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Förord 

Vi som författare vill först och främst rikta ett varmt tack till intervjupersonerna som 

genom sitt deltagande har gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår 

handledare Peter Nilsson som gett oss goda råd och varit ett stort stöd genom hela 

processen. Avslutningsvis vill vi även tacka våra nära och kära som varit stöttande 

under tiden som vi arbetat med uppsatsen. 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare vid enheten ekonomiskt 

bistånd ser på det förebyggande arbetet med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt 

bistånd, för att motverka att barnen själva blir bidragstagare i framtiden. 

Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer 

användes som datainsamlingsmetod. För att analysera det insamlade materialet 

användes tematisk analys. Resultatet av studien visar att socialsekreterarna anser att 

det förebyggande arbetet bör fokusera på att arbeta med föräldrarna, genom att se 

till att de så fort som möjligt kommer ut i självförsörjning och ge dem stöd i att vara 

goda förebilder för sina barn. Vidare visar resultatet att socialsekreterarna anser att 

det är önskvärt att arbeta mer förebyggande, men att det behövs en omorganisation 

inom kommunen för att möjliggöra ett effektivt förebyggande arbete.  

 
Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, barnfamilj, barnperspektivet, förebyggande 

arbete, socialsekreterare 

 
  



 

 
 

Abstract 

The purpose of the study was to examine how social workers at the unit for financial 

assistance look at the preventive work with families receiving financial assistance, 

to prevent the children from becoming beneficiaries themselves in the future. The 

study was based on a qualitative approach, where semi-structured interviews was 

used as method for data collection. Thematic analysis was used to analyse the 

collected material. The result of the study shows that the social workers believe that 

the preventive work should focus on the parents, by assisting them to as soon as 

possible reach self-sufficiency and support them to be good role models for their 

children. Further, the result show that the social workers wish to work more 

preventive, but that a reorganization in the municipality is required to enable an 

effective preventive work. 

 

Key words: Financial assistance, family with children, children's perspective, 

prevention, social worker 
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1. Bakgrund 

Att arbeta med ekonomiskt bistånd handlar om att utveckla metoder som underlättar för den 

enskilde att hitta långsiktiga lösningar på problemet med försörjningen. Insatserna ska syfta till 

att stärka personen att klara sin egen försörjning genom att bli självförsörjande. I väntan på 

detta kan den enskilde ha rätt till ekonomiskt bistånd efter en individuell behovsprövning av 

den enskildes situation (Socialstyrelsen, 2013). När vuxna ansöker om ekonomiskt bistånd bör 

även barnets situation uppmärksammas. Enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453) ska barnets bästa beaktas vid åtgärder som rör barn. I förarbeten till socialtjänstlagen 

(Prop. 1996/97:124) påpekas det att barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och redovisas. 

Dock behöver inte det betyda att barnets bästa alltid ska vara avgörande för vilket beslut som 

fattas.  

Enligt statistik från Socialstyrelsen (2019) har antalet barn i långvarigt ekonomiskt 

bistånd ökat sedan 2017. Stenberg (2000) menar att barn som växer upp i familjer som uppbär 

ekonomiskt bistånd, riskerar att växa upp under svårare omständigheter än andra. Det finns 

även en uppfattning om att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd löper större risk 

att själva bli bidragstagare. Tidigare forskning visar på att det finns en del sanning i att 

bidragsberoende kan föras vidare från föräldrar till barn. Det är ett område som är känt och 

forskat på sedan flera år tillbaka. Antel (1992) fann i sin undersökning att risken för ett framtida 

bidragsberoende ökar om barn vuxit upp med föräldrar som varit bidragstagare. Författaren 

beskriver att det kan bero på föräldrarnas överföring av attityder till bidragsberoende och att 

barnen får sämre tillgång och koppling till arbetsrelaterade nätverk. Att bidragstagande kan 

föras vidare i generationer är fortfarande ett aktuellt ämne att undersöka. På senare år har 

Edmark och Hanspers (2011) studerat ämnet då författarna undersökte sambandet mellan 

generationers mottagande av ekonomiskt bistånd. Resultatet visade på att risken för barns 

mottagande av ekonomiskt bistånd var mycket högre om barnen vuxit upp i ett långvarigt 

ekonomiskt bistånd.  

