ju, vi är ju enskilda 

individer med våra personligheter och våra tankar om saker och ting. 

(Informant 9) 
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Informanten menar att barnets bästa är ett begrepp som innefattar mycket och att det 

dessutom kan skilja sig mellan hur hon och en kollega till henne tolkar begreppet. Av 

svaret kan också tolkas att det kan vara problematiskt att det skiljer sig för mycket vad 

som kan innefattas i begreppet, då informanten menar att hon använder sig av 

barnkonventionen för att undvika att just det ska hända. Det här kan kopplas till vad vi 

redogjort för i vårt kapitel för tidigare forskning. Där lyfter Dane (2015, 193-197) fram 

hur det saknas en precis förklaring kring begreppet barnets bästa, men att det samtidigt 

inte bör ses som ett problem. Snarare betonar författaren vikten av en individuell 

tolkning,  för att kunna anpassa bedömningen efter individuella förutsättningar och 

kontexter. Det som i teorin beskrivs som ett fördelaktigt sätt att arbete är alltså det som 

informanten ovan upplever som problematiskt. Att det råder sådana skillnader mellan 

hur en enskild socialsekreterare uppfattar begreppet barnets bästa och hur det beskrivs i 

exempelvis forskning kan tolkas som att det finns otydligheter i hur begreppet faktiskt 

ska användas i utredningsarbetet. Samtidigt verkar det inte heller vara något ovanligt att 

det ses som problematiskt att begreppet är brett. Tidigare har vi redogjort för hur 

Schiratzki (2001, 61–62) lyft fram att det i praktiken ofta är det förutbestämda tänkandet 

kring vad som är barnets bästa som används, istället för det öppna tänkandet som det 

uppmanas till i teorin. Det här kan bero på att det finns fler som tänker på samma sätt 

som informant 9 i citatet ovan.  

 

Merparten av informanterna har beskrivit att barnets bästa är ett brett begrepp och att 

tolkningen kan skilja sig från fall till fall, dock utan att mena att det ligger något 

problematiskt i detta. Två informanter menade exempelvis att vad barnets bästa innebär 

inte är något statiskt utan något som skiljer sig mellan olika fall, även om det finns 

fundamentala delar i begreppet som inte varierar mellan olika barn.  

 

Grundläggande tror jag att det är samma för alla barn och så, men sen är det ju 

även en del från fall till fall, vad dem kommit ifrån, vad dem har för bakgrund. 

Jag tänker att det bästa för ett barn kanske inte är det bästa för ett barn från en 

annan kultur eller med ett annat ursprung, det beror väl på, det kanske kan 

skilja sig lite. (Informant 6) 

 

Precis, jag tänker också att barnets bästa... För mig är det brett, barnets bästa 

och i det ligger ju väldigt mycket. […] Ja men det är så många olika 

omständigheter som påverkar det som ligger till grund för när man gör en 

bedömning av barnets bästa. Och jag tycker det är bra också att det är den 
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bredden, det handlar om att kunna presentera en grund för den bedömningen. 

(Informant 7) 

 

Till skillnad från informant 9 kan citaten ovan snarare tolkas som att olika innebörd av 

vad som är barnets bästa är något positivt, då informant 6 lyfter fram att det kan skilja 

sig mellan vad som är bäst för ett barn beroende på exempelvis kultur. Även informant 

7 pekar på att det är positivt med en bred tolkning av begreppet, eftersom det kan finnas 

många olika omständigheter att ta hänsyn till. Det här är alltså ett resonemang som i 

större utsträckning stämmer överens med vad som skrevs om begreppet i till exempel 

förarbetet som nämnts ovan. Resonemanget går även att relatera till Johanssons (2007, 

63) beskrivning av regel-bundenhet, där han menar att en följd av detaljerade regler och 

strikt tillämpning är att möjligheten till enskilda undantag minskar. Genom att barnets 

bästa istället tar form av något som kan liknas vid ett ramstyrt regelverk blir det möjligt 

att göra mer flexibla tolkningar av begreppet. Ett undantag där en sådan tolkning enligt 

informant 6 skulle kunna vara användbart är när barnets kultur ”kräver” det. Hade 

begreppet barnets bästa istället varit detaljerat och allt för tydligt hade ett sådant 

undantag förmodligen inte varit möjligt att göra, eftersom detaljstyrningen lett till en 

striktare tillämpning.  

