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Sammanfattning
Uppsatsens syfte är att undersöka hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens handläggning
av ekonomiskt bistånd. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie, där sex
socialsekreterare som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd inom en viss
kommun har intervjuats. Studien utgår från handlingsutrymme som teoretisk tolkningsram.
Studien är av relevans för socialt arbete då barn som befinner sig i familjer med ekonomiskt
bistånd utgör en utsatt grupp som riskerar att hamna i fortsatt social utsatthet även i vuxen
ålder.
Studien visar att en majoritet av socialsekreterarna uppfattar barnperspektivet som otydligt
angivet och att det finns en osäkerhet i hur man ska arbeta utifrån detta. Studien visar även
att barn tenderar bli osynliga i handläggningen av ekonomiskt bistånd, samt att
socialsekreterarna uppfattar att de inte har tillräckliga förutsättningar att arbeta utifrån ett
barnperspektiv. Studien visar vidare att majoriteten av socialsekreterarna hyser önskemål om
att arbeta mer utifrån ett barnperspektiv.

Nyckelord:
Ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, handlingsutrymme, socialsekreterare, social utsatthet

Abstract
The purpose of the essay is to investigate how the child perspective is taken into consideration
in the social services' management of financial assistance. The method used is a qualitative
interview study. Six social workers within financial assistance have been interviewed. The
study is based on the theory of discretion, and is of relevance to social work since children
in families who receive financial assistance constitute a vulnerable group who is at risk of
ending socially vulnerable even in adulthood.
The results of the study show that most of the social workers perceive the child perspective
as unclear. The study also shows that children tend to be invisible in financial assistance, and
that the social workers perceive that they do not have sufficient conditions to work from a
child perspective. The study further shows that most of the social workers have a request to
work more from a child perspective.
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1. Inledning och bakgrund

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet. (Socialtjänstlag 2001:453, Kap. 1 § 1)

I Sverige utgör kommunernas socialtjänster den största aktören inom socialt arbete, och dess
uppdrag är utformat enligt citatet ovan.
Socialtjänsterna har enligt socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ett särskilt ansvar i att verka för
socialt utsatta grupper, det vill säga grupper som saknar de materiella eller ekonomiska resurser
som av samhället definieras som en skälig levnadsnivå (Sahlin & Machado, 2008).
Socialtjänsten har vidare ett ansvar att utifrån socialtjänstlagen “verka för att barn och unga
växer upp under trygga och goda förhållanden” (SoL 2001:453, Kap. 5 § 1, p.1). Barn kan av
ekonomiska skäl sakna resurser som samhället anser vara inom ramen för det normala.
Socialtjänsten har en viktig roll i att uppmärksamma barn som lever i ekonomisk utsatthet, då
en potentiell konsekvens av att inte ta hänsyn till dessa barns situation är att de riskerar att
hamna i ett mer permanent tillstånd av social utsatthet (Bäckman & Nilsson, 2011; Näsman,
2012). Utifrån det ansvar som finns lagstadgat i socialtjänstlagen, samt de riktlinjer som
Socialstyrelsen har formulerat på området, så har socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd
ett viktigt ansvar i att beakta ett barnperspektiv i handläggningen. Att beakta ett barnperspektiv
ska ske genom att uppmärksamma levnadssituationen för barn som lever i biståndssökande
familjer. Vidare ska socialtjänsten ta barn i beaktande, se till det enskilda barnets särskilda
situation samt låta barn komma till tals i situationer då detta är nödvändigt för att kunna
tillgodose det enskilda barnets behov (Socialstyrelsen, 2013, 2015).
År 2016 levde 409 681 personer i hushåll som mottog ekonomiskt bistånd. Av dessa var
140 315 barn (Socialstyrelsen, 2017). Rädda barnens årsrapport visar även på att de barn som
lever i familjer med främst långvarigt ekonomiskt bistånd också lever i barnfattigdom i en
svensk kontext. Denna fattigdom riskerar att ha en stark negativ inverkan på barns möjligheter
både på kort och lång sikt (Rädda barnen, 2015). Rätten till ekonomiskt bistånd i Sverige
villkoras av en rad krav, vilka bland annat innefattar att hushålla med sina ekonomiska resurser,
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fördela dem på rätt sätt samt att utröna alla andra möjligheter till inkomst. Dessa är krav som
vuxna som ansöker om ekonomiskt bistånd förväntas leva upp till för att beviljas det
ekonomiska stöd som ska tillförsäkra det biståndssökande hushållet en skälig levnadsnivå.
Vuxna som inte lever upp till de krav som är förenade med att erhålla ekonomiskt stöd riskerar
att få avslag i sin ansökan, vilket i sin tur påverkar den vuxnes hela hushåll. Barn som lever i
familjer med ekonomiskt bistånd påverkas i därför hög grad av vuxnas agerande (Näsman,
2012). Socialtjänsten tenderar att i sin handläggning av ekonomiskt bistånd domineras av ett
vuxenperspektiv, vilket innebär att man framförallt utgår från den vuxnes situation och
berättelser samt huruvida den vuxne uppfyller de krav som ställs. Flera studier gjorda på
området påvisar att detta har fått till följd att socialtjänsten brister i sitt ansvar att beakta
barnperspektivet i utredningsförfarandet (Fernqvist, 2011; Heimer & Palme, 2015;
Socialstyrelsen, 2015).
För att stärka barns ställning har man i Sverige beslutat att 2018 inkorporera FN:s
barnkonvention till svensk lag (Regeringen, 2016). Genom detta kan barnperspektivet också få
en starkare ställning i handläggning av ärenden som rör socialtjänstens arbete med ekonomiskt
bistånd. I dagsläget är Socialstyrelsens riktlinjer gällande barnperspektivet övergripande och
allmänt utformade. Hänsyn till barnets bästa ska tas genom att i varje specifik situation
säkerställa att barnet inte drabbas av negativa konsekvenser. Dock får socialtjänsten inte mot
föräldrarnas vilja uppmärksamma eller utreda ett barn mer än nödvändigt, såvida inte en oro för
barnets situation ger upphov till en egen utredning (Socialstyrelsen, 2013, 2015).
Att socialtjänstlagen och Socialstyrelsens riktlinjer gällande barnperspektivet är
övergripande och allmänt utformade ger kommunerna ett handlingsutrymme att själva utforma
rutiner kring hur man arbetar med barnperspektivet. Det ger även socialsekreterarna själva ett
förhållandevis stort handlingsutrymme i sitt arbete. Handlingsutrymmet kan innebära ett
spelrum för handläggarna, en möjlighet att navigera mellan lagar och riktlinjer för att skapa ett
tolkningsutrymme som kan användas för att tillgodose den enskildes behov (Svensson,
Johnsson & Laanemets, 2008).
Att beakta ett barnperspektiv i en verksamhet som traditionellt sett tenderar domineras av ett
vuxenperspektiv, och där det är vuxna som ansöker om stöd samt har krav på sig att uppfylla
kriterier för att få detta stöd, innebär ett dilemma. Socialtjänsten kommer i kontakt med de
vuxna, men har en skyldighet att ta hänsyn till barnets situation (Heimer & Palme, 2015).
Samtidigt är uppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd till stor del avgränsat
till att handla om främst ekonomi, samt hur de vuxna som är aktuella på ekonomiskt bistånd
ska kunna bli självförsörjande (Socialstyrelsen, 2013; 2015).
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Utifrån den forskning som tidigare redovisats, finns det mycket som indikerar på att barn
som redan befinner sig i utsatta sociala och ekonomiska levnadsförhållanden riskerar att fastna
i social utsatthet (Fernqvist, 2011; Näsman, 2012). Detta menar vi skapar en djupare förståelse
för vikten av att socialarbetare använder sitt handlingsutrymme i sitt arbete med
barnperspektivet, för att i längden motverka social utsatthet.
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2. Syfte och frågeställningar
I detta kapitel förklaras syfte samt de frågeställningar som är aktuella i studien. Vidare redogörs
de avgränsningar som gjorts i studien samt uppsatsens disposition.

2.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd uppfattar
sina förutsättningar för handlingsutrymme i förhållande till barnperspektivet. Vidare är syftet
att undersöka hur socialsekreterare faktiskt beaktar barnperspektivet i praktiken.

2.2 Frågeställningar
Hur uppfattar socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd att lagstiftning, riktlinjer samt
förhållanden på arbetsplatsen ger dem förutsättningar att beakta ett barnperspektiv i sitt arbete?

På vilket sätt beaktar socialsekreterare barnperspektivet i handläggningen, det vill säga
utredningar och beslut, av ärenden som rör ekonomiskt bistånd?

2.3 Avgränsningar
Denna studie har avgränsats till att inhämta kunskap från sex stycken socialsekreterare gällande
deras uppfattning av hur barnperspektivet beaktas i ekonomiskt bistånd. Antalet intervjuade
socialsekreterare avspeglar den tidsram denna studie har att förhålla sig till. En annan
avgränsning som gjorts är att studien innefattar en kommun. Detta med syfte att deltagarna i
studien ska ha likvärdiga förutsättningar att förhålla sig till då avsikten inte har varit att jämföra
kommuner utan att få kunskap om socialsekreterarnas egna uppfattning gällande
barnperspektivet i sitt arbete.

2.4 Disposition
Studien är uppdelad i 12 kapitel. Inledning och bakgrund har redan presenterats i kapitel 1. I
kapitel 2 beskrivs syfte och frågeställningar samt avgränsningar som gjorts i studien. I kapitel
4

3 definieras de centrala begrepp som är av vikt i studien och som inte tillägnats egna kapitel,
såsom social utsatthet och ekonomiskt bistånd. Kapitel 4 ägnas helt åt barnperspektivets plats i
barnkonventionen, lagstiftning och riktlinjer i svensk kontext då detta begrepp behöver
tydliggöras på ett adekvat sätt. I kapitel 5 återges den tidigare forskning som är relevant för
denna studie. I kapitel 6 beskrivs studiens teoretiska ram, handlingsutrymme, samt hur
begreppet används i denna studie. Kapitel 7 är ägnat åt studiens metod och beskriver
tillvägagångssättet i studiens utförande. I kapitlet återges även etiska överväganden som gjorts
i studien. Kapitel 8 återger resultat från intervjuerna uppdelat i teman. I kapitel 9 analyseras
resultaten genom att kopplas samman med tidigare forskning och den teoretiska ram som omger
studien. I kapitel 10 finns en slutsats av studien. I kapitel 11 finns referenslista och i kapitel 12
återfinns aktuella bilagor.
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3. Centrala begrepp
I detta kapitel redogörs för de begrepp som är relevanta i studien. Då studien är avgränsad till
att undersöka barnperspektivet i ekonomiskt bistånd, är det av vikt att förklara hur ekonomiskt
bistånd är uppbyggt, även då intervjufrågor utgår från dessa termer. Social utsatthet är ett
återkommande begrepp i denna studie och därmed definieras detta nedan. Barnperspektivet ges
plats i ett eget kapitel där det också definieras mer ingående. Begreppet handlingsutrymme
definieras även det i ett eget kapitel, då detta begrepp utgör studiens tolkningsram.
3.1 Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd, tidigare benämnt försörjningsstöd, är utformat att vara det svenska
välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Biståndet regleras i Socialtjänstlagen, och är ett
komplement till de generella system som finns i samhället. Då socialtjänstlagen är en ramlag
innebär detta att kommunerna har stor frihet att utforma verksamheter och således biståndet
utifrån skiftande lokala förutsättningar och behov (Socialstyrelsen, 2013).
Rätten till bistånd regleras i 4 kap 1 § SoL, och anger att den som själv inte kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska för att ha rätt till bistånd göra
vad hen kan för att bidra till sin egen försörjning, exempelvis genom att söka arbete. Rätten till
försörjningsstöd preciseras i 4 kap 3 § SoL. Försörjningsstödet är uppdelat i två delar:
riksnormen som gäller för hela landet, samt den del som gäller rätt till ersättning för skäliga
kostnader för ett antal andra behovsposter såsom boendekostnad. Socialtjänsten får ge bistånd
utöver vad som anges i 4 kap 1 § SoL om det finns skäl för detta, detta beviljas således med
stöd av 4 kap 2 § SoL (Socialstyrelsen, 2013).
3.2 Social utsatthet
Social utsatthet är ett mångfacetterat begrepp och innefattar brist på materiella resurser,
gällande exempelvis ekonomi, såväl som brist på sociala resurser. Begreppet används ofta för
att beskriva hur individer och grupper misslyckats med att få tillgång till olika ekonomiska och
sociala arenor i samhället. Det finns dock tendenser att fokus läggs vid brister hos individerna
själva, och inte vid samhällssystemen i sig (Sahlin & Machado, 2008). Barn som lever i social
utsatthet riskerar att få sämre förutsättningar än andra barn, både i barndomen och senare i
vuxenlivet då de i högre grad riskerar att hamna i psykosociala problem (Näsman, 2012).
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4. Barnperspektivet från barnkonventionen till Socialstyrelsens riktlinjer
Då barnperspektivet är det mest centrala begreppet i denna studie har detta getts plats i ett eget
kapitel. I detta kapitel redogörs det för hur barnkonventionen, lagstiftning samt riktlinjer är
utformade i svensk kontext med syfte att stärka barnets rättigheter och situation.