Tidigare forskning visar på att bidragstagandet kan föras vidare från föräldrar till barn 

men att det oftast handlar om att bidragstagandet samspelar med andra sociala och personliga 

påverkningsbara faktorer (Antel 1992; Stenberg, 2000; Edmark & Hanspers 2011). Barn som 

växer upp i familjer med låga inkomster löper större risk att isolera sig själva, drabbas av 

depressioner, skolka från skolan och hamna i kriminalitet. Ekonomisk utsatthet bland barn kan 

även leda till bristande självtillit och en känsla av värdelöshet (Näsman, Ponton von Gerber & 

Fernqvist, 2012). Dessutom har barn i de familjer som uppbär ekonomiskt bistånd en förhöjd 
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risk att få en diagnos som är relaterad till psykisk ohälsa, som i sin tur kan påverka 

skolresultaten. Låga skolresultat och psykisk ohälsa kan minska möjligheten att få betyg från 

skolan, vilket kan resultera i svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden (Mörk, Sjögren & 

Svaleryd, 2015).  

Utifrån den begränsade ekonomin är det dessutom vanligt att familjer med låga inkomster 

bor i otrygga områden, då hyreskostnaden är lägre där. Ofta lever familjerna i trångboddhet, 

vilket påverkar barnens utrymme för läxläsning (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 

2012). Barn som växer upp i otrygga områden och ogynnsamma hemförhållanden riskerar 

dessutom en försämrad kognitiv förmåga. Det kan i sin tur leda till låga skolresultat och svårare 

intag på arbetsmarknaden (Bäckman & Nilsson, 2011). Risken för att barn hamnar i ett framtida 

bidragsberoende kan öka i och med dessa faktorer. 

Att leva på ekonomiskt bistånd kan även innebära en stor psykisk påfrestning för 

föräldrarna, då de kan känna en ständig stress över om pengarna kommer att räcka. Dessutom 

kan föräldrarna känna skuld och skam över att leva på ekonomiskt bistånd då det kan bli svårt 

att försörja familjen (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012). Föräldrar som utsätts för 

psykiska påfrestningar gällande ekonomin kan få en försämrad förmåga att vara en omsorgsfull 

och engagerande förälder (Killén, 2009).  

För att eliminera risken att barn blir mottagare av ekonomiskt bistånd i framtiden, är det 

av betydelse att se över hur socialsekreterare arbetar förebyggande för att motverka ett framtida 

behov av bidragstagande. Näsman, Ponton von Gerber och Fernqvist (2012) beskriver att 

skolpersonal, elevvårdspersonal och socialtjänst menar att det bästa förebyggande arbetet för 

barn i ekonomisk utsatthet, är att stärka föräldrarna i deras föräldraroll och se till så att de 

kommer ut i arbete. Vidare beskriver författarna att samtliga aktörer belyser betydelsen av tätt 

samarbete kring barn som lever i ekonomisk utsatthet för att tillsammans arbeta förebyggande, 

men att sekretessen och den höga arbetsbelastningen kan begränsa samarbetet (Näsman, Ponton 

von Gerber & Fernqvist, 2012).  

Tidigare forskning om hur socialsekreterare arbetar för att motverka ett framtida 

bidragstagande för barn är nästintill obefintlig, vilket gör att det finns ett behov av att undersöka 

detta. Med utgångspunkt i att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd löper större risk 

att själva bli bidragstagare, är det aktuellt för barnens skull att undersöka hur socialsekreterare 

ser på arbetet med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd, för att motverka ett framtida 

bidragstagande för barnen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd ser på 

det förebyggande arbetet med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd, för att motverka 

att barnen själva blir bidragstagare i framtiden.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur ser socialsekreterare på risken att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd 

själva blir bidragstagare? 