 

I vårt avsnitt för tidigare forskning lyfte vi fram bland annat de fördelar och nackdelar 

Dane (2015, 219) såg med de olika synsätten på begreppen. Hon hävdade exempelvis 

att en nackdel med att begreppet tolkas öppet är att det minskar lagens förutsägbarhet 

och därmed kan strida mot vanliga rättssäkerhetsprinciper. Det resonemanget känner vi 

igen från vår intervju med informant 9, som i citatet som vi tidigare lyft fram beskriver 

det som problematiskt att innebörden i begreppet kan variera. Samtidigt menar Dane att 

fördelarna med det öppna förhållningssättet är att det möjliggör en individ- och 

situationsanpassning till vad som är det bästa för ett barn. Det är ett resonemang som 

istället stämmer in på informant 6 och 7:s tankar ovan, som såg fördelar med det öppna 

tolkningssättet.   

 

7.2.6 Oklarheter kring lagstiftning? 

Under våra intervjutillfällen har det framkommit i svaren från informanterna att det 

finns en viss osäkerhet kring vad som egentligen gäller juridiskt för äktenskap som 

ingåtts av ett ensamkommande barn i sitt hemland. Som det framkommit i vårt 

bakgrundkapitel finns det dock inga hinder mot att ett äktenskap som ingåtts i 
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hemlandet mellan ett ensamkommande barn och dennes make eller maka erkänns enligt 

svensk lag. Vissa av informanterna har emellertid menat på att äktenskapet inte är giltigt 

medan andra varit mer osäkra på vad det är som gäller. Bland annat en informant menar 

följande: 

 

De är inte ens gifta enligt svensk lagstiftning. Vi har ingen aning om hur det 

formellt sett ser ut och det gör inte någon skillnad för oss om dem är gifta på 

pappret eller om dem bara skulle tycka om varandra och vilja vara tillsammans. 

Det behöver inte vi ta hänsyn till tänker vi utan vi ska ju göra utredning på det 

barnet som vi har fått ansvar för och göra individuella bedömningar om det 

barnets behov. (Informant 1) 

 

Först menar alltså informanten att de enligt svensk lagstiftning inte är gifta, vilket kan 

tolkas gå emot vad vi redogjort för när det kommer till den juridiska delen i äktenskapet 

tidigare. Samtidigt kan vi se att det senare i citatet också framgår att de på 

socialtjänstkontoret inte gör någon skillnad i utredningsprocessen beroende på om 

barnet är gift på pappret eller inte, så det bör sägas att resonemanget att äktenskapet inte 

är giltigt förmodligen inte heller påverkar hur kontoret arbetar med barnen. Det visar 

dock på att det finns oklarheter i vad lagstiftningen egentligen säger om målgruppen 

ensamkommande barn som är gifta. Även andra informanter har uttryckt sig på liknande 

sätt, exempelvis enligt följande: 

 

[…] och vi förklarar också för den ensamkommande flickan att i Sverige så är 

de inte gifta enligt vår lag. Det brukar inte de bry sig om, för de är ändå det där 

[i sitt hemland], det spelar ingen roll. (Informant 2) 

 

Informanten är alltså till en början inne på samma spår som i citatet dessförinnan, då 

hon menar att äktenskapet inte är förenligt med svensk lagstiftning. Senare i samtalet 

diskuterar vi dock bland annat debattartikeln i Aftonbladet skriven av Bergqvist (2016) 

som vi hänvisat till i vårt bakgrundskapitel, och informanten menar då följande: 

 

Ja, jag har också läst det som den juristen sa. För Göteborg gick ju och sa att 

det var olagligt. Och det är ju inte det, utan de har gift sig där och då är det väl 

troligt att de godkänns i Sverige med. (Informant 2) 

 

Efter att vi diskuterat lagstiftningen väljer informanten alltså att ändra sig och menar att 

äktenskapet istället är förenligt med svensk lagstiftning. De båda citaten visar dock 

återigen på att det finns en oklarhet i vad rådande lagstiftning egentligen säger om 

äktenskapets giltighet, då informanten ändrar sin uppfattning under intervjuns gång. 
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Även när vi samtalade med informant 4 framkom det att det fanns oklara delar inom det 

juridiska området: 

 

Informant: Det är ju inte olagligt att komma från en annan kultur och vara gift 

där men det är ju inget juridiskt giltigt i Sverige som jag har förstått det. 