“Sverige ska vara ett av de bästa länderna att växa upp i. Varje flicka och pojke ska kunna känna sig
trygg och ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential. Barn är fullvärdiga medlemmar
i det demokratiska samhället och ska växa som fritt tänkande människor och delta på egna villkor i
samhällsutvecklingen. Rättigheterna och livsvillkoren för barn i Sverige ska fullt ut uppfylla de krav
som barnkonventionen innebär.” (Regeringens konvention om barns rättigheter, 2014, s. 5)

Barnperspektiv som begrepp är delvis omtvistat och inte alltid enkelt att definiera.
Barnperspektivet kan ha flera betydelser, då det används på något olika sätt beroende på aktuellt
sammanhang (Pramling-Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011). En grundläggande skillnad
går att urskilja mellan barnperspektivet och barnets perspektiv. Barnets perspektiv kan endast
fås genom att barnet själv får komma till tals och således uttrycka och berätta om hur det ser på
situationen. Barnperspektivets innebörd är snarare en process där vuxna analyserar och försöker
att se tillvaron genom ett barns ögon, för att utefter detta bilda sig en uppfattning i olika
sammanhang. Genom att anta ett barnperspektiv ska hänsyn tas till hur situationer och
eventuella beslut kan komma att påverka barnet i fråga. En viktig del av barnperspektivet är
dock att barn blir lyssnade på samt får komma till tals (BRIS, 2017). Hänsyn till
barnperspektivet innebär förenklat att även barnets situation uppmärksammas när vuxna
ansöker om ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2015). Trots att detta begrepp gör anspråk på
att komma så nära barnets erfarenhetsvärld som möjligt, representerar det ändå vuxnas synsätt
och vuxnas uppfattningar. Det bygger på vuxnas kunskap samt förståelse för barn och på barns
syn på sin värld (Pramling- Samuelsson et. al, 2011).
Sedan FN:s generalförsamling för ett kvarts sekel sedan antog konventionen om barns
rättigheter har nästintill alla världens länder anslutit sig till denna konvention.
Barnkonventionen syftar till att säkerställa rättigheter för barn, då dessa utgör en utsatt grupp
på olika sätt världen över. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, vilket innebär att man
förbundit sig att genomföra dessa rättigheter. Detta arbete har fortsatt och regeringen har
beslutat att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag med start 2018. Myndigheter ska
således ha barnkonventionen som laglig grund i all sin verksamhet (Regeringen, 2014). Genom
denna inkorporering av barnkonventionen anser regeringen att barnets rättigheter ska få en
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starkare ställning, då rättigheterna inte bara kommer att vara formella utan även reella. Då
barnkonventionen blir svensk lag kommer den att ha företräde gällande eventuella konflikter
rörande dagens författningar. Detta kommer sammantaget att stärka barnets position i juridiska
sammanhang. Dock finns vissa svårigheter då det kommer till rättstillämpningen av
barnperspektivet, exempelvis gällande vaga och allmänna formuleringar (Regeringen, 2016).

“Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets
bästa komma i främsta rummet.” (Regeringen, 2014, s.25)

En central och viktig princip är barnkonventionens 3:e artikel, vilken anger att barnets bästa
alltid ska uppmärksammas vid åtgärder som rör barn. Vid åtgärder och beslut i dessa avseenden
ska ansvarig beslutsfattare alltid överväga om åtgärden eller beslutet kommer att påverka barnet
och i sådant fall hur det påverkan förmodas ske. På detta sätt ska ett barnperspektiv antas. Då
barns behov och förutsättningar förändras över tid är det viktigt att ha aktuell kunskap gällande
vilka behov som föreligger för barn i allmänhet, samt kring de barn som befinner sig i utsatthet
på grund av olika faktorer, vilka innefattar ekonomisk utsatthet (Regeringen, 2014).
I socialtjänstlagen anges bestämmelser som syftar till att stärka barnets ställning. I 1 kap 2 §
SoL framgår det att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn, denna paragraf
kan relateras till artikel 3 i FN:s barnkonvention. Barnets bästa ska gå före andra intressen. I
socialtjänstlagen formuleras inte vad som avses med barnets bästa på ett tydligt sätt. I lagens
förarbeten (Prop. 2012/13:10) framgår det dock att bedömningen av barnets bästa är en process
med flera steg där man ska beakta vetenskap och beprövad erfarenhet, samt inhämta underlag
från närstående och yrkespersoner. Man ska också beakta det som barnet själv ger uttryck för,
i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Då en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant
information för att ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter och inställning ska
tillmätas mot barnets ålder och mognad (Socialstyrelsen, 2013).
Utredningar för ekonomiskt bistånd har ofta genomsyrats av att vuxna tenderar att vara i
fokus, då det är de vuxnas situation som utreds samt att det är vuxna som förväntas leva upp till
vissa krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen påpekar vikten av att
socialsekreterare ska se på situationen både ur de vuxnas perspektiv samt ur barnets perspektiv,
särskilt i de fall då familjer är i långvarigt beroende av bistånd. Hur stor vikt som ska läggas
vid barnets situation ska bedömas från fall till fall. Detta innebär inte per automatik att
ansökningar som involverar barn ska beviljas, utan det viktiga är att göra barnet synligt i
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utredningarna. Socialtjänsten kan med hänsyn till barnets bästa ge extra ekonomiskt bistånd om
behov föreligger, detta för något som barnet behöver för sitt liv och för sin utveckling. Det är
viktigt att socialtjänsten dokumenterar hur barnets intressen har beaktats samt vilka
överväganden som gjorts och hur detta har påverkat beslutet. Detta gäller oavsett om
bedömningen resulterar i att ekonomiskt bistånd beviljas med hänsyn till barns bästa eller inte
(Socialstyrelsen, 2013). Socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets bästa i utredningar om
ekonomiskt bistånd, och kan i vissa fall beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre
nivå, exempelvis gällande barns fritidsaktiviteter och umgängessituationer (Socialstyrelsen,
2013).
I den barnrättsutredning regeringen utfört år 2016 framkommer tydliga brister i beaktandet
av barnperspektivet i myndigheters handläggning, trots att svensk lagstiftning uttryckligen
betonar vikten av att ta hänsyn till barnets bästa. Bristerna visar sig på det sätt att bedömningar
inte har sin utgångspunkt i det enskilda barnets situation. Det är snarare så att barnperspektivet
vägs in genom generella uttalanden i policydokument och riktlinjer. Det visar sig ofta genom
den dokumentation som finns att barnet inte fått komma till tals angående sin situation
(Regeringen, 2016). Socialstyrelsen uttrycker att det ofta saknas ett barnperspektiv då man
handlägger ekonomiskt bistånd samt att det ofta råder en bristfällig dokumentation rörande
barnens situation. Den vuxnes perspektiv och den vuxnes agerande tenderar vara i fokus,
samtidigt som barn i dessa familjer påverkas av de beslut som tas (Socialstyrelsen, 2015).
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5. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant för denna studie. Forskningen
har påvisat att det återfinns brister i barnperspektivet i socialtjänstens handläggning, samt ett
antal orsaksfaktorer till detta. Forskningen påvisar även dilemman som socialsekreterare har att
förhålla sig till i sitt arbete, vilka får konsekvenser för beaktandet av barnperspektivet. Nedan
redogörs för detta under rubrikerna brister i barnperspektivet och dess konsekvenser samt
dilemman för professionella inom socialt arbete.
För att få en överblick över forskningsläget på studiens område har litteratursökningar
genomförts via flertalet relevanta databaser kopplat till socialt arbete. Relevanta sökord har
använts, exempelvis: ekonomiskt bistånd, barnperspektiv, barnfattigdom, försörjningsstöd,
handlingsutrymme, child perspective, child welfare, financial assistance, child policy, social
exclusion, discretion, street-level-bureau*.
En viss problematik kring att hitta internationell forskning rörande barnperspektivet i den
kontext denna studie utgår ifrån uppdagades i sökningarna. Den nedan presenterade forskning
påträffades under de litteratursökningar som gjordes på området, och anses vara av relevans för
studien.
5.1 Brister i barnperspektivet och dess konsekvenser
Det svenska samhället framställs ofta som det mest barnvänliga välfärdssamhället i världen.
Trots detta finns det stora brister i barnperspektivet och hänsyn till barns bästa inom
välfärdssektorn, samtidigt som barn i mycket stor utsträckning påverkas av de beslut som fattas
av myndigheter på området (Fernqvist, 2011). Fernqvist har pekat på detta genom att i en studie
analysera domstolsdokument gällande överklagan av ekonomiskt bistånd, där resultatet
entydigt visar på att på att barnperspektivet brister och att barns behov negligeras av socialtjänst
såväl som av domstol. Fernqvist menar att barn inte ses som part i ärenden som rör ekonomiskt
bistånd, och därmed är helt utlämnade till vuxnas agerande (Fernqvist, 2011).
Vuxenperspektivet har traditionellt sett en mycket stark ställning inom socialtjänstens område,
särskilt inom verksamheten för ekonomiskt bistånd, vilket innebär att barnperspektivet ofta
hamnar i skuggan av vuxnas agerande (Heimer & Palme, 2015).
Försök att ratificera barnkonventionen i Sverige har enligt Heimer och Palme stött på stora
hinder, något som fått till följd att implementeringen av barnkonventionen har gått långsamt.
Ett stort hinder att implementera barnkonventionen i svensk välfärdslagstiftning har utgjorts av
det starka vuxenperspektivet, men det finns också en problematik i att barns rättigheter ibland
10