 Vilka faktorer anser socialsekreterare kan påverka att barn till föräldrar som uppbär 

ekonomiskt bistånd löper större risk att bli bidragstagare? 

 Hur arbetar socialsekreterare för att förebygga ett framtida bidragstagande för barn?  

 Hur önskar socialsekreterare att arbeta för att förebygga ett framtida bidragstagande för 

barn? 

 

2.3 Förklaring av begrepp 

Ekonomiskt bistånd: Ett bistånd som enskilda personer kan ansöka om vid problem med 

försörjningen. I 4 kap. 1 § SoL (2001:453) står det att den som inte själv kan tillgodose sina 

behov har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning. Rätten till bistånd grundas på 

en individuell behovsbedömning. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå 

och stärka dennes möjligheter att leva ett självständigt liv (SoL, 2001:453). I den aktuella 

studien används även begreppet bidragstagare som har samma innebörd som mottagare av 

ekonomiskt bistånd.  

Socialsekreterare: Den som har ansvaret för handläggning av ärenden inom ekonomiskt 

bistånd. Detta är en tjänstetitel som används i kommunen där intervjuerna är utförda.  

Barn: Definition tagen från SoL (2001:453), som menar att begreppet innefattar alla personer 

under 18 år.  

Förebyggande arbete: Identifiera och kartlägga faktorer som kan utgöra risker eller hinder för 

barn att bli självförsörjande i vuxen ålder. Erbjuda passande insatser för att få bort 

riskfaktorerna. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning som är relevant för studiens innehåll. 

Inledningsvis ges en överblick av hur sökprocessen har gått till. Därefter kommer den tidigare 

forskningen att presenteras i olika teman för att ge läsaren en tydligare struktur. Första temat är 

Bidragstagande över generationer. Detta följs av Påverkningsbara faktorer som kan öka risken 

för ett bidragstagande och Förebyggande arbete med barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning för att ge läsaren en samlad bild 

av det som framkommit i den tidigare forskningen. 

 

3.1 Sökprocess 

Databaserna Sociological Abstract och Social Sciences Citation Index (Web Of Science) har 

använts för att hitta vetenskapligt material till studien. Resultatet av sökningen visade på att 

forskning om hur bidragstagande kan föras vidare över generationer var ett välstuderat område, 

medan forskning om hur socialsekreterare arbetar för att motverka ett framtida bidragstagande 

för barn var nästintill obefintlig. Alla studier som presenteras i tidigare forskning är från 

Skandinavien.  

 

3.2 Bidragstagande över generationer 

Stenberg (2000) har genomfört en långtidsstudie, där syftet var att se om det fanns ett arv av 

bidragstagande mellan generationer. Studien har hämtat material från svenska databaser och 

intervjuer under en period av 30 år. Av de barn som ingick i studien och där föräldrarna haft 

ekonomiskt bistånd under hela barnets uppväxt, fick 54 procent själva ekonomiskt bistånd som 

vuxna. Detta kan jämföras med de barn som växt upp med föräldrar som aldrig haft ekonomiskt 

bistånd, av vilka endast 6 procent mottog ekonomiskt bistånd som vuxna. Resultatet visade på 

att ju fler år som familjen haft ekonomiskt bistånd, desto högre var risken att barnen själva blev 

bidragstagare som vuxna (Stenberg 2000). Denna korrelation visade sig även i en studie av 

Edmark och Hanspers (2011). Syftet med studien var att se om barn till föräldrar som uppbär 

ekonomiskt bistånd löper större risk att själva få det som ung vuxen, samt om det är mottagande 

i sig som gör att dessa barn löper en ökad risk. För att undersöka sambandet använde sig 

författarna av svenska registerbaserade data över barn födda mellan 1981–1983 och deras 

föräldrar. Resultaten visade på att barns mottagande av ekonomiskt bistånd var mycket högre 

om de vuxit upp med föräldrar som hade ekonomiskt bistånd och att korrelationen var särskilt 

stark för de som växte upp i ekonomiskt bistånd i sena tonår. Dessutom ökade risken för att ta 
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emot ekonomiskt bistånd som ung vuxen med antalet år som föräldrarna fick ekonomiskt 

bistånd (Edmark & Hanspers, 2011).   