Intervjuare: Som vi har förstått det så står det att det ska godkännas  

Informant: Jag vet inte. (Informant 4) 

 

 

I kombination med varandra och med den lagstiftning vi tidigare redogjort för kan 

citaten som vi ovan lyft fram från informanter 1, 2 och 4 tolkas som att alltså finns 

tveksamheter i vad det är som gäller för äktenskap som ingåtts av en make eller maka 

och ett ensamkommande barn i dess hemland.  

 

7.3 Sammanfattande analys  
 
7.3.1 Regel-bundenhet 

När vi jämför informanternas tankar och resonemang med uppsatsens teoretiska ansats 

om gräsrotsbyråkrater ser vi att socialtjänstens arbete med ärenden som rör gifta 

ensamkommande barn till stor del präglas av ett ramstyrt regelverk. Det här innebär att 

informanterna också ställs inför situationer där de tvingas ta egna ställningstaganden 

som inte uttryckligen står beskrivet i lagar, regelverk eller riktlinjer. Det finns därmed 

inte heller någon möjlighet för informanterna att ”ta skydd” bakom ett regelverk, något 

som Johansson (2007, 63) beskrev kan vara eftersträvansvärt för gräsrotsbyråkrater att 

ha möjlighet till, exempelvis om man ska neka en klient något de kräver. Vi menar att 

även socialsekreterare som utreder ensamkommande barn som är gifta går att inkludera 

i detta. Skulle de mötas av ett ärende där de anser att de behöver dela på barnet och 

maken eller makan är det de själva som utifrån ett brett ramverk ska göra den här 

tolkningen. Det är möjligt att de då själva blir mer utsatta än om regelverket varit 

detaljstyrt. 

 

Även ett detaljstyrt regelverk skulle dock medföra konsekvenser för de handläggare 

som utreder barnärendena. Johansson (2007, 63) lyfte fram att ett strikt tillämpat 

detaljstyrt regelverk gör det praktiskt taget omöjligt för handläggarna att kunna göra 

enskilda bedömningar. Just möjligheten till att göra enskilda bedömningar och 

eventuella undantag menar vi har visat sig vara en mycket viktig del i utredningsarbetet 

med ensamkommande barn som är gifta. Ett flertal informanter har lyft fram att det är 
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enskilda och individanpassade bedömningar som ska eftersträvas snarare än att hantera 

alla ärenden med gifta ensamkommande barn på ett och samma sätt utifrån ett detaljerat 

regelverk. Utifrån den teoretiska ansats vi har i uppsatsen menar vi att just ramstyrda 

regelverk och riktlinjer är nödvändiga för att de situationsanpassade bedömningar som 

informanterna menar är viktiga ska bli möjliga.  

 

Att det finns ett så pass stort tolkningsutrymme i arbetet kan också få andra följder. 

Johansson (2007, 45) beskrev som vi nämnt tidigare exempelvis också hur Lipsky 

menade att ett stort handlingsutrymme kan leda till att det är gräsrotsbyråkraternas 

arbete som ligger till grund för hur den offentliga politiken ska utformas, istället för 

tvärtom. Att det finns ett betydande handlingsutrymme i frågan kring hur ärenden med 

gifta ensamkommande barn ska hanteras kan alltså leda till att det är 

socialtjänstkontoren själva som på längre sikt bestämmer hur exempelvis aktuella lagar 

och riktlinjer ska formuleras. Det blir alltså, likt Johansson och Lipsky menade, ett 

”nerifrån och upp”-perspektiv där det som händer ”nere” i samhället (det vill säga i 

socialtjänsten) ligger till grund för vad som sedan sker där ”uppe” (exempelvis beslut i 

riksdagen).  

 

7.3.2 En förenad gräsrotsbyråkrat 

I avsnittet kring samarbetet inom arbetsgruppen beskrev vi hur det många gånger inte 

var den enskilde handläggarens bedömningar och förslag till beslut som blev avgörande. 

Istället beskrevs arbetsprocessen som ett gemensamt arbete inom arbetsgruppen där 

arbetsledare och framförallt enhetschefer hade sista ordet. Att som socialsekreterare inte 

besitta den avgörande befogenheten att göra bedömningar och utforma insatser är något 

som går emot det Roine Johansson (2007, 18) menar kännetecknar en gräsrotsbyråkrat. 