kan uppfattas som motstridiga. Barns behov av skydd tenderar dominera över barns rätt till
deltagande, vilket får till följd att barns bästa bestäms av andra än barnet själv. Deltagande för
ett barn innefattar rätten att bli hörd, snarare än en absolut rätt att påverka, vilket är en grundsten
i FN:s barnkonvention. Barns rätt att bli hörda är mycket bristfällig i den svenska välfärdsstaten,
vilket visar sig på flera sätt inom ramen för socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. Barns
behov anses inte vara tillräckligt starkt, och barn blir därför exkluderade från rätten att få sin
röst hörd. Forskningen inom detta område, och specifikt forskningen inom barnfattigdom,
tenderar att se familjen som en enhet, vilket innebär att viktiga perspektiv missas. Barn bör
delvis ses som en separat enhet, och inte endast som indirekta mottagare av välfärd genom
familjen. När ett barn ses som en separat enhet stärks också dess ställning. Lagstiftaren har
uppmärksammat detta och stärkt barns ställning genom att i lagen formulera att barnets situation
ska uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten för en ansökan om ekonomiskt
bistånd till familjen. Trots detta fortsätter barn att vara konsekvent osynliga i handläggningen
av ekonomiskt bistånd. För att kunna få sina enskilda behov tillgodosedda är det nödvändigt att
barn får möjligheten att uttrycka sin subjektiva åsikt, vilket försvåras av att socialsekreterare
sällan träffar eller pratar med barn (Heimer & Palme, 2015).
Att barn förblir osynliga i handläggningen av ekonomiskt bistånd får stora konsekvenser för
barnets livssituation, hälsa och sociala utveckling. Barn som lever i familjer med långvarigt
ekonomiskt bistånd har i dessa avseenden avsevärt sämre framtidsutsikter än andra barn
(Ringbäck Weitoft, Hjern, Batljan & Vinnerljung, 2008). Levnadsförhållanden i barn- och
ungdomsåren kan påverka individer senare i livet, i form av olika typer av social utsatthet. Detta
innebär att det för individen såväl som för samhällsutvecklingen är av stor vikt att försöka
påverka levnadsförhållande i barndomen, för att motverka social utsatthet i vuxenlivet
(Bäckman & Nilsson, 2011).
5.2 Dilemman för professionella inom socialt arbete
Handlingsutrymme är karaktäriserande för professionella inom socialt arbete, och särskilt för
socialarbetare som representerar en myndighet, vänder sig direkt mot enskilda individer samt
har en roll som beslutsfattare (Jessen & Tufte, 2014). Dessa professionella definieras av Lipsky
(1980) som gräsrotsbyråkrater. Handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna betraktas ofta som
hotat av ökat ledningsstyre samt starkare lagstiftning och riktlinjer. Jessen och Tufte visar
istället på att handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkrater verkar vara så gott som oförändrat
under perioden 2004–2011, även om man har kunnat påvisa på en liten minskning bland
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gräsrotsbyråkrater inom det sociala området (Jessen & Tufte, 2014). Evan och Harris (2004)
menar dock på att det finns en överdriven uppfattning om att handlingsutrymmet skulle ha
minskat för de professionella som arbetar med myndighetsutövning inom välfärdssektorn. Det
handlar istället om att handlingsutrymmet per definition har förändrats, och att en diskurs som
har som utgångspunkt att handlingsutrymmet antingen existerar eller upphör ger en orättvis bild
av dagsläget (Evan & Harris, 2004).
Ökat ledningstyre samt riktlinjer och policys som utarbetats på det gräsrotsbyråkratiska fältet
framställs ofta som en uppenbar indikation på att handlingsutrymmet inom välfärdssektorn
minskar drastiskt. Handlingsutrymmet i den moderna välfärdsstaten handlar dock om att ta
ställning till de olika riktlinjer och ramar som utgör grunden till välfärdsarbetet och att det
därmed finns ett stort tolkningsutrymme inom dessa ramar. Tolkningsutrymmet innebär också
att de professionella inom välfärdssektorns fält för myndighetsutövning använder sitt
handlingsutrymme för att skapa lokala rutiner för att kunna applicera riktlinjerna på den aktuella
situationen. Detta tolkningsutrymme talar för att handlingsutrymmet är fortsatt starkt inom
välfärdssektorn. En problematik uppstår dock när professionella måste tolka lagar, riktlinjer
och rutiner som i sig själva inte är tydligt formulerade. Detta tenderar skapa en osäkerhet hos
de gräsrotsbyråkrater som måste navigera inom ramar som inte tydligt anger hur arbetet ska
utföras eller vem som bär ansvar, vilket ger upphov till ett dilemma (Evan & Harris, 2004).
Näsman (2012) pekar på vidare dilemman som blir aktuella specifikt för socialsekreterare
inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd. Trots socialtjänstlagens och andra riktlinjers
intentioner, samt det utvecklingsarbete som pågått under en längre tid kring att stärka
barnperspektivet, finns vissa svårigheter som är utmärkande för uppdraget som
socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Dilemmat ligger i att vidmakthålla vårdnadshavarnas
ansvar i att bli självförsörjande och följa sin planering, kontra att göra barnen delaktiga samt att
inte låta beslut såsom avdrag på ekonomiskt bistånd påverka barnen. Det består vidare i om
frågor som rör en familjs ekonomi ska tillhöra vuxenvärlden, och om barns ska skyddas från
detta, eller om barn ska göras delaktiga i frågor som påverkar deras livssituation. Detta är något
som den enskilda socialsekreteraren ställs inför, då denne har att ta hänsyn till både ett
traditionellt vuxenperspektiv, lagens och riktlinjers förtydliganden om att den vuxne måste
uppfylla vissa kriterier för att erhålla ekonomiskt bistånd, samt de lagstadgade och i riktlinjer
angivna kraven på att ha ett barnperspektiv i arbetet. Socialsekreterarna ska också förhålla sig
till de förarbeten som är tänkta att ge ett förtydligade gällande kraven på ett barnperspektiv i
arbetet med ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren förväntas navigera mellan dessa olika
direktiv och uppfylla flera eventuellt motstridiga krav samtidigt, utan att det finns tydligt
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beskrivet hur detta ska göras, vilket får till följd att dilemmat kvarstår även om
barnkonventionen stärkts i svensk lagstiftning (Näsman, 2012).
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6. Teoretisk tolkningsram
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska tolkningsram. Denna studie har som
utgångspunkt att socialsekreterarnas nyttjande av handlingsutrymme påverkar huruvida
barnperspektivet kan beaktas eller ej. Teorin om handlingsutrymme kommer därför att
användas som en utgångspunkt i tolkandet av tidigare forskning samt studiens resultat.
6.1 Handlingsutrymme
Handlingsutrymme inom socialt arbete är det som skapas mellan organisatoriska ramar och den
professionella kunskap som yrkesrollen innebär (Svensson et. al., 2008). Handlingsutrymmet
utformas i mötet med klienten och ger socialarbetaren möjlighet att utifrån en bedömning i det
enskilda fallet välja hur denne ska agera i förhållande till den enskilde klientens behov
(Dworkin, 1963, i Svensson et. al, 2008). Handlingsutrymmet är därför nödvändigt för det
sociala arbetets praktik, där socialarbetaren verkar utifrån individuella bedömningar (Svensson
et. al, 2008).
Att

vara

socialsekreterare

innebär

därmed

att

inneha

ett

handlingsutrymme.

Socialsekreteraren representerar en offentlig organisation, och kommer i sin yrkesroll i direkt
kontakt med de individer som vänder sig till organisationen för att få hjälp. Socialsekreteraren
har att förhålla sig till den enskilde människans behov, och ska utifrån detta göra individuella
bedömningar från fall till fall. Socialsekreteraren är förväntad att utifrån den frihet som
handlingsutrymmet ger också ta ansvar för att organisationen uppdrag uppfylls (Svensson et.
al., 2008).
En begränsad frihet är vad som definierar handlingsutrymmet. Socialsekreteraren ges en
relativt stor frihet i sitt arbete men är samtidigt begränsad av lagar, riktlinjer och regler som i
sig själv kan ha ett stort utrymme för tolkning. Dessa tillsammans med de resurser, rutiner och
traditioner som återfinns på den specifika arbetsplatsen utgör de ramar som socialsekteraren har
att förhålla sig till i frågan om handlingsutrymme. Det som utmärker handlingsutrymmet är att
det kan utnyttjas på många olika sätt, och att det i stor utsträckning åligger socialsekreteraren
själv att hantera de möjligheter som handlingsutrymmet ger. Handlingsutrymmet kan därmed
utnyttjas olika beroende på erfarenheter, kunskaper, värderingar och uppfattningar hos den
enskilda yrkesutövaren, vilket innebär att socialsekreterare inom samma organisation
potentiellt kan ha olika arbetssätt trots att de har samma organisatoriska ramar för sitt arbete.
Även allmänhetens uppfattning om socialt arbete, såväl i enskilda individärenden som politiska
beslut om organisatoriska förutsättningar påverkar handlingsutrymmet (Svensson et. al., 2008).
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Ansvaret som kommer med att inneha ett handlingsutrymme handlar om kunskap att förfoga
över de resurser organisationen har att fördela till den enskilda klienten. Detta ställer krav på
kunskap om organisationens förutsättningar, i form av ovan nämnda ramar, men också kunskap
om vad handlingsutrymmet innebär för organisationens utveckling. Det ställer också krav på
kunskap om den enskilda klientens behov och önskemål, för att sedan kunna göra bedömningar
och fatta beslut utifrån dessa. Handlingsutrymmet innebär att de professionella har möjlighet
att välja hur de ska agera utifrån det utrymme som organisationen ger, men också kompetens
att bedöma rimlighet i valen och att utmana de givna ramarna. Handlingsutrymmet kan därmed
utgöra en möjlighet för professionen att påverka och utvidga de organisatoriska gränserna
genom att ifrågasätta etablerade värderingar och rutiner, samt välja att tolka lagstiftningen på
ett sätt som är positivt för den enskilde men som strider mot rådande rutiner på arbetsplatsen.
Socialsekreteraren kan också påverka och utvidga de organisatoriska gränserna genom att driva
opinion i frågor som anses viktiga för socialt arbete. Handlingsutrymmet har därmed en
normativ komponent som handlar om att ta ställning och ansvar för det sociala arbete som
utförs. Detta tenderar dock att kräva en stark profession (Svensson et. al., 2008).
Socialsekreterare kan även utifrån sitt handlingsutrymme välja att inte försöka utvidga de
organisatoriska ramarna men ändå nyttja den handlingsfrihet rollen innefattar, genom att på
olika sätt kringgå problem och hitta lösningar ”vid sidan av”. Detta innebär att
socialsekreteraren nyttjar sitt handlingsutrymme, men att befintliga värderingar, normativa eller
strukturella ramar som uppfattas vara att problem i det sociala arbetet inte synliggörs och att
handlingsutrymmet för socialarbetare som profession inte vidgas. Ytterligare ett alternativ för
socialsekreterarna är att stanna vid det av organisationen givna utrymmet och följa de riktlinjer
och rutiner som finns på området utan att gå in i diskussion och påtala behov av förändring.
Handlingsutrymmet är inte i sig bra eller dåligt, utan snarare nödvändigt för det sociala
arbetet, där socialsekreteraren ställs inför varierande behov (Svensson et. al 2008). Då
handlingsutrymmet utgörs av navigerandet mellan och tolkningen av lagar och regler, och inte
avsaknaden av dessa, kan det inte öka eller minska, utan snarare endast förändras utifrån att
regler förändras (Evans & Harris, 2004).
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7. Metod
I detta kapitel redogörs det för studiens utformning och genomförande i form av val av
forskningsansats, urval, tillvägagångssätt för datainsamling, genomförande av datainsamling,
databearbetning samt analys av det insamlade materialet. Kapitlet behandlar även studiens
tillförlitlighet samt de metodologiska reflektioner och etiska överväganden som gjorts. Kapitlet
inleds med en redogörelse för den förförståelse inom ämnet som återfinns hos författarna, samt
en reflektion över vilken påverkan denna kan tänka ha inneburit på studien.
7.1 Förförståelse
Vi som författare till denna uppsats besitter en viss förförståelse för ämnet. Detta genom att en
av oss arbetat en tid på socialtjänsten med ekonomiskt bistånd, att båda har arbetat med socialt
arbete, samt genom våra erfarenheter av fleråriga studier av socialt arbete. Utifrån detta hyser
vi en uppfattning att om socialsekreterarna inte har möjlighet att ta del av den kunskap som
krävs, eller om de inte har tidsmässigt utrymme att arbeta på det sätt de önskar, så påverkar
detta hur de sedan agerar. Vi menar vidare att det är viktigt att socialsekreterarna har kunskap
om det handlingsutrymme de besitter, samt att de känner sig uppmuntrade att nyttja detta på ett
sätt som är i linje med de rättigheter klienter besitter. Den förförståelse som funnits kring detta
ämne har i största möjliga mån lagts åt sidan under studiens genomförande. Målet för oss som
författare har genom hela processen varit att vara så objektiva som möjligt, även om
förförståelsen sannolikt har kunnat ha en viss inverkan på studiens utgångspunkt och förståelsen
av studiens resultat.
7.2 Kvalitativ intervjustudie
Då denna studie avser undersöka hur socialsekreterare uppfattar barnperspektivet i sitt arbete
är en kvalitativ intervjustudie passande. Fokuset i denna studie är socialsekreterarnas egna
uppfattningar gällande deras arbete med att beakta barnperspektivet samt vilka förutsättningar
de uppfattar att de har för detta.
En kvalitativ forskningsansats har ofta ett tolkningsinriktat synsätt (Bryman, 2011). Med en
kvalitativ metod vill man försöka förstå respondentens synvinkel, erfarenhet och upplevelse
(Kvale & Brinkmann, 2014). Denna metod syftar inte till kvantifiering av kunskap utan målet
är ofta att ge uttryck för personliga beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då kvalitativa
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intervjuer lägger tyngden på respondentens egna uppfattningar och synsätt kräver det en
flexibilitet av intervjuaren för att vara följsam i de svar som framkommer (Bryman, 2011).
7.3 Urval
För att uppnå studiens syfte har ett kriterium varit att respondenterna ska arbeta med
handläggning av ekonomiskt bistånd i ärenden där barnfamiljer förekommer. Ytterligare
kriterier har varit att alla respondenter ska vara verksamma inom samma kommun, då det var
önskvärt att de hade likvärdiga arbetsvillkor att förhålla sig till. Detta då det för studiens syfte
är intressant att se huruvida handläggarnas uppfattningar skiljer sig åt, då det eventuellt
indikerar något om handläggarnas uppfattning om samt nyttjande av handlingsutrymme.
Studiens urval är målinriktat då de kriterier som satts upp för att svara på studiens syfte
uppfylldes. Vidare kan urvalet relateras till bekvämlighetsurval då endast de sex handläggare
som tackade ja till deltagande i studien intervjuades. Fem kommuner kontaktades via mail med
information om studiens syfte och en förfrågan om att delta i studien. Responsen från de
kommuner som kontaktades var initialt bristfällig. Utifrån den bristfälliga återkopplingen från
kommunerna, skickades en påminnelse om studien ut via mail, vilket fick till följd att en
kommun ställde sig positiv till att delta. Den aktuella kommunen är en mellanstor kommun i
Sverige.
Bryman (2011) beskriver målstyrt urval som passande då forskaren vill matcha
respondenterna med den aktuella forskningsfrågan. Respondenterna väljs ut för att de är
relevanta för själva forskningsfrågan. Bryman menar att det blir relevant att nämna
bekvämlighetsurval i de studier då respondenterna består av de som fanns tillgängliga för
forskaren (Bryman, 2011).
7.4 Semistrukturerade intervjuer
För att ge respondenterna frihet att berätta om sitt arbete med barnperspektivet samt hur de
uppfattade sina förutsättningar gällande detta, har semistrukturerade intervjuer använts för att
samla in data. För att besvara studiens frågeställningar skapades en intervjuguide med teman
som har sin utgångspunkt i dessa, för att säkerställa att intervjufrågorna svarar på
frågeställningarna.
Semistrukturerade intervjuer utgår ofta från en intervjuguide där forskaren har formulerat ett
visst antal teman som är kopplat till de frågeställningar man vill ha svar på. Forskaren ger
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därmed intervjupersonen en frihet att utforma svaren på sitt sätt, samtidigt som intervjun till
viss del styrs av forskningsfrågan (Bryman, 2011).
7.5 Intervjuguide
För att tillförsäkra att studiens syfte och frågeställningar skulle besvaras utformades en
intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden är uppdelad i följande teman: Barnperspektivet i
handläggningsförfarandet samt Möjligheter och hinder i arbetet. Utifrån dessa teman
operationaliserades sedan studiens forskningsfrågor till frågor i intervjuguiden. Intervjuguidens
teman och frågor arbetades fram i en process som innefattade både diskussioner mellan studiens
författare samt viktiga synpunkter från studiens handledare. Processen med utformandet av
intervjuguiden tog mycket tid i anspråk, vilket var nödvändigt för att säkerställa att studiens
frågeställningar skulle kunna besvaras. För att få ytterligare synpunkter på intervjufrågorna
genomfördes även en provintervju med en socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt
bistånd inom en annan kommun en den som är aktuell för denna studie. Efter denna provintervju
förtydligades några av frågorna samt att en fråga togs bort helt då den uppfattades överflödig.
För att erhålla svar på sina frågeställningar då man använder sig av en semistrukturerad
intervju kan det vara av vikt att utforma en intervjuguide med syfte att behålla fokus på
forskningsfrågan. Genom att skapa teman med punkter eller frågor kan man således säkerställa
detta (Bryman, 2011).
7.6 Genomförandet av datainsamlingen
För att ge respondenterna så bra förutsättningar som möjligt, fick de själva avgöra tid och plats
för intervjuerna. Detta var också viktigt för att få respondenterna att känna sig trygga och
avslappnade. Alla respondenter önskade att intervjuerna skulle ske på deras arbetsplats.
Studiens båda författare deltog tillsammans i fem av de sex intervjuerna. Den sjätte intervjun
genomfördes utav en av författarna på grund av vissa omständigheter. Under intervjuerna hade
en författare ansvaret att ställa frågor utifrån intervjuguiden samtidigt som den andra förde
stödanteckningar samt följde upp med följdfrågor. Syftet med detta var att genomföra en så
tydlig intervju som möjligt samt att ge respondenten en god samtalssituation, samtidigt som två
intervjuare kunde uppmärksamma det som sades.
Tre av intervjuerna genomfördes i ett personalrum på arbetsplatsen, två intervjuer
genomfördes i av respondenterna bokade samtalsrum och en intervju genomfördes i
respondentens arbetsrum. Platsen för intervjuerna har inte påverkat intervjusituationen, då
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samtliga intervjuer har kunnat genomföras utan avbrott eller andra störningsmoment.
Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter, vilket var inom ramen för intervjuernas beräknade
längd.
Genom att förbereda sig väl och skapa bra förutsättningar för genomförande av intervjuer
ges respondenterna en trygghet som kan främja möjligheterna att få bättre resultat. Intervjuaren
ska försöka säkerställa att intervjuerna genomförs i en lugn och ostörd miljö, både i syfte av att
slippa störande ljud vid inspelning av intervjuerna men även för att respondenten ska uppleva
trygghet i att andra inte hör vad som sägs under intervjun (Bryman, 2011).
7.7 Databearbetning och analys
Alla intervjuer har spelats in efter godkännande av studiens respondenter. Det insamlade
materialet har transkriberats för att säkerställa att respondenternas svar är korrekt återgivna. Vid
transkriberingen anonymiserades respondenterna utifrån konfidentialitetskravet. Bryman
(2011) redogör att det är av vikt att spela in sina intervjuer för att sedan transkribera dem då
man i kvalitativa undersökningar ofta vill veta vad som sägs men också hur det sägs. Genom
inspelning och transkribering ges således bättre förutsättningar att få en fullständig redogörelse
av intervjun i den efterföljande analysen. Att spela in och transkribera det empiriska materialet
ger även en mer transparent studie (Bryman, 2011).
Det insamlade materialet analyserades genom en tematisk analys. Efter transkriberingen
lästes det insamlade materialet stegvis och metodiskt igenom flertalet gånger. Det lästes till en
början igenom enskilt, för att sedan bearbetas av båda författarna tillsammans. Bryman (2011)
menar att tematisk analys är ett vanligt tillvägagångssätt att använda sig av vid analyser i
kvalitativa studier. I denna analysform syftar man till att identifiera olika teman som ett resultat
av noggrann läsning av materialet (Bryman, 2011). Två huvudteman med tillhörande subteman
växte fram ur den stegvisa och metodiska bearbetningen av det insamlade materialet. Dessa
teman redovisas under rubriken resultat och de är:

1. Barnperspektivets betydelse och innebörd
-

I lagstiftning och riktlinjer

-

Organisatoriska förutsättningar på arbetsplatsen

2. Barnets närvaro i handläggningen
-

Osynliga barn i det dagliga arbetet

-

I akuta och specifika situationer
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7.8 Tillförlitlighet
Bryman (2011) redogör för att det i kvalitativa studier finns kvalitetskrav för att säkerställa
tillförlitligheten. Vidare beskrivs att denna tillförlitlighet består av fyra delkriterier:
Trovärdighet i sina forskningsresultat är att säkerställa att forskningen utförts enligt de regler
som åligger forskaren samt att resultaten delges de personer som undersökningen innefattar.
Detta för att möjliggöra en bekräftelse från de personer som deltagit i studien att forskaren har
uppfattat den social verklighet som beskrivits korrekt (Bryman, 2011). För att säkerställa
trovärdigheten i denna studie har respondenterna givits möjlighet att ta del av transkriberingen
av deras respektive intervju, detta för att de ska ges möjlighet att bekräfta och komma med
eventuella förändringar. De forskningsetiska regler som forskare har att förhålla sig till i denna
typ av studie har också tagits i beaktande.
Överförbarheten vid kvalitativ forskning som ofta innefattar en liten grupp individer lägger
tonvikt på djup och inte bredd, kvalitativa resultat fokuserar således på det kontextuella. Detta
begrepp innebär att det är viktigt att det finns fylliga redogörelser och täta beskrivningar. Detta
för att andra ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman,
2011). Syftet med denna studie är inte att få generaliserbara resultat. Undersökningen syftar
istället till att få kunskap och inblick i socialsekreterarnas berättelser av barnperspektivet i sitt
arbete. För att uppfylla detta kriterium så långt som möjligt görs täta och fylliga beskrivningar
av resultaten.
Pålitlighet som begrepp innebär att tillförlitligheten kan stärkas genom att det skapas en
fullständig samt tillgänglig redogörelse av alla steg i forskningsprocessen. Genom detta
säkerställer man att andra kan ta del av och bedöma kvaliteten i undersökningen (Bryman,
2011). Genom att beskriva alla steg i studiens process ingående ämnar denna studie skapa en
transparens och därmed en möjlighet för andra att kunna bedöma kvaliteten i denna studie.
Möjlighet att styrka och konfirmera säkerställer att forskaren agerat i god tro och inte låtit
personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverkat utförandet av studien (Bryman,
2011). Detta kriterium har uppfyllts genom diskussioner författarna emellan samt med studiens
handledare. Den förförståelse på området som tidigare nämnts kan möjligtvis haft en viss
inverkan på studien men detta har ständigt diskuterats och gjorts försök till att hålla sig så
objektiv som det är möjligt. Reflektioner både enskilt och tillsammans har också ägt rum för att
säkerställa att denna objektivitet uppnås till den grad det är möjligt.
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7.9 Metodologiska reflektioner
Genom att respondenterna givits utförlig information om studiens syfte att undersöka
socialsekreterarnas arbete med barnperspektivet, har även dessa givits en förförståelse som
eventuellt kan ha avspeglats i de svar som ges. Intentionen med de frågor som ställts är att få
tillgång till socialsekreterarnas egna uppfattningar och beskrivningar, och inte att få
redogörelser utifrån hur det bör vara. Vissa av frågorna som ställdes under intervjun behövdes
tydliggöras för några respondenter, detta kan möjligtvis ha påverkat till att man svarade på ett
visst sätt. I de avseenden där frågorna inte direkt kunde besvaras av respondenterna, tolkas de
uteblivna svaren som att de också har en innebörd.
Det finns fördelar och nackdelar med valet att undersöka socialsekreterare från en och
samma kommun. Nackdelen kan vara att de präglas av att ha samma arbetsgivare och således
liknande arbetsvillkor, samt att de socialsekreterare som deltar i studien eventuellt diskuterar
möjliga svarsalternativ med varandra. Den huvudsakliga anledningen till valet av detta
tillvägagångssätt är dock att det funnits intresse för att undersöka huruvida handläggarnas
uppfattningar skiljer sig åt trots att de har liknande arbetsvillkor att förhålla sig till.
En annan tänkbar metod för denna studie hade kunnat vara att använda vinjettfrågor, något
som reflekterades över i ett initialt skede. Fördelar med en sådan metod hade då kunnat vara att
socialsekreteraren får tänka sig in i en verklig situation och ta ställning, vilket skapar ett
utrymme för tolkning i studiens analys. Nackdelar med en sådan metod hade dock kunnat vara
att socialsekreterarens svarar utifrån vad de tänker sig är ”rätt” och att det inte framkommer hur
de egentligen gör i dagsläget. Att ge respondenterna frågor och följdfrågor relaterat till olika
teman har dock gett utrymme till att på ett tydligare sätt ta hänsyn till flera aspekter i arbetet
med ett barnperspektiv i ekonomiskt bistånd. Att göra frågor och följdfrågor på detta sätt har
också fördelar ur en tidsaspekt, då denna metod möjliggör att samla in en tillfredsställande
mängd data inom en tidsram som också är acceptabel för respondenterna.
En annan aspekt som redan nämnts är den förförståelse som funnits för studiens område hos
författarna till uppsatsen. Det har i största möjliga mån genom diskussioner med författarna
emellan samt med handledare till uppsatsen gjorts försök till objektivitet.
7.10 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2002) menar att forskning är viktigt för samhällets såväl som individens
utveckling. Utifrån detta ställs krav på att den bedrivna forskningen behandlar frågor som är
väsentliga för samhället, samt att forskningen i sig erhåller en hög kvalitet. Vetenskapsrådet har
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fastställt fyra forskningsetiska principer i syfte att vägleda forskaren såväl som att skydda de
individer som studeras. Principerna kan ses som normer för förhållandet mellan forskare och
deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie är strävan att dessa forskningsetiska principer
ska uppfyllas i allra möjligaste mån. Nedan redogörs för principerna, samt hur studien förhåller
sig till dessa.
Informationskravet avser att forskaren ska informera de berörda om syftet med studien samt
informera om att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta kriterium ämnades i
denna studie säkerställas genom att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 1) med en tydlig
beskrivning av studien till samtliga respondenter som anmält sitt intresse att delta. Samtliga
intervjutillfällen har inletts med att respondenterna muntligen och skriftligen fått information
om den aktuella studiens genomförande, deltagandes frivillighet samt att de när som helst får
avbryta sitt deltagande utan vidare motivering.
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarens samtycke till att delta i
studien (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har uppfyllts genom att alla respondenter vid
intervjuerna har tillfrågats om samtycke till att delta i studien vilket också har spelats in och
dokumenterats.
Konfidentialitetskrav uppfylls genom att samtliga berörda personer i studien ges största
möjliga konfidentialitet. För att uppfylla kravet krävs också att eventuella personuppgifter ska
förvaras på ett sätt så att inte otillbörliga får tillgång till dessa (Vetenskapsrådet, 2002). I denna
studie har konfidentialitetskravet uppfyllts genom anonymisering av samtliga respondenter vid
transkribering. För att uppnå kravet har den undersökta kommunen anonymiserats, såväl som
platser och namn som framkommer i det inspelade materialet. Allt inspelat samt skriftligt
material kommer efter studiens slutförande att raderas från samtliga enheter. Materialet förvaras
under studiens genomförande på ett sådant sätt att obehöriga ej får tillgång till detta.
Nyttjandekravet ska säkerställa att de insamlade uppgifterna enbart används till ändamålet
med studien och ingenting annat (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har uppfyllts genom att det
insamlade material enbart använts till den aktuella studien för att ge svar på vårt syfte och våra
frågeställningar.
En etisk egengranskning (se bilaga 2) genomfördes innan uppsatsens start vilken resulterade
i att alla frågor besvarades med ett nej. Utifrån detta fanns inte fog att inlämna en ansökan för
etikprövning av forskning hos etiska forskningsrådet.
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8. Resultat
I detta avsnitt presenteras respondenterna samt det insamlade materialet som framställts under
studien. Materialet är uppdelat i två teman med underliggande subteman, som båda har sin
utgångspunkt i studiens frågeställningar.
8.1 Presentation av respondenter
Alla respondenter arbetar inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd, dock inom olika
arbetsgrupper. Samtliga respondenter handlägger ärenden som innefattar barnfamiljer. Åldern
på respondenterna varierar mellan 32–52 år. Samtliga respondenter är utbildade socionomer
och har flerårig erfarenhet av socialt arbete. Hur länge respondenterna har arbetat på den
aktuella arbetsplatsen varierar från mindre än ett år upp till cirka trettio år. Utifrån
konfidentialitetskravet kommer respondenterna ej att presenteras närmare än den angivna
informationen ovan.
8.2. Barnperspektivets betydelse och innebörd
Det första temat har vuxit fram ut studiens första frågeställning gällande vilket stöd
socialsekreterarna uppfattar att lagstiftning, riktlinjer och arbetsvillkor ger dem i beaktandet av
barnperspektivet. Dessa tre faktorer omnämns som de ramar som omgärdar arbetet med
ekonomiskt bistånd. Utifrån intervjusvaren har temat delats in i två subteman som redogörs för
nedan.