I en annan studie genomförd av Ringbäck Weitoft, Hjern, Batljan och Vinnerljung (2008) 

framkommer det även där att det finns ett starkt samband mellan att ha vuxit upp i ekonomiskt 

bistånd och sedan själv bli mottagare av ekonomiskt bistånd. Syftet med studien var att 

undersöka sociala och hälsorelaterade konsekvenser bland barn som växte upp i familjer med 

ekonomiskt bistånd och konsekvenser hos barn som växte upp i låginkomstfamiljer. Detta 

gjordes genom en longitudinell undersökning av svensk registerbaserade data. Resultatet visade 

bland annat på att en konsekvens av att växa upp med ekonomiskt bistånd, var just att själv bli 

mottagare av det i vuxen ålder (Ringbäck Weitoft et al., 2008).  

 

3.3 Påverkningsbara faktorer som kan öka risken för ett 
bidragstagande 

Edmark och Hanspers (2011) ger möjliga förklaringar till varför barn till föräldrar som uppbär 

ekonomiskt bistånd löper större risk att själva få det som ung vuxen. Författarna menar att det 

kan bero på att barnen lär sig hur välfärden fungerar, samt att utbildningsnivå och hälsa hos 

föräldrar kan påverka barnen till att bli mottagare av ekonomiskt bistånd som ung vuxen. 

Dessutom menar författarna att barnen kan få mindre koppling till arbete och att föräldrarna ses 

som förebilder. För att undersöka orsakssambandet mellan föräldrar och barns mottagande av 

ekonomiskt bistånd har författarna testat hypotesen om att det är mottagande av ekonomiskt 

bistånd i sig som är en orsak. I studien fick författarna till en början fram ett konstaterande om 

att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd, löper större risk att själva bli 

bidragstagare. Författarna kontrollerade sedan den positiva korrelationen med hjälp av 

syskondataanalys för att se kausala effekter. I första hand jämförde författarna syskonpar där 

det ena syskonet upplevt att familjer tagit emot ekonomiskt bistånd, medan det andra syskonet 

flyttat ut och har därmed inte bott i familjen när föräldrarna mottagit ekonomiskt bistånd. Sedan 

har författarna jämfört syskonen med barn till föräldrar som inte tagit emot ekonomiskt bistånd. 

Syskonanalysen visade inte på något orsakssamband, vilket kan bero på att författarna tvingades 

göra begränsningar då de endast kunde studera barns uppväxt under kortvarigt ekonomiskt 

bistånd. Sammantaget tyder undersökningen på att barn som växer upp med föräldrar som får 

ekonomiskt bistånd, löper större risk att själva få ekonomiskt bistånd som unga vuxna. 

Förklaringen kan dock inte sägas vara bidragstagandet i sig, utan författarna menar att det beror 

på familjespecifika faktorer som är korrelerade med mottagande av ekonomiskt bistånd, men 

att dessa faktorer inte går att observera i deras datamaterial (Edmark & Hanspers, 2011).  
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Vidare har Bäckman och Nilsson (2011) i deras studie undersökt hur ogynsamma 

levnadsvillkor kan påverka barnets framtid. Studien baseras på databaser i Stockholm där de 

har följt personers livscykeldata från deras födelse och fram tills de fyllt 48 år. I studien betonar 

författarna betydelsen av föräldrar och kamrater som förebilder. Deras beteenden, ambitioner 

och värden antas överföras till barnen (Bäckman & Nilsson, 2011). Vidare visar Stenberg 

(2000) i sin studie att bidragstagande under barndomen är starkt förknippat med låga 

skolresultat och hänvisar till att detta hänger ihop med föräldrarnas syn på utbildning. Barnen 

kan utifrån detta lära sig att utbildning inte är av stor vikt och att bidragstagande är ett 

förstahandsalternativ för att få sin försörjning tillgodosedd. Författaren förklarar detta med att 

föräldrarna själva oftast har en låg utbildningsnivå, vilket i sin tur kan resultera i att de blir 

mindre motiverade och mindre bekymrade över sina barns skolgång (Stenberg, 2000).  