I vårt teoriavsnitt definieras gräsrotsbyråkrater enligt Lipsky (1980, 3) som menar att de 

är offentligt anställda som har direktkontakt med samhällets individer samt förfogar 

över ett ansenligt handlingsutrymme. Det vi har märkt under våra intervjuer är att det i 

enighet med Lipskys studie är de enskilda socialsekreterarna som har den direkta 

kontakten med individerna. Utifrån just det kriteriet råder det inga tvivel om vem i 

arbetet med dessa ärenden som kan definieras som gräsrotsbyråkrat. Men som vi lyft 

fram tidigare i vårt resultat så finns det aspekter i den enskilda socialsekreterarens egna 

rätt till att utforma insatser som har fått oss att fundera kring hur den enskilda 

socialsekreterarens handlingsutrymme egentligen ser ut.  Å ena sidan har vi sett att det 

under intervjuerna framkommit att socialsekreterarna har en betydande handlingsfrihet. 
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Å andra sidan menar vi emellertid att denna enskilda handlingsfrihet tenderar att hamna 

i skymundan, till förmån för ett gemensamt samarbete inom arbetsgruppen.  

 

Att socialsekreterarna många gånger inte fattar beslut utan att ha diskuterat ärendena 

med andra i arbetsgruppen kan som sagt ses som en begränsning mot den egna 

rättigheten att fatta ett beslut och därmed också mot det som kännetecknar en 

gräsrotsbyråkrat. Detta är dock inte något som någon av våra intervjupersoner har lyft 

fram då de flesta tvärtom har poängterat att ett samarbete inom arbetsgruppen är en stor 

tillgång som underlättar arbetet. I vårt teoriavsnitt beskrev vi att det var tveksamt 

huruvida arbetsledare och enhetschefer kunde innefattas i begreppet gräsrotsbyråkrater, 

men att deras delaktighet i utredningsarbetet ändå gjorde att de till viss del kunde 

inbegripas i detta. Vår slutsats är att varken socialsekreterarna, arbetsledarna eller 

enhetscheferna som arbetar med ärenden som rör gifta ensamkommande barn helt kan 

anses överensstämma med beskrivningen av gräsrotsbyråkrater. Det vi däremot har 

tyckt oss se är att alla dessa tre yrkesgrupper innefattar delar av vad som kännetecknar 

en gräsrotsbyråkrat. Vår tolkning blir därför att det många gånger är hela den här 

arbetsgruppen, med socialsekreterare, arbetsledare och enhetschefer, som utgör en 

förenad gräsrotsbyråkrat.  
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8 Slutdiskussion 
 

I följande kapitel kommer vi först kort redogöra för studiens slutsatser. Därefter följer 

ett avsnitt med tre förslag till framtida forskning. Kapitlet avslutas med ett antal egna 

reflektioner som uppstått kring ämnet gifta ensamkommande barn under vårt 

uppsatsskrivande. 

 

8.1 Studiens slutsatser 
 

När vi började skriva den här uppsatsen gjorde vi det med utgångspunkt i en artikel från 

Sveriges Radio (2016), där det redovisades hur Göteborgs Stad valde att per automatik 

separera gifta ensamkommande barn från sina makar när de kom till kommunen. Vår 

ansats blev att undersöka hur olika kommuner Sverige resonerade och gick tillväga med 

samma typ av ärenden. Det vi har kunnat konstatera efter våra intervjuer är att ingen av 

de sju kommuner som våra informanter arbetar på har valt att handlägga dessa ärenden 

på samma sätt som Göteborg.  Alla våra informanter har berättat för oss att de istället 

arbetar med individuella bedömningar i dessa fall och också poängterat vikten av att just 

göra på detta sätt.  