8.2.1 Barnperspektivet i lagstiftning och riktlinjer
Samtliga respondenter uttryckte att barnperspektivet omnämns i antingen den lagstiftning, de
nationella eller de lokala riktlinjer som omgärdar arbetet med ekonomiskt bistånd.
Respondenter framhöll dock att målet med att arbeta med de barn som befinner sig i ekonomiskt
bistånd främst relaterades till att de vuxna i hushållet skulle bli självförsörjande, då detta även
gynnade barnen, och att barnperspektivet inte specificerades mer än att barnets situation ska
uppmärksammas i handläggningsprocessen.
Men det är att barn ska uppmärksammas i alla beslut och bedömningar, så ska ju barnen finnas med
liksom. Men inget specifikt. Ja jag kan inte svara mer än så. Det är det som är målet. (respondent 4).
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(…) Mycket handlar ju om föräldrarna, att de ska bli självförsörjande. Det är, liksom, och på så sätt
får ju barnen det bättre. Så. Det är liksom det största fokus vi pratar om. Och sen titta på barnen
och ändå göra individuella bedömningar. Se på vad de har för behov för att ha ett drägligt liv. Så.
(respondent 2).

Vid frågan om hur socialsekreterarna uppfattade barnperspektivets plats i de ramar som
omgärdar handläggningen av ekonomiskt bistånd, främst den lagstiftning och de riktlinjer som
finns på området, blev svaren något varierande. En beskrivning som återkom var att
respondenterna inte var helt säkra på formuleringarna gällande barnperspektivet i riktlinjer och
lagstiftning, men att man visste att barnperspektivet skulle beaktas.

Det nämns mest tror jag. Nu har jag inte tittat på det på jättelänge men det blir som en rutin som
man har så jag har inte full koll på det men det nämns och det står ju att barnperspektivet ska beaktas.
(respondent 1).

Samtliga respondenter återgav att barnperspektivet inte var tydligt beskrivet i någon av de
ramar som omgärdar arbetet. En återkommande beskrivning var att det inte fanns några tydliga
direktiv för hur man ska arbeta efter ett barnperspektiv, utan att arbetet bygger på de
bedömningar som socialsekreterarna gör med avsteg i ramarna. Flera av respondenterna
uttryckte dock att då lagstiftning och riktlinjer är generellt utformade, ger detta möjligheter till
individuella bedömningar utifrån de specifika situationer som uppstår. Dessa respondenter
menade då att det finns positiva aspekter med att ramarna var generellt formulerade, då detta
gav upphov till tolkningsutrymme. En återkommande beskrivning var dock att det krävdes en
viss erfarenhet och säkerhet på den egna uppfattningen för att kunna se ramarna som ett stöd i
handläggningen och våga göra tolkningar med utgångspunkt i lagstiftning.
(…) Nej men alltså, allt kan väl egentligen bli tydligare och bättre absolut, sen kan det väl vara bra
ibland att det inte är för tydligt så att det är lite tolkningsbart, också, kan ju, så. Men sen tänker jag
att det krävs ju också av socialsekreteraren kanske att den har jobbat något år, att den har lite
livserfarenhet, alltså, det är nog lätt att bli väldigt fyrkantig och bara hålla sig verkligen inom ramarna
om man är lite osäker. (…). (respondent 6).
(..) jag har ju jobbat länge så jag kan ju liksom gå utanför ramarna på ett annat sätt. (Respondent 4).

En majoritet av respondenterna resonerade dock kring att det även fanns negativa aspekter
med att barnperspektivet är generellt formulerat. En sådan aspekt som återkom var att det fanns
en osäkerhet på vad barnperspektivet egentligen innebar och hur man skulle arbete utifrån det.
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En återkommande beskrivning hos dessa respondenter var att man inte kände sig säker på vad
som egentligen gynnade ett barns situation, och att man önskade mer kunskap kring detta.

Någonting som kan hindra mig där, som nog kan vara i mig själv mer, det är att det är en osäkerhet,
för ibland kan jag känna vad, ibland känner jag såhär att jag vill hålla barnen utanför, jag vill medvetet
hålla barnen utanför föräldrarnas ekonomiska trassel (…). Utifrån ett barnperspektiv. De ska leva
som vilka barn som helst. Bara för att föräldrarna inte… Inte har något jobb än så behöver det ju
inte vara så att det är en familj som ska granskas jättehårt. Så där, den bedömningen kan jag känna
är svår. Faktiskt. (respondent 5).

Utöver denna osäkerhet som flera respondenter kände kring barnperspektivets innebörd,
beskrev också flera respondenter att det fanns vissa saker i de ramar som omgärdar
handläggningen som också höll tillbaka dem i sitt arbete. Ett exempel på en sådan sak var
riksnormen som flera respondenter menade var för snäv. Respondenterna menade på denna
punkt att det många gånger var lättare att bevilja bistånd i specifika fall, snarare än att utöka de
budgetposter som återfinns i riksnormen, då det var svårmotiverat att bevilja extra bistånd för
sådant som riksnormen har poster för att täcka.

Därför att, ja men det ska ju finnas poster för kläder, mat… Det är vissa summor, så. Ehm, och då
ska man alltid nästan kunna hänvisa om de frågar, ja men kan jag få en vinterjacka till mitt barn, så,
nej men det finns en, det finns, det ska finnas pengar för det. Men man vet ju att livet ser inte ut så,
det händer saker, att man, ibland har man högre utgifter så, så att jag tycker att vi sällan tar hänsyn
till dem. (respondent 2).

Under intervjuernas gång framkom det hos majoriteten av respondenterna en önskan om att
de ramar som handläggare inom ekonomiskt bistånd har att förhålla sig till skulle kunna vara
mer konkreta i vissa fall då ”lagen är ju väldigt vid och luddig” (respondent 4). Samtidigt
resonerade respondenterna kring huruvida mer konkreta riktlinjer skulle gynna eller
problematisera handläggarnas arbete. Vissa av respondenterna menade att det utifrån denna
otydlighet var möjligt att skapa ett tolkningsutrymme som sedan kunde användas till barnets
fördel. Andra menade tvärtemot att otydligheten kring barnperspektivets innebörd ledde till att
barn hamnade mellan stolarna och inte fick sina behov tillgodosedda.
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8.2.2 Organisatoriska förutsättningar på arbetsplatsen
Samtliga respondenter var överens om att det inte finns en tydlig definition för vad ett
barnperspektiv innebär i deras arbete, även om alla uppfattade att de arbetade utifrån ett
barnperspektiv i det dagliga arbetet. Återkommande beskrivningar var att barnperspektivet är
något som sitter i ryggmärgen hos handläggarna, och att det ständigt återfanns i diskussioner
med kollegor och reflekteras över inför beslut.
(…) Alltså i socialtjänstlagen så har vi ju det att barnperspektivet ska genomsyra allt. Och sen har vi
ju riktlinjer här också nedskrivna, men som kanske inte är så levande i det dagliga arbetet. Men
däremot så tycker jag att vi är hyfsat bra ändå på att i, i beredningssammanhang och när vi sitter och
diskuterar ett ärende, tänka, påminner oss själva jamen barnperspektivet här nu då, har vi tänkt
barnperspektiv? Blir det skillnad i bedömningen? Det är en barnfamilj, och hyresskuld eller vad det
nu kan vara. Så då tänker jag att, eh, ja, vi har det med oss. Men kanske inte riktigt sitter och läser
texterna så ofta. (respondent 5).

Majoriteten av respondenterna uppfattade det kollegiala stödet på arbetsplatsen var det som
var avgörande vid beaktandet av barnperspektivet. I beredningssammanhang hade man
möjlighet att lyfta ärenden och diskutera med sina kollegor gällande hur man kan beakta
barnperspektivet i det specifika ärendet. Dock framgick det från flera respondenter att det var
upp till varje enskild socialsekreterare att avgöra om man skulle lyfta ett ärende i
beredningssammanhang eller inte, vilket av flera uppfattades som ett hinder i arbetet då det lätt
kunde resultera i att barnperspektivet kom i skymundan. Några respondenter uttryckte därför
ett önskemål om att det skulle finnas en fast punkt på dagordningen där det var uttalat att man
skulle prata om enbart barnperspektivet. Vissa respondenter uttryckte även att man skulle vilja
ha diskussionsgrupper eller seminarier där man enbart diskuterade hur man skulle bli bättre på
att arbeta utifrån ett barnperspektiv. Flertalet respondenter framhöll att det var svårt att
framhålla barnperspektivet om det inte fanns någon som var särskilt ansvarig för just dessa
frågor, och uttryckte en önskan om att ha någon med ett sådant ansvar på arbetsplatsen.
Gällande frågan om huruvida respondenterna uppfattade att de hade organisatoriska
förutsättningar på arbetsplatsen menade en respondent hen inte hade något stöd alls från chef
och ledning gällande hur man ska arbeta med att främja ett barnperspektiv, samtidigt som andra
respondenter angav att man har ett visst stöd hos närmaste chef.
Vi har en jättekompetent ställföreträdare som har jobbat jättelänge med försörjningsstöd (…). Hon
är ju, vi har ju närmaste liksom, vi har ju chef men inte så närvarande, så vi har henne och hennes
kunskaper, för hon har jobbat med barn också tidigare, och det kan vi liksom använda henne som…
Som man liksom bollar med, ska man gå vidare med våra ärenden och så. (respondent 1).
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Majoriteten av respondenterna återkom kontinuerligt till att tidsbrist och hög ärendemängd
utgjorde ett stort hinder i arbetet med barnperspektiv, och att det fanns en ständig önskan att
arbeta mer med detta, men att det i dagsläget inte var möjligt då tiden inte räckte till.

Det där med tid, 43 ärenden har jag. Det är 175 personer i ärendena. 86 är under 18 år, och några är
mellan 18-20 också, som barn i familjen. Så att det är en omöjlig uppgift att jag skulle hinna se alla
barn, så att det är många barn som faller mellan stolarna liksom som jag, inte överhuvudtaget ser att
det behövs extra uppmärksamhet (…). (respondent 5).

8.3 Barnets närvaro i handläggningen
Det andra temat har vuxit fram ut studiens andra frågeställning gällande hur socialsekreterarna
beaktar barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Detta tema handlar om hur
man som socialsekreterare förhåller sig och uppmärksammar barnet i sin handläggning. Nedan
presenterade resultat visar att barnen överlag uppmärksammades genom sina vårdnadshavare
dock framkom det att i akuta och specifika situationer framhävdes barnperspektivet av
socialsekreterarna mer frekvent som en grund för att bevilja bistånd. Utifrån intervjusvaren har
två subteman vuxit fram, vilka redogörs för nedan.

8.3.1 I det dagliga arbetet
Vid frågan om det finns uttalade mål med de barn som befinner sig i ekonomiskt bistånd svarade
majoriteten av respondenterna att målet med att arbeta efter ett barnperspektiv inom
socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd är att de vuxna i familjen skulle bli
självförsörjande.
Ja, alltså, ja det är ju, vårat fokus är ju att få föräldrar ut i självförsörjning. Så kan man väl säga. Att,
ja, det gynnar ju barnets situation också, det blir ju liksom som en helhet. (respondent 5).