I studien gjord av Ringbäck Weitoft et al. (2008) framkommer det att risken för att 

drabbas av låg utbildning och ett framtida bidragstagande var betydligt större för de barn som 

vuxit upp med ekonomiskt bistånd i jämförelse med övriga. De barn som påverkades mest var 

de barn som vuxit upp i långvarigt ekonomiskt bistånd, även i förhållande till de barn som vuxit 

upp i låginkomstfamiljer. Vidare framkommer det i Harju och Thorøds (2011) studie att 

ekonomisk utsatthet kan ha betydelse för skolgången. Författarna har undersökt barnfattigdom 

ur barnens synvinkel genom kvalitativa studier från Sverige och Norge. Trots att 

välfärdssystemen i länderna håller fattigdomen på en låg nivå, så lever barn i fattigdom i både 

Norge och Sverige. Författarna menar att barn som lever i ekonomisk utsatthet inte har samma 

möjligheter till att leva upp till den norm som finns i samhället av att ha materiella saker, samt 

att de har svårigheter att uppvisa ett aktivt socialt deltagande i samhället på grund av den 

begränsade ekonomin. Barnen riskerar därmed att känna oro, ångest och rädsla av att bli 

utestängd och mobbad, framförallt i skolan. Detta kan i sin tur leda till att dessa barn inte vill 

gå till skolan, vilket kan påverka barnens utbildning. Författarna menar vidare att utbildning 

har stor betydelse för att komma in på arbetsmarknaden och därmed undvika fattigdom i 

framtiden. Författarna poängterar dock att studien är begränsad då det är en minoritet av barnen, 

men att resultaten väcker viktiga frågor. Det är utmanande för samhället att hitta åtgärder som 

når barnen direkt, utan att ge dem ansvar som tillhör de vuxna (Harju &Thorød, 2011).  
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3.4 Förebyggande arbete med barnfamiljer inom ekonomiskt 
bistånd 

I en rapport gjord av Näsman utförd i Uppsala, som presenteras i Näsman, Ponton von Gerber 

och Fernqvists bok Barnperspektiv på fattigdom inom socialtjänsten (2012), redovisas material 

som framkommit från intervjuer med barn, föräldrar, skolpersonal, socialtjänstens enhet 

ekonomiskt bistånd, chefer och domare. Syftet med rapporten var att se över hur 

barnperspektivet används för långvarigt bidragstagande familjer, samt att se hur de intervjuade 

personerna anser att det förebyggande arbetet med ekonomiskt utsatta familjer bör bedrivas. I 

studien framkommer det att deltagarna anser att handläggningen inom ekonomiskt bistånd 

behöver bli en del av förebyggande socialt arbete för hela familjen. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden ansåg intervjupersonerna att det bästa förebyggande arbetet är att ge stöd till 

föräldrarna för att se till så att de kommer ut i arbete och bli självförsörjande. Att barns 

fritidsaktiviteter ska främjas ansågs också vara av stor vikt. Vidare ansåg intervjupersonerna att 

skolan och socialtjänstens enheter borde samarbeta för att genomföra ett förebyggande arbete 

(Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012). Samtliga informanter i rapporten beskrev att 

barnperspektivet är av stor vikt och att barnets situation bör vara vägledande i alla beslut, men 

att socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd inte träffar barnen i ärenden, de ställer 

frågorna gällande barnen direkt till föräldrarna. Detta utifrån att socialsekreterarna menar att 

barnen borde skyddas från insyn i familjens ekonomiska situation. I studien framkommer det 

dock utifrån de barnintervjuer som gjorts, att barnen själv gärna vill vara med för att delge sina 

åsikter och tankar (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012).  