 

Då alla kommuner vi varit i kontakt med valt att arbeta med individuella bedömningar i 

dessa ärenden bestämde vi oss att undersöka hur man inom socialtjänsten resonerade i 

dessa individuella bedömningar. Under studiens gång har vi ett flertal gånger fått höra 

från informanter att ärenden rörande ensamkommande barn som är gifta är en komplex 

fråga. De har lyft fram problematiska sidor med äktenskapet och ibland resonerat på sätt 

som tyder på att det finns en osäkerhet i hur frågan ska hanteras. Även om ämnet är 

komplicerat har vi dock märkt att merparten av informanterna resonerat på liknande sätt 

kring vilka faktorer som är viktiga att väga in i utredningsarbetet. Det som framförallt 

har benämnts som viktigt att utreda för att komma fram till barnets bästa är huruvida det 

rör sig om ett frivilligt äktenskap eller inte. Andra faktorer som också har framhävts 

som viktiga har varit exempelvis barnets ålder (delvis relaterat till makens/makans 

ålder) och barnets egen uttryckta vilja. Vi har i våra intervjuer fått ta del av flera 

intressanta tankegångar från olika informanter men en slutsats är som sagt att dessa 

resonemang till största del har överensstämt med hur även andra kommunerna har 

resonerat. 
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Utifrån uppsatsens teoretiska ansats blir det också möjligt att dra andra slutsatser, som 

vi till stor del redan redogjort för i föregående kapitel. Vi kan konstatera att Johanssons 

(2007, 63) beskrivning av regel-bundenhet präglar socialtjänstens arbete med ärenden 

som rör ensamkommande barn som är gifta. Riktlinjer och regelverk som berör gifta 

ensamkommande barn är uppbyggda utifrån en ramstyrning och ger ett betydande 

tolkningsutrymme till handläggarna på socialtjänsten. Det gör dem även på ett sätt mer 

utsatta då de inte har samma möjligheter att skydda sig bakom ett regelverk. Vi menar 

att vi kan se följderna av ramstyrningen när informanterna beskrivit hur arbetet till stor 

del består av ett samarbete inom arbetsgruppen, då vi tolkar detta som en metod för att 

hantera den osäkerhet som tolkningsutrymmet kan skapa.  

 

Även om detaljerade regelverk eller riktlinjer kan underlätta arbetet för handläggarna 

behöver det inte vara mer lämpligt, då vi utifrån Johanssons (2007, 63) beskrivning drar 

slutsatsen att det skulle minska möjligheten till situationsanpassade bedömningar. Att 

just kunna göra undantag eller anpassa sig efter individen är något vi märkt har 

beskrivits som en viktig del i arbetet av informanterna. Samtidigt kan vi konstatera att 

det finns de informanter som upplevt riktlinjerna som för otydliga och i vissa fall har det 

inte ens varit helt självklart huruvida barnets äktenskap är giltigt i Sverige.  

 

Att få möjlighet till vägledning och råd i hur man som handläggare ska gå till väga i 

komplexa ärenden behöver inte vara synonymt med att det finns detaljstyrda och strikt 

tillämpade regelverk. Vi menar därför att det är viktigt att de som upplever att tydligare 

vägledning behövs också ges möjlighet till detta, utan att det för den sakens skull 

äventyrar möjligheten att bedömningar och beslut kan individanpassas.  

 

8.2 Förslag till framtida forskning 
 

Under arbetets gång har det väckts ett antal nya tankar kring ämnet, som vi inte kunnat 

fokusera på eller ta upp i vår uppsats. Något vi reflekterat över är att det vore av intresse 

att göra en liknande studie den vi har gjort, med skillnaden att även inkludera de 

socialtjänstkontor som arbetar utifrån principen att per automatik dela på 

ensamkommande barn som är gifta och deras make eller maka. Anledningen till att detta 

fokus inte finns i vårt arbete är att vi på grund av bland annat tidsbrist och geografiska 

förutsättningar helt enkelt inte kunnat komma i kontakt med sådana kommuner. Skulle 
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detta fokus dock finnas i uppsatsen skulle det bli möjligt att ta del av helt nya 

perspektiv, som vi inte kunnat lyfta fram i vår uppsats.  

 

En annan tanke som väckts är att det skulle vara av vikt för ämnet att göra en studie med 

exempelvis boendehandledare och familjehem som har erfarenhet av att gifta 

ensamkommande barn bott hos dem med sin make eller maka. På så vis skulle det bli 

möjligt att kunna studera det vi inte kunnat ta del av i särskild hög grad i vår uppsats, 

nämligen vad som händer efter att socialtjänsten gjort sin bedömning. Exempel på 

frågor som kan ställas är hur boendepersonal eller familjehem upplever 

boendesituationen för barnet, hur detta påverkas och helt enkelt om de anser att det är 

ett bra alternativ att de bor tillsammans.  