En av respondenterna uttryckte dock att hen inte hade någon uppfattning om vilka mål som
finns gällande barn i ekonomiskt bistånd, men uttryckte att barnperspektivet skulle beaktas i
deras arbete.
Jag kan nog inte säga att jag vet vilka mål som finns generellt men jag vet ju att barnperspektivet ska
beaktas och att man ska göra bedömningar utifrån det. Och ta hänsyn till det när man beviljar
ekonomiskt bistånd. (respondent 3).
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På frågan angående hur man inhämtade information kring de barn som är aktuella i ärenden
framkom det att ingen av respondenterna hämtade information i utredande syfte direkt från
barnen. Genomgående i alla intervjuer var att respondenterna hämtade majoriteten av all
information angående barnen från vårdnadshavarna. Alla respondenter uppgav att det är
vårdnadshavarna som förmedlar information gällande både barnets situation och vad barnet har
för behov. På frågan om vad respondenterna baserade sina bedömningar på gällande det
enskilda barnet i ärendet uttryckte samtliga att det baserades på vårdnadshavarens lämnande av
information samt i vissa fall på uppgifter från socialtjänstens barn- och familjeenhet. I denna
fråga framkom delvis varierande svar då flera av respondenterna menade att man inte gjorde
direkta bedömningar angående barns behov i de kontinuerliga månadsansökningarna ” (…)
alltså i regel kring alla ansökningar så gör vi ju inte nån sån bedömning” (respondent 3), utan
att bedömningar gjordes då vårdnadshavare ansökte om något specifikt gällande sina barn.
Flera av respondenterna uttryckte dock att de uppfattade den information de samlade in som
tillräcklig för att göra en bedömning. En del av dessa respondenter resonerade dock kring detta
samtidigt som man uppgav att man egentligen inte hade inblick gällande alla de barn som är
aktuella och således baserade sin bedömning enbart på föräldrarnas information. Några
respondenter uppgav att de inte uppfattade den insamlade informationen i utredningarna som
tillräcklig för att kunna göra en bedömning av barns behov och att detta var problematiskt, men
att de inte uppfattade att de hade tillräckliga förutsättningar för att samla in den mängd
information som var önskvärd.
Genomgående var att respondenterna ytterst sällan träffade ett barn, vilket främst berodde
på arbetsbelastning och tidsbrist: ”Sen tänker jag så som du sa att man kanske skulle behöva
göra dem mer delaktiga på något sätt. För det gör vi ju inte. Jag har ju inte ens träffat några
av mina barn, alltså…” (respondent 3). Det fanns också andra aspekter på varför man inte
träffade barnen, vilket hade sin grund i samtycket, att man tyckte att informationen var
tillräcklig, att man inte var säker på om det var för barnets bästa att vända sig direkt till barnen.
Några respondenter resonerade ingående kring denna fråga om man verkligen ska träffa barnet.
Dessa menade att vad som utgör ett barnperspektiv i arbetet med ekonomiskt bistånd inte är
helt självklart, vilket utgör ett dilemma i arbetet. Respondenterna betonade att det mycket väl
kan vara så att ett barnperspektiv i ekonomiskt bistånd är att hålla barnet utanför frågor som rör
familjens ekonomi, då detta kan oroa och påverka barnet på ett negativt sätt. En respondent
menade att barn som förekommer i familjer med ekonomiskt bistånd ofta har stor kännedom
om familjens ekonomiska situation och därför kan ha ett behov av att få prata med
handläggaren.
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Vad är gränsen för ett barnperspektiv, att lägga sig i och att inte lägga sig i. Vad är liksom, när är det
bättre för barnen att inte känns sig liksom som, att de knappt vet om att de är på socialtjänsten,
förstår du. Att det blir det som är det bästa. (…). Barnen är säkert så fruktansvärt medvetna som
föräldrarnas situation ändå. Och är det då alltid bättre att man faktiskt får se vem som är handläggare
som kommer hem och tittar på deras rum. Vill dom det? Eller är det liksom bättre att inte alltid
komma hem i alla familjer. Där tror jag att jag skulle vilja ha mer kunskap om. (respondent 5).

Samtliga respondenter uttryckte att man på socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd inte
arbetar direkt med barn genom att ”vi jobbar inte med själva barnen. Så det är ju jättesvårt att
säga det, vi har ju bara barnen genom föräldrarna” (respondent 1). Innebörden av detta
menade samtliga respondenter var att det var vårdnadshavarnas ansvar att förmedla barnens
behov, samt att fördela biståndet på ett sätt som gynnade barnen. Vissa av respondenterna
uttryckte att detta kunde bli problematiskt då föräldrarna inte alltid hade förmåga att
uppmärksamma och vidareförmedla barnets behov till socialtjänsten och att detta kunde leda
till att barnet hamnade i en utsatt situation. Samtliga respondenter uppgav dock att man vid oro
för att barnets riskerade att fara illa på grund av detta, hade som rutin att göra en orosanmälan
till socialtjänstens enhet för barn- och familj.
Vid frågan om huruvida riksnormen kunde anses vara tillräcklig för att tillgodose barns
behov, var en återkommande beskrivning att det var på föräldrarnas ansvar att fördela biståndet
på ett sådant sätt att barnets behov tillgodosågs. Vissa av respondenterna menade då att det var
möjligt att tillgodose barnets behov utifrån det bistånd som beviljades enligt riksnormen ”om
föräldrarna gör rätt prioriteringar” (respondent 4). Andra respondenter uttryckte att
försörjningsstödet inte var tillräckligt för att tillgodose barns behov och att det behövdes en
höjning av detta. En återkommande beskrivning var en önskan om att riksnormen skulle vara
mer flexibel att arbeta utifrån, då biståndsmottagarnas behov skiljer sig åt samt att det för
familjer i långvarigt försörjningsstöd kunde finnas ett behov av att höja försörjningsstödet.

Är det tillräckligt att leva så, under flera år? Eller skulle man kanske ha de här normerna under en
tillfällig period och att man skulle kunna höja, ändras för dom som av olika anledningar måste ha
försörjningsstöd under lång tid. (respondent 4).

En återkommande beskrivning var att barn som befann sig i familjer med ekonomiskt bistånd
tenderade att bli osynliga. Respondenterna som gav uttryck för detta angav ofta att detta hade
med tidsmässiga aspekter att göra, men också att det inte fanns något strukturerat arbetssätt för
att uppmärksamma dessa barn. Förslag som angavs från flera respondenter var att man skulle
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arbeta för att göra barn mer synliga genom att exempelvis föra statistik över de barn som var
aktuella hos enheten.
Ja, precis, jag tror att de är ganska osynliga, barnen. Att man behöver höja upp, alltså verkligen titta
på hur många barn är aktuella här, ehm, och fråga mer, ha mer statistik på barnen liksom. Hur de
mår, och så. För att kunna se till vad de har för behov liksom. Är det någon speciell grupp som
dyker upp? Skulle man kunna göra, inte vet jag, bevilja datorer till vissa, alltså det är bara ett exempel,
eller att de här barnen, vad behöver de? Att man mer diskuterar kanske fritidsaktiviteter eller om det
finns andra behov. (respondent 2).

8.3.2 I akuta och specifika situationer
Genomgående i respondenternas beskrivningar av arbetet utifrån ett barnperspektiv var att
barnen i huvudsak uppmärksammades i akuta samt specifika situationer. Flera respondenter
menade utifrån detta att barnperspektivet i fall som inte utmärkte sig genom att vara akuta
tenderade att inte hinnas med.

(…) det är väl om jag har för mycket att göra så jag inte uppmärksammar det i tid. Tänker jag. Att
det liksom är, att ja men här finns det ett barn och jag har pratat med mamman och ja hon verkar,
det är inga konstigheter här och så, går det liksom förbi. (respondent 6).

Samtliga respondenter återgav att de akuta fallen kunde utgöras av exempelvis hyresskulder,
elskulder och bostadslöshet. I dessa fall beaktades barnperspektivet genom att bedömningen
baserades på exempelvis barnets behov av att ha en fast bostad. En återkommande beskrivning
hos flera av respondenterna var att det var lättare att göra bedömningar med utgångspunkt i
barnperspektivet i dessa fall, samt också situationer där vårdnadshavarna ansökte om något
specifikt som inte finns normerat i riksnormen. En sådan specifik sak kunde vara till exempel
rekreationsresor för familjer i långvarigt ekonomiskt bistånd, vilket vissa respondenter menade
att man utifrån en individuell bedömning beviljade med hänsyn till barnperspektivet. Hälften
av respondenterna uppgav att de uppmuntrade familjer till att ansöka om specifika saker då de
uppfattade att detta var ett behov som annars riskerar att inte framkomma. Dessa respondenter
menade dock att utgångspunkten i sådana fall alltid var individuella bedömningar, och att det
inte fanns en tydlig rutin kring detta på arbetsplatsen. Flera av respondenterna menade att det
var särskilt viktigt att ur ett barnperspektiv bevilja bistånd för fritidsaktiviteter. Respondenterna
framhöll att de uppfattade det som viktigt att barn fick möjlighet att delta i aktiviteter utanför
skoltid för att delta i samhället. Dock fördes resonemang i samtliga intervjuer om att det ibland
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kunde utgöra en svårighet att uppmuntra till aktiviteter som kostar pengar, då den del av
ekonomiskt bistånd som ska täcka kostnader för barns fritidsaktiviteter ligger på en låg nivå
och att föräldrarna därför fick ett stort ansvar i att prioritera fördelningen av utgifterna. Flera av
respondenterna resonerade kring att det tidigare varit lättare att motivera till fritidsaktiviteter då
det funnits en enskild post i riksnormen för just detta.

Alltså, just fritidsaktiviteter tycker jag är viktigt att fråga om, eh, jag tror att barn behöver det. (…).
Eh, för att de ska delta i samhället på olika sätt. Inte bara i skolan, utan även ha….
känna sig delaktiga. Jag tror utanförskapet blir större om man inte har fritidsaktiviteter. Och förr
hade vi fritidspeng, och jag tycker att det var så mycket enklare, för då hade vi en pott på 3000
kronor per barn, 1500 per halvår då som man kunde bevilja, och då var det mycket enklare att
motivera till fritidsaktiviteter, som fotboll eller någonting. Det är svårt nu när man sitter i besök och
informerar om fotboll eller någon annan aktivitet, ja men det kostar 1000 kronor. Och visst, de har
höjt för barn, fritidsaktiviteter, cirka 250 kronor, men förstår ni? Försörjningsstödet är så lågt, så det
är ändå svårt att få ihop. Samtidigt som de tyckte att det var inte tillräckligt många som tog del av
den här fritidspengen förut. Så nu får ju alla familjer mer pengar, men jag vet inte om det har bidragit
till att de har fler aktiviteter. Jag tycker det är svårt. (respondent 2).

En majoritet av respondenterna uppgav att det förekommer att barnfamiljer får avslag på
sina månadsansökningar. En vanlig orsak till detta menade dessa respondenter var att den vuxne
i familjen inte uppfyllt de regler och krav som finns för ekonomiskt bistånd. Flera av
respondenterna uppgav att barnperspektivet inte alltid ansågs som en tillräcklig orsak att ändra
en bedömning om avslag på månadsansökan i ett första skede, men att man med hänsyn till
barnperspektivet ofta gjorde en så kallad nödprövning där man ändå beviljade bistånd mat.
Respondenterna menade att man ofta gjorde nödprövningen på eget initiativ, då man ansåg att
barnen i familjer där vårdnadshavarna inte levt upp till kraven för att få ekonomiskt bistånd inte
skulle påverkas av de vuxnas agerande.

I första skedet så tänker jag nog inte barnperspektiv. Utan det här, nej men de uppfyller inte kraven
och då blir det ett avslag. Men i andra skedet då, om man ska göra en nödprövning, då blir det,
kommer nog barnperspektivet in, då måste vi kanske ändå matpengar liksom. Eller ändå måste ha
extra bistånd till det här och det här, för att det finns barn. Eller, nu uppstod det en elskuld på grund
av det här. Då kanske vi i nästa skede får gå in och hjälpa till. (respondent 5).

En respondent menade särskilt att denne mycket sällan gjorde ett avslag till en barnfamilj.
Respondenten menade att hen med utgångspunkt i barnperspektivet kunde ändra sin bedömning
i en situation där föräldrarna inte har levt upp till kraven för att få ekonomiskt bistånd.
Respondenten menade att hen ansåg det viktigt att tänka på konsekvenserna för barnet i
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beslutsfattandet, samt att hens uppfattning var att föräldrar ofta gjorde det som förväntades av
dem för att kunna tillgodose de egna barnens behov.

Ja, det är oftast jag lägger in, är det… Är det föräldrar som inte riktigt har gjort det de
ska eh så lägger jag ändå in barnperspektivet i det. Vad konsekvenserna blir för barnet om det blir
ett avslag. Nu var det länge sen jag gjorde ett avslag för en barnfamilj, eh, alltså jag upplever ofta att
föräldrar gör det de ska för att se till att barnen ska få, så att det är inget stort problem. Avslaget på
försörjningsstödet till barnfamiljer, ja jag minns inte när jag gjorde det senast, utan jag u gör allt de
kan för att bidra till egen förmåga. Sen kan det ju vara att de mår väldigt dåligt och då, ja, men men
utifrån deras förmåga. (respondent 2).