För att se över om barnperspektivet används inom ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen 

(2015), på uppdrag av regeringen, genomfört en fallstudie av tre socialförvaltningar för att 

studera tillämpandet av barnperspektivet. En av förvaltningarna hade implementerat ett 

barnperspektiv, medan de andra två saknade en sådan metod. Resultatet visade på att 

barnperspektivet var svagt dokumenterat i alla tre förvaltningar, dock visade det sig att den 

socialförvaltning som hade implementerat ett barnperspektiv samtalade oftare om barnen med 

föräldrarna i jämförelse med de andra två. Det framkommer även att den förvaltning som 

implementerat ett barnperspektiv gjorde barnkonsekvensanalyser till skillnad från de andra två, 

men Socialstyrelsen bedömde att de endast gjorde barnkonsekvensanalyser med ett fåtal 

familjer. I studien visade det sig vara ovanligt att socialsekreterare samtalade direkt med barn 

om deras behov och om situationen. Barns situation framkom endast genom samtal med 

föräldrarna. Alla tre förvaltningarna var överens om att barnperspektiv inte handlar om att ge 

mer pengar till barnen, utan förvaltningarna ansåg att det primära tillvägagångssättet för att 
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arbeta med barnperspektiv var att stödja föräldrarna till att bli självförsörjande (Socialstyrelsen, 

2015).  

Delar av den tidigare forskningen kommer att återkomma i diskussionskapitlet, där den 

tidigare forskningen knyts an med teori och empiri.  

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar ett flertal studier på att bidragstagandet kan föras vidare över 

generationer. Risken för att bli mottagare av ekonomiskt bistånd visar sig vara större för de barn 

som levt i ett långvarigt ekonomiskt bistånd. Vidare visar tidigare forskning på att det inte är 

bidragstagandet i sig som förs vidare från föräldrar till barn, utan att det är andra faktorer som 

korrelerar med bidragstagandet som gör att barn riskerar att själva bli mottagare av ekonomiskt 

bistånd. Forskningen tyder på att föräldrarnas attityder till välfärdsinsatser och deras syn på 

utbildning kan påverka barnen. Föräldrarna kan ses som förebilder. Dessutom visar ett flertal 

studier på att utbildning kan påverkas negativt utifrån att barn lever i ekonomisk utsatthet. Detta 

kan i sin tur resultera i ett svårare intag på arbetsmarknaden, vilket gör att barnen kan behöva 

bistånd för att klara försörjningen i framtiden. Vidare visar tidigare forskning på att det är 

önskvärt att arbeta mer förebyggande med barnfamiljer och implementera ett barnperspektiv, 

men det föreligger en stor avsaknad av forskning om hur socialsekreterare arbetar för att 

motverka ett framtida bidragstagande för barnen. Mot bakgrund av den tidigare forskningen är 

det relevant att undersöka detta vidare.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras och definieras studiens teoretiska utgångspunkter som kommer att 

användas för analys av det insamlade empiriska materialet. De teoretiska utgångspunkterna för 

studien är den sociala inlärningsteorin och barnperspektivet. Den sociala inlärningsteorin syftar 

till att förstå hur barn påverkas av föräldrar, medan barnperspektivet kan vara en viktig del i det 

förebyggande arbetet.  

 
4.1 Social inlärningsteori 

Albert Bandura är en av de främsta företrädarna för den sociala inlärningsteorin. Inom den 

sociala inlärningsteorin menar man att individer lär sig genom andras beteenden i sociala 

situationer. Individer imiterar och härmar genom modeller och observationer. Teorin grundar 

sig i behaviorismen, som är en inlärningsteori där studieobjektet är människans beteende. 