 

Avslutningsvis menar vi också att en studie av samma fenomen skulle kunna göras men 

med större fokus på kulturella skillnader och sociala kontexter. Vad innebär det att vara 

barn i olika länder och hur påverkar detta synen på vad som är ett barnäktenskap och 

bara ett vanligt äktenskap? Vad är egentligen viktigast, att få leva efter sin kultur och 

därmed vara gift, eller att anpassa sig efter vad som anses vara normalt i det nya landet? 

 

8.3 Avslutande tankar 
 

När vi påbörjade den här uppsatsen var våra förväntningar utifrån bland annat de 

tidningsartiklar vi lyft fram i problembakgrunden att vi skulle hitta stora skillnader i 

kommuners tillvägagångssätt med gifta ensamkommande barn. Exempelvis väntade vi 

oss att det skulle vara enklare att hitta en kommun där alla gifta ensamkommande barn 

per automatik separerades från sin make eller maka. I efterhand kan vi emellertid 

konstatera att alla studerade socialtjänstkontor valt att göra individuella bedömningar i 

varje enskilt fall, vilket också är det som Socialstyrelsen senare förordat i sina riktlinjer. 

De skillnader vi upptäckt i kommunerna har istället rört sig om mindre detaljer i det 

praktiska arbetet och resonemangen kring ärendena.  

 

Det vi har fått med oss från skrivandet av den här uppsatsen är framförallt en ökad 

förståelse för socialtjänstens arbete med ensamkommande barn som är gifta. Vi har fått 

ta del av vilka resonemang som förs och vilka faktorer som det resoneras kring för att 

komma fram till barnets bästa i dessa ärenden. Med bakgrund i det betydande tolknings- 

och handlingsutrymme socialtjänsten har i dessa ärenden anser vi att det som 
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framkommit i denna uppsats är relevant för alla inom socialtjänsten som arbetar med 

gifta ensamkommande barn. Under våra intervjuer har informanter vid ett flertal 

tillfällen frågat oss hur andra kommuner resonerat kring dessa ärenden. Vi tror därför att 

denna sammanställning av hur sju kommuner arbetar med ensamkommande barn som är 

gifta kan vara av intresse för alla socialtjänstkontor som har funderingar kring dessa 

ärenden. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Inledning 

 Vad har du för titel/befattning här på arbetsplatsen? 

 

 Hur länge har du arbetat med ärenden som rör ensamkommande barn?  

 

 Vad består dina huvudsakliga sysslor av? 

 

 Har du tidigare arbetat med barn eller haft andra liknande arbetsuppgifter? (ev 

skillnader, likheter) 

 

Handlingsutrymme/konkreta arbetet 

 Har du arbetat med ett ärende som involverar placering av ett ensamkommande 

barn som varit gift?  

o I så fall, hur många ärenden? 

 

 Vilka riktlinjer finns på arbetsplatsen för hur sådana ärenden ska hanteras?  

o (Socialstyrelsens riktlinjer?)  

o Hur ser dessa ut? Hur upplever du dem? Otydliga/tydliga? 

o Har det hänt att du upplever att ni avvikit från riktlinjerna någon gång? 

I så fall hur kommer det sig?  

 

 I de fall du har handlagt ärenden med ett gift ensamkommande barn, har du 

upplevt att dessa varit komplicerade eller har besluten varit mer självklara?  

o Om de är komplicerade, vad är det svåra?  

o Om de är enkla, vad är det som gör det?  

 

 Till hur stor del upplever du/ni att beslutet var ditt eget eller något som redan var 

förutbestämt? 

o ”Vikariefrågan” – tror du till exempel beslutet hade sett annorlunda ut 

om en vikarie/annan kollega hade varit här och gjort utredningen istället?  

 

Barnets bästa 

 Hur ser arbetsprocessen kortfattat ut när ni utreder boendeplacering för ett gift 

ensamkommande barn? Obs. detaljer!  

 

 Vilka faktorer anser du vara viktiga för att placeringen för barnet ska bli det 

bästa möjliga? Obs. viktigt med följdfrågor. Varför är den aktuella faktorn 

viktig? Finns det något som är viktigare än annat?   
(T ex faktorerna: barnets ålder, partnerns ålder, äktenskapets frivillighet, barnets egen vilja (som kanske strider mot 

socialtjänstens))  
 

 Vilka faktorer kan ligga till grund för att ni väljer att dela på ett barn och dennes 

make/maka? (Varför?) 