Majoriteten av handläggarna uttryckte att de önskade att de hade större möjligheter att arbeta
med att beakta och främja barnperspektivet även i den dagliga handläggningen och att se
barnens behov där, men att detta inte var möjligt i situationen som den såg ut i dagsläget,
återigen tills stor del på grund av tidsbrist.
Jag kan ganska ofta önska att jag skulle kunna göra mer, att jag hade mer tid att kunna göra hembesök
och träffa barnen till exempel. Mm, mer utrymme, för det handlar ganska mycket om tid, eh, för att
kunna hitta, se behoven. (respondent 2).
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9. Diskussion
Syftet med studien har varit att undersöka hur socialsekreterarna uppfattar sina förutsättningar
för handlingsutrymme i förhållande till barnperspektivet, samt att undersöka hur
socialsekreterarna faktiskt beaktar barnperspektivet i praktiken. Detta kapitel kommer med
utgångspunkt i studiens frågeställningar att koppla samman studiens resultat med tidigare
forskning och tolkningsram. Kapitlet delas in i två underrubriker med direkt koppling till
studiens frågeställningar, samt ytterligare en underrubrik med socialsekreterarnas egna förslag
på beaktande av barnperspektivet.
9.1 Barnperspektivet i lagar, riktlinjer och förhållanden på arbetsplatsen
Resultaten för studien visar tydligt på att samtliga socialsekreterare uppfattade barnperspektivet
som otydligt angivet i de ramar som omger handläggningen av ekonomiskt bistånd. Detta
berodde främst på att de formuleringar som finns kring barnperspektivet i lagar och riktlinjer är
generellt formulerade, och att det som går att utläsa från dessa är att ett barnperspektiv innebär
att barnets situation ska uppmärksammas men inte tydliggör hur. Flera av socialsekreterarna
var inte heller säkra på formuleringarna kring barnperspektivet i de omgärdande ramarna, och
uppgav istället att det kollegiala stödet och diskussionerna på arbetsplatsen var det som
uppfattades som viktigast i arbetet med barnperspektivet.
Bilden kring huruvida otydligheterna gynnar eller missgynnar arbetet med ett barnperspektiv
inom ekonomiskt bistånd var dock något nyanserad. Vissa socialsekreterare menade att detta
gav upphov till ett tolkningsutrymme för att göra individuella bedömningar, samtidigt som flera
socialsekreterare uppgav att en osäkerhet på vad barnperspektivet innebär fick till följd att de
faktiskt inte visste hur man skulle arbeta för att gynna barns situation, vilket kunde leda till att
barn hamnade mellan stolarna. Genomgående i resultaten uppgav socialsekreterarna att de
önskade arbeta mer för att främja ett barnperspektiv i sitt arbete, men att det som stod i vägen
för detta var oklarheterna kring barnperspektivets innebörd samt faktorer som tidsbrist och hög
ärendemängd.
Det finns tydliga paralleller mellan studiens resultat och den tidigare forskning som är
studiens utgångspunkt. Heimer och Palme (2015), påvisar att barnperspektivet är övergripande
och allmänt formulerat i såväl svensk lagstiftning som i riktlinjer på området, vilket får
konsekvenser för barnet (Heimer & Palme, 2015). Denna studie visar på att konsekvenser av
de allmänna formuleringarna kring barnperspektivet är att barn hamnar mellan stolarna, samt
att olika socialsekreterare arbetar på olika sätt utifrån ett barnperspektiv. Evan och Harris (2004)
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redogör för att problem uppstår när professionella måste tolka lagar, riktlinjer och rutiner som
är otydliga, och att detta skapar en osäkerhet på hur arbetet ska gå till (Evan & Harris, 2004).
Denna studie påvisar att otydligheter i ramarna skapar mycket osäkerhet hos flera av
socialsekreterarna, vilket vi menar kan ha stora konsekvenser för huruvida barn får sina behov
tillgodosedda eller inte. Svensson et. al (2008) konstaterar att det åligger de professionella
själva att hantera möjligheterna med att ha ett handlingsutrymme, och att handlingsutrymmet
också påverkas av den kunskap som de professionella besitter (Svensson et. al, 2008). Detta
framgår tydligt i resultaten där vissa av socialsekreterarna hänvisar till den egna kunskapen och
anser att barnperspektivets otydlighet är gynnande för barn då det ger möjlighet till individuella
bedömningar, samtidigt som flera av socialsekreterarna uppger att otydliga formuleringar bidrar
till att de brister i sitt arbete med barnperspektivet.
Vi menar att det på en strukturell nivå kan anses vara mycket problematiskt att direktiv kring
barnperspektivet och hur myndigheter ska arbeta utifrån detta är generella och allmänt
formulerade, då detta får till följd att olika kommuner och myndigheter arbetar på olika sätt.
Detta menar vi i hög grad får konsekvenser på individnivå, då de barn som befinner sig i familjer
med ekonomiskt bistånd får olika bemötande och förutsättningar beroende på var i landet de
befinner sig samt vilken socialsekreterare deras vårdnadshavare kommer i kontakt med. Vi
menar vidare att de generella formuleringarna kring barnperspektivet skapar ett stort utrymme
för handling hos de enskilda socialsekreterarna, vilket är nödvändigt för att göra individuella
bedömningar, men samtidigt bidrar till att de barn som befinner sig i familjer med ekonomiskt
bistånd är utelämnade till enskilda handläggares personliga kunskaper och uppfattningar. Vi
menar också att det på en organisatorisk nivå är oroande att faktorer så som hög ärendemängd
och tidsbrist hos socialsekreterarna leder till att man från socialtjänstens sida faktiskt inte hinner
arbeta med att tillgodose barns behov på ett önskvärt sätt, vilket kan ha som konsekvens att
barn far illa eller att barn som redan lever i utsatta förhållanden riskerar att få sitt utanförskap
förstärkt.
9.2 Beaktande av barnperspektivet i ekonomiskt bistånd
Genomgående visar resultatet på att målet med att arbeta utifrån ett barnperspektiv är att de
vuxna i familjen ska bli självförsörjande. Resultatet visar också att det mycket sällan
förekommer att socialsekreterarna pratar med barn i utredande syfte, och att i princip all
information kring barnens situation och behov kommer från barnens vårdnadshavare. Flera
socialsekreterare uttrycker att de trots detta har tillräcklig information kring barns situation, och
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att man generellt inte gör en bedömning av barns behov i de kontinuerliga
månadsansökningarna. Vissa socialsekreterare uttrycker vidare att de generellt inte har
tillräcklig information kring barnen, men att de på grund av organisatoriska faktorer så som hög
ärendemängd och tidsbrist inte hinner åtgärda detta. Flera av socialsekreterarna uppger att de
inte träffar barn, och att detta kan bero på faktorer så som hög arbetsbelastning, att man inte fått
samtycke från vårdnadshavare samt att man är osäker på om barnen bör hållas utanför frågor
som rör familjens ekonomi. Flera socialsekreterare uttrycker att det är vårdnadshavarnas ansvar
att förmedla barnens behov, samt att fördela biståndet så att det räcker till att täcka detta. Vissa
menar vidare att detta är problematiskt då vårdnadshavarna ibland inte har förmåga att tala för
barnen. Det framkommer tydligt i resultaten att barn tenderar vara osynliga i handläggningen
av ekonomiskt bistånd och att de i huvudsak uppmärksammas i akuta situationer, exempelvis
när det gäller el- eller hyresskulder. Det framkommer också att det förekommer att vuxna i
hushåll där det även finns barn får avslag på de kontinuerliga månadsansökningarna då dessa
inte lever upp till kraven som ställs för att få ekonomiskt bistånd. Flera av socialsekreterarna
uppger att de i sådana fall i regel gör en nödprövning, då barn inte ska påverkas av
vårdnadshavarnas agerande.
Studiens resultat i fråga om barnperspektivets beaktande i ekonomiskt bistånd, speglas i stor
utsträckning av tidigare forskning. Näsman (2012) uppmärksammar de dilemman som
handläggare inom ekonomiskt bistånd ställs inför i arbetet med barnperspektivet, där det råder
en motsättning kring föräldrarnas ansvar och barns delaktighet (Näsman, 2012). Även Heimer
och Palme (2015) pekar på dilemman med handläggningen av ekonomiskt bistånd där
socialsekreterarna kommer i kontakt med vuxna men måste se till barns situation.
Barnperspektivet hamnar då i skuggan av vuxnas agerande och barn blir osynliga i
handläggningen då socialsekreterarna varken träffar eller pratar med dem (Heimer & Palme,
2015). Denna studies resultat visar tydligt på att vårdnadshavare får ett stort ansvar i att
förmedla barns behov och önskemål, och att detta går ut över barnets egna delaktighet då barnet
själv i majoriteten av fallen inte tillfrågas. Barn är därmed utlämnade till att vuxna redogör för
deras behov. Studien visar vidare på att socialsekterarana beaktar barnperspektivet genom att
prata med vårdnadshavare, vilket får till följd att det enskilda barnet tenderar att inte får sin röst
hörd. Fernqvist (2011) menar att socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd utgår från
ett vuxenperspektiv där man utgår från vuxnas situation och berättelse, vilket får till följd att
barnperspektivet brister i handläggning trots att barn i hög utsträckning påverkas av de beslut
som fattas (Fernqvist, 2011). Denna studies resultat talar genomgående för att ett
vuxenperspektiv genomsyrar handläggningen, då det främst är den vuxnes situation och
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agerande som uppmärksammas. Detta menar vi tydliggörs bland annat genom att
socialsekreterarna anger att målet för de barn som befinner sig i ekonomiskt bistånd är att de
vuxna ska bli självförsörjande, men också genom att flera socialsekterarare uppfattar att man
inte gör någon bedömning av barns behov eller situation i kontinuerliga månadsansökningar.
Vidare menar vi att detta ger tydliga indikationer på att barn är osynliga i handläggningen
såvida situationen inte är akut, vilket också resultaten visar. Resultaten visar också att det är
vanligt att socialsekreterarna uppfattar nödprövningar som lösningar för att barn inte ska
påverkas av sina vårdnadshavares agerande i fall av avslag. Vi menar att barn i hög grad
påverkas av avslagsbeslut även om nödprövning sker, och att det är oroväckande att denna
påverkan tenderar osynliggöras. Vidare tyder resultaten på att socialsekteterana brister i
kunskap om det enskilda barnets specifika behov och önskemål, genom att barnet själv inte
tillfrågas. Svensson et. al (2008) pekar på att nyttjande av handlingsutrymme för att tillgodose
enskilda individers behov också stället krav på kunskap om den enskildes behov och önskemål.
Vi menar att om barn inte tillfrågas särskilt så kan man inte heller anse att en fullgod sådan
kunskap står att finna. Vi menar att mycket i resultaten indikerar på att barnperspektivet inte
beaktas på ett tillfredsställande sätt i handläggningen av ekonomiskt bistånd, och att det tydligt
framgår att barn osynliggörs.
Då barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har sämre framtidsutsikter
avseende hälsa och social utsatthet än andra barn (Ringbäck et. al, 2008) samt att
marginaliserade levnadsförhållanden i barndomen kan bidra till social utsatthet senare i livet
(Bäckman & Nilsson, 2011), menar vi att det är avgörande att barns röster blir hörda i
handläggningen av ekonomiskt bistånd och att barn får sina behov tillgodosedda. Detta menar
vi bör göras genom att beakta barnperspektivet i handläggningen, men att studiens resultat visar
på stora brister i detta.
9.3 Socialsekreterarnas förslag på ett ökat beaktande av barnperspektivet
Det som genomgående framkommer i studien är socialsekreterarnas egna tankar om hur man i
sin verksamhet skulle kunna arbeta mer efter ett barnperspektiv. Detta är något som vi anser
viktigt att lyfta, då vi uppfattar att denna kunskap kan bidra till ett utökat beaktande av
barnperspektivet.
Socialsekreterarna uttryckte att det fanns möjlighet att lyfta frågor om barnperspektivet på
beredningar och andra typer av möten, men att detta lätt kunde komma i skymundan då det var
upp till varje enskild socialsekterarare att lyfta frågan. Därför var ett förslag att en egen punkt
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på dagordningen i beredningar skulle bidra till att man samtalade mer kring detta. Det
framkommer också i studiens resultat att arbete med barnperspektivet tenderar att kunna
åsidosättas om det inte finns någon på enheten om är särskilt ansvarig för detta, varför att ha en
särskilt ansvarig för barnperspektivet framkom som ett förslag i resultatet. Vidare menade flera
av socialsekterarana att det kräves en ökad kunskap kring barnperspektivet och hur man skulle
arbeta kring detta. Ett förslag på hur man skulle öka kunskapen var genom att hålla regelbundna
diskussions- och seminariegrupper. Vidare pekar studiens resultat på att barn på grund av flera
faktorer tenderar vara osynliga handläggningen av ekonomiskt bistånd. Ett förslag som
framkom för att motverka detta var att synliggöra barn genom att föra statistik över vilka barn
som är aktuella på enheten. Flera socialsekreterare påpekade också att en större flexibilitet i och
reflektion kring riksnormen skulle kunna ge upphov till ökade möjligheter för individuella
bedömningar, särskilt i fall då familjer befinner sig i långvarigt ekonomiskt bistånd.
En möjlighet med det handlingsutrymme som professionella inom socialtjänsten besitter är
att ifrågasätta etablerade rutiner för att påverka och utvidga organisatoriska gränser. Detta kan
anses vara av särskild vikt då handlingsutrymmet har en normativ komponent där den enskilda
socialsekreteraren har möjlighet att ta ställning och ansvar för det sociala arbete som utförs
(Svensson et. al., 2008). Utifrån detta menar vi att det är stor vikt att lyfta fram de egna förslag
som framkommit från socialsekreterarna. Vi menar att dessa förslag, såväl ett deltagande i
denna studie, visar på en vilja att lyfta fram och förändra något som uppfattas som ett problem
i verksamheten och som påverkar enskilda individer. Att uppmärksamma problem och ge
förslag på förbättringar i den egna verksamheten menar vi tyder på ett användande av
handlingsutrymmet för att vidga organisatoriska gränser och ifrågasätta etablerade arbetssätt,
till de enskildas, i det här fallet barnens, fördel.
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10. Slutsats
I studiens inledning redogjordes för dilemman som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
möter när de ska beakta barnperspektivet. Dilemmat finns i att socialsekreterare ska
uppmärksamma barns situation och behov i en verksamhet som vänder sig mot vuxna.
Dilemmat är också att det inte finns några tydliga direktiv för hur barnperspektivet ska beaktas
i praktiken.
De resultat som studien frambringat visar tydligt på att handlingsutrymmet påverkades av
dessa dilemman, och att det utgjorde problem i praktiken för de intervjuade socialsekreterarna.
Samtliga uppgav att barnperspektivet är generellt utformat i den lagstiftning och riktlinjer som
omgärdar arbetet, och att detta kan innebära problem i handläggningen. Flera socialsekterarare
redogjorde även för att de kände en osäkerhet i hur man ska arbeta utifrån ett barnperspektiv,
och vad som gynnar barnets situation. En majoritet av socialsekreterarna uppgav också att de
på grund av förhållanden på arbetsplatsen inte hade möjlighet att arbeta på det sätt de önskade
med barnperspektivet.
Vi menar att vi här ser ett behov av ytterligare forskning om vad som utgör ett barnperspektiv
i handläggning av ekonomiskt bistånd. Vi har kunnat ta del av att forskning tydligt visar att
barn far illa av att leva i långvarigt ekonomiskt bistånd, samt forskning som säger att
barnperspektivet inte beaktas på ett önskvärt sett inom den här typen av verksamhet. Den
forskning som den här studien baserar sig på redogör också för dilemman socialsekreterare som
arbetar inom ekonomiskt bistånd möter, samt vad som påverkar möjligheterna till
handlingsutrymme. Vi har dock inte funnit någon forskning om hur man ska arbeta med ett
barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd och hur det gynnar barn att vara delaktiga. Detta är
något som vi genom denna studie kunnat påvisa att det finns ett stort behov av, och något som
vi önskar att forskningen och ansvariga inom området i närtid ska rikta in sig mot.