 



  
 

II 

 Hur resonerar du/ni kring barnets psykiska mognad i förhållande till ålder? 

Använder ni bara själva åldern som en gräns? Tar du/ni någon hänsyn till ett 

barns vilja om det är under 15 år eller delar ni på dem per automatik i sådana 

fall?  

 

 Vad är din uppfattning kring begreppet barnets bästa? (Tydligt, otydligt, brett, 

smalt?) 

 

 Vad tror du kan påverka vad du/ni lägger i begreppet barnets bästa?  

Finns det redan en förutbestämd innebörd? (ger ni begreppet ny innebörd från 

fall till fall, förutbestämda normer kring vad som är barnets bästa?)  

 

 Anser du att det finns några generella fördelar och nackdelar med att låta barn 

bo tillsammans med sin make/maka? 

 

 I Göteborg har man gjort så att man per automatik delat på gifta barn och deras 

make/maka. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att istället göra 

individuella utredningar och bedömningar?  

 

 Ser ni till att barnets bästa levs upp till även efter utredningen är avslutad och 

beslut om placering är fattat? På vilket sätt? 

 

 Finns det något fall där ni i efterhand insett att det inte blivit riktigt rätt eller ni 

kommit på att ni kunnat göra något annorlunda?  

 

o Vad blev fel, hur kunde det blivit bättre?  

Övrigt 

 Finns det något i utredningsarbetet med sådana här ärenden du anser behöver 

förändras? Vad behövs göras för att uppnå detta? Finns det något som fungerar 

bra?  

 

Extrafrågor, om vi inte fått svar på dessa tidigare under intervjun 

 Vilken betydelse får barnets ålder vid placeringsbeslutet? 

 

 Vilken betydelse får maken/makans ålder i förhållande till barnets vid 

placeringsbeslutet? 

 

 Vilken betydelse ges barnets egen vilja när beslut om placering ska fattas?  

o Hur går ni tillväga om barnets egen vilja strider mot er egen uppfattning om vad 

som är bäst för barnet? 

 

 Hur resonerar ni kring frivilligheten i äktenskapet? 

  



  
 

III 

Bilaga B Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 

Förfrågan om att medverka i forskningsintervju vid Linnéuniversitetet om gifta 

ensamkommande barn.  

 

Vi heter Daniel Kolev och Martin Olsson och läser just nu vår näst sista termin på 

socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller i nuläget på att skriva 

på vårt examensarbete, där vi har för avsikt att undersöka socialsekreterares arbete med 

barnets bästa vid placering av ensamkommande barn som är gifta när de anländer till 

Sverige. Vi vill få en utökad kunskap om vilka resonemang som förs i utredningsarbetet 

samt hur socialsekreterarens eget handlingsutrymme i dessa situationer ser ut.  

Vi kontaktar dig då du arbetar med utredningsfrågor för ensamkommande barn och 

ungdomar och vi tror därför att just dina tankar, åsikter och resonemang skulle vara 

viktiga för vår uppsats. Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timme att genomföra 

och önskar att vi kan träffas på din arbetsplats.  

 

I vårt arbete kommer vi utgå från bland annat Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer för att kunna säkerställa att undersökningen görs på ett etiskt korrekt sätt. Ditt 

deltagande i intervjun är självklart frivilligt. Du har möjlighet att när du vill avbryta din 

deltagande och att avstå från att svara på frågor under intervjuns gång. För att vi ska 

kunna försäkra oss om att vi kan återge din information på ett så korrekt sätt som 

möjligt och därmed undvika missförstånd önskar vi att spela in intervjun. Vi kommer att 

radera denna inspelning när vi är klara med vårt arbete, fram till dess kommer 

inspelningen vara konfidentiell och inte spridas till någon obehörig. I vårt arbete 

kommer naturligtvis även ditt namn och andra faktorer som kan tänkas leda till dig 

(exempelvis vilken kommun du arbetar i) att avidentifieras.  

 

Vänliga hälsningar och tack på förhand, 

 

Daniel Kolev och Martin Olsson 

Linnéuniversitet Kalmar  

E-post: dk222dj@student.lnu.se  

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Uppsatshandledare: Peter Hultgren 

Institutionen för socialt arbete,  

Linnéuniversitetet Kalmar 

E-post: peter.hultgren@lnu.se  
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