38

11. Referenser
BRIS (2017). https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/samtala-med-barn/barnperspektiv-isamtal. Hämtad 2017-11-16.
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (Uppl. 2:6). Stockholm: Liber AB.
Bäckman, O. & Nilsson, A. (2011). Pathways to Social Exclusion. A Life-Course Study
European Sociological Review. Vol. 27/1. Pp. 107–123.1. DOI:10.1093/esr/jcp064.
Evans, T. & Harris, J. (2004). Street- Level Bureaucracy, Social Work and the (Exaggerated)
Death of discretion. British Journal of Social Work vol. 34/6. Pp 871–895. DOI:
10.1093/bjsw/bch106.
Fernqvist, S. (2011). Redefining participation? On the positioning of children in Swedish
welfare benefits appeals. Childhood. Vol. 18/2. Pp. 227–241. DOI:
10.1177/0907568210386252.
Heimer, M. & Palme, J. (2015). Rethinking child policy post-UN convention on rights of the
child: Vulnerable children´s welfare in Sweden. Journal of Social Politics (2016). Vol. 45/3.
Pp. 435–452. DOI: 10.1017/S0047279415000744.
Jessen, J T. & Tufte, P A. (2014). Discretionary Decision-Making in a Changing Context of
Activation Policies and Welfare Reforms. Journal of social politics (2014). Vol. 43/2. Pp.
269–288. DOI: 10.1017/S0047279413000998.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (Upplaga 3:4). Lund:
Studentlitteratur AB.
Lipsky, M. (1980). Street-level Bureaucracy: The Dilemmas of Individuals in Public Service.
New York: Russell Sage Foundation.
Näsman, E. (2012). Barnfattigdom - om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv.
Stockholm: Gothia Förlag.
Pramling-Samuelsson, I., Sommer, D. & Hundeide, K. (2011). Barnperspektiv och barnens
perspektiv i teori och praktik. Stockholm: Liber AB.
Regeringen (2014). Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets
rättigheter i Sverige. ISBN: 978-91-637-5127-1. Nedladdad 2017-11-10.
Regeringen (2015). SOU 2015:44. Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd - Betänkande av
Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt
bistånd. ISBN 978-91-38-24282-7. Nedladdad 2017-11-10.

39

Regeringen (2016). SOU 2016:19. Barnkonventionen blir svensk lag - betänkande av
Barnrättighetsutredningen. ISBN 978-91-38-24420-3. Nedladdad 2017-11-10.
Ringbäck Weiktoft, G., Hjern, A., Batljan, I. & Vinnerljung, B. (2008). Health and social
outcomes among children in low-income families and families receiving social assistance – A
swedish national cohort study. Social science & medicine (2008). Vol. 66/1. Pp. 14–30. DOI:
org/10.1016/j.socscimed.2007.07.031.
Rädda barnen (2015). Barnfattigdom i Sverige – årsrapport 2015. ISBN 91-7321-366-7.
Nedladdad 2017-11-10.
Sahlin, I. & Machado, N. (2008). Diskriminering och exkludering. En introduktion.
Socialvetenskaplig tidskrift Vol. 15/3–4. Pp. 174–184.

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet.
Socialstyrelsen (2013). Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten. SOSFS 2013:1.
ISBN: 978-91-7555-130-2.
Socialstyrelsen (2015) Beaktande av barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt
bistånd. ISBN: 978-91-7555-278-1.
Socialstyrelsen (2017). Statistik om ekonomiskt bistånd. ISSN 1401–0216. Art.nr: 2017-9-16.
Svensson, K., Johnsson, E., Laaenmets, L. (2008). Handlingsutrymme: utmaningar i socialt
arbete. Stockholm: Natur och Kultur.
Vetenskapsrådet (2002). Utgivare: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet ISBN:91-7307-008-4.

40

12. Bilagor
12.1 Bilaga 1: Informationsbrev till respondenter

Barnperspektiv i handläggning av ekonomiskt bistånd: Informationsbrev
Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna som ska skriva vårt
examensarbete i socialt arbete. Vi intresserar oss för hur man inom socialtjänstens enhet för
ekonomiskt bistånd beaktar barnperspektiv i sitt arbete. Vår handledare i detta examensarbete
är Eva Hämberg vid Högskolan Dalarna.

Syfte och innehåll
Syftet med studien är att bidra med en ökad kunskap om hur barnperspektivet beaktas i
socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd till barnfamiljer.

Praktiskt genomförande
För att genomföra studien kommer sex socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd
att intervjuas.

Presentation av resultat
Undersökningen kommer att presenteras i form av en examensuppsats vid Högskolan
Dalarna. Materialet från intervjuerna kommer att presenteras som resultat och analyseras i
denna uppsats. Du som deltagit i intervjuerna kommer att ges möjlighet att ta del av uppsatsen
som helhet om så önskas. Du kommer även att bjudas in för att ta del av den presentation av
uppsatsen som kommer äga rum på Högskolan Dalarnas FoU-marknad under januari månad.

Bearbetning av material
De uppgifter som samlas in under intervjuerna kommer enbart att användas till studien. Du
som intervjuas kommer att avidentifieras och allt insamlat material kommer att hanteras
konfidentiellt. Inga personuppgifter gällande dig som deltar kommer att registreras.
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. I samband med transkriberingen kommer
allt material även att anonymiseras, varefter de inspelade intervjuerna kommer att raderas.

Frivillighet och samtycke
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt
deltagande utan närmare motivering, även under pågående intervju. Utifrån studiens
frivillighet kommer vi också att muntligen tillfråga dig om ditt samtycke samt dokumentera
detta. Samtycket kan när som helst återtas, och samtycket påverkar under inga omständigheter
studiens frivillighet. Alla intervjupersoner har när som helst möjlighet att begära att få strykas
ur det insamlade forskningsmaterialet.

Malin Ahola

Annika Sundell

070 780 32 69

076 177 97 63

h14maaho@du.se

h14ansun@du.se
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12.2 Bilaga 2: Blankett för etisk egengranskning
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor
Projekttitel: ”Vi jobbar inte med själva barnen”. En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterares beaktande av
barnperspektivet i ekonomiskt bistånd.
Studenter: Malin Ahola, Annika Sundell
Handledare: Eva Hämberg

Ja
1

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s.
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och
elever)?

2

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer
inte att få full information om undersökningen och/eller
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?

3

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på
forskningspersonerna?

4

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)?

5

Används biologiskt material som kan härledas till en levande
eller avliden människa (t.ex. blodprov)?

6

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett
register)?

Tveksamt

Nej

X

X

X
X
X
X

Med känsliga personuppgifter avses, enligt
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening

7

Avser du att behandla personuppgifter som avser
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål,
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i
en struktur (till exempel ett register)?

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23
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X

12.3 Bilaga 3: Intervjuguide
Intervjuguide: barnperspektiv i ekonomiskt bistånd
Syfte:
Syftet med studien är att bidra med en ökad kunskap om hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens
handläggning av ärenden som rör ekonomiskt bistånd till barnfamiljer.

Frågeställningar:
Vilken betydelse ges barnperspektivet i lokala policys och riktlinjer som rör handläggning av försörjningsstöd?

Hur arbetar socialsekreterare för att föra in ett barnperspektiv i handläggningen av ärenden som rör
försörjningsstöd till barnfamiljer?

Vilka hinder och möjligheter ser socialsekreterarna för att föra in ett barnperspektiv i handläggningen av dessa
ärenden?

Bakgrundsfrågor
Ålder:
Utbildning:
År i socialt arbete:
År på nuvarande arbetsplats:
Befattning/målgrupp:

Tema 1: Barnperspektiv i handläggningsförfarandet
1.

Vilka övergripande mål har er verksamhet gällande barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd?

2.

Vilka ramar har du att förhålla dig till i ditt arbete med barnperspektivet? Har du särskilda riktlinjer?
Hur ges barnperspektivet plats i dessa riktlinjer? Har ni några utredningsmallar där barnperspektivet
ges plats? Rubriker? (går praxis alltid i linje med lagstiftning?)

3.

Hur uppmärksammas barn i ansökningar om ekonomiskt bistånd? Finns det t.ex. en särskild rubrik?

4.

När du hämtar information kring barn, hur går du då tillväga? Träffar du barnen personligen? Pratar du
med dem? Gör du hembesök? Vem ger dig information om barnets situation (behov)? Är den information
du samlar in tillräcklig? Om du någon gång hämtar information direkt från barnet, hur går du tillväga?
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5.

Hur gör du en bedömning av barns behov? Vad baserar du bedömningen på? Hur tänker du kring
konsekvenser detta får för barnet? Hur bedömer situationer där föräldrar inte lever upp till kraven för
att få ekonomiskt bistånd? Är riksnormen tillräcklig för att tillgodose barns behov

6.

Hur gör du när du väger in beslutets eventuella påverkan på barnet?

7.

Vad anser du kan vara skäl för att gå utanför normer och riktlinjer för att främja barnperspektivet? I vilka
situationer gör du detta? Beviljar du högre norm med anledning av barnperspektivet? Kan du ge exempel
på i vilka fall? Uppmuntrar du föräldrar till att ansöka i vissa situationer då ni upplever att det vore för
barnets bästa (typ fritid) eller tar du ställning när ansökan kommer?

8.

I vilka situationer går du vidare till din chef eller t.ex. upp i nämnden för att försöka driva igenom ett
beslut gällande ett barn där du inte själv har delegation? Vilka, varför?

9.

Hur arbetar du med de barn som bor i familjer som befinner sig i långvarigt försörjningsstöd? Prioriteras
de särskilt? Finns det riktlinjer kring dessa barn? Fritid, kläder, aktiviteter, semester och andra behov?

Tema 2: Möjligheter och hinder
1.

Hur uppfattar du de ramar du ska arbeta efter när det gäller barnperspektivet? Rutiner och riktlinjer?
Stödjande eller hinder? Är de tillräckliga för att anta ett barnperspektiv? Hjälper de dig i ditt arbete?
Tydliga rutiner?

2.

Hur uppfattar du din egen kunskap kring att arbeta med barnperspektivet? Anser du att denna kunskap
får komma till användning?

3.

Vad anser du utgör hinder för dig att arbeta med barnperspektivet? Skulle andra förutsättningar ge dig
möjlighet att arbeta mer utifrån detta? Skulle du vilja arbeta på något annat sätt med barnperspektivet?
Finns det något särskilt som du själv skulle vilja förändra?

4.

Vilka svårigheter/dilemman ser du med att föra in ett barnperspektiv?

5.

På vilket sätt uppfattar du att du får stöd från chef och ledning gällande barnperspektivet? På vilket sätt
får stöd från dina kollegor? Hur uppfattar du politikernas förståelse för arbetet med barnperspektivet?

6.

Anser du att ni på din arbetsplats lever upp till barnperspektivet? Vad tänker du att barnperspektivet är?
Hur skulle ni kunna arbeta för att föra in barnperspektivet?
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