Behaviorismen studerar hur beteenden formas och vilka förutsättningar som finns för 

förändring av beteenden. Teorin undviker antaganden om generella och bakomliggande 

personlighetsegenskaper som förklaring till olika beteenden. Genom att beskriva, förutsäga och 

kontrollera människors beteenden syftar teorin till att synliggöra faktorer som antas motivera 

och påverka beteenden. Banduras sociala inlärningsteori innefattar även en del kognitiva 

mönster, då mentala faktorer anses vara betydande vid inlärning (Helleday & Berg Wikander, 

2007).  

Generellt sett utgår inlärningsteori till stor del från att livet är en ständigt pågående 

process (Hwang & Nilsson, 2011). Till skillnad från behaviorismen tar den sociala 

inlärningsteorin hänsyn till situationens inverkan på människors beteende. Den sociala 

inlärningsteorin innefattas av beteende, miljöfaktorer och personliga faktorer, där alla påverkar 

varandra ömsesidigt. Beteendet hos människan förändras genom observationer av andra 

människors beteenden då dessa fungerar som rollmodeller. Individer imiterar andra 

rollmodeller, som i sin tur leder till att människor utvidgar de kognitiva och beteendemässiga 

register som de redan har. För att individen ska kunna upprepa vad som har observerats i 

framtida situationer krävs det att individen har varit uppmärksam, utformat och kommit ihåg 

det som har observerats (Parrish, 2012).  

Helleday och Berg Wikander (2007) menar vidare att social inlärningsteori utgår från att 

människor vill efterlikna personer som man uppskattar, personer som känns lockande eller 

personer som står en nära. Författarna menar att människor inte bara lär sig genom att ha en 

förebild, utan förebilden måste också kännas lockande för att människor ska vilja ta efter. 
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Vidare menar Hwang och Nilsson (2011) att social inlärningsteori kan förklara hur individer 

lär sig värderingar och sociala erfarenheter. Författarna menar dessutom att just barn ofta tar 

efter personer som de vill efterlikna eller som de ser upp till. Det barn lär sig behöver inte 

förmedlas direkt till dem, utan de kan lära sig genom att bara observera eller delta i samhället.  

Fokus inom teorin ligger på att analysera hur individer tar efter personer som de vill 

efterlikna. Parrish (2012) menar att socialarbetare gärna vill förklara varför ett visst beteende 

uppträder hos människor, samt hur miljön i sin tur kan hjälpa till med en förändring av 

beteendet. Utifrån detta kan den sociala inlärningsteorin vara en möjlighet för socialarbetare att 

observera och identifiera lämpliga insatser för människor.  

I den aktuella studien kan den sociala inlärningsteorin syfta till att förstå varför barn tar 

efter föräldrarnas mottagande av ekonomiskt bistånd. Detta kan sin tur ge en möjlighet för 

socialsekreterare att se över lämpliga insatser för att förebygga att barnen blir mottagare av 

ekonomiskt bistånd.  

 
4.2 Barnperspektivet 

Vad som menas med barnperspektivet är inte helt lätt att definiera då det inte finns någon tydlig 

definition på begreppet. Halldén (2003) menar att barnperspektiv handlar om att fånga barns 

röster och tolka dem, men inte bara genom att återge barnets perspektiv. Det handlar om att se 

vilken plats som barn får i samhället, vilka erfarenheter det ger och hur barn uttrycker dessa 

erfarenheter. Författaren beskriver att barnperspektivet kan diskuteras i relation till 

barnkonventionen som beskriver barns rättigheter, samt hur man respekterar barnets integritet 

i förhållande till delaktighet. Vidare menar Cederborg (2014) att barnperspektivet handlar om 

att se hur barn hanterar sin verklighet och om de har specifika behov utifrån deras erfarenheter 

och uppfattningar. Barnets perspektiv ska ses i förhållande till andras perspektiv utifrån 

forskningsbaserad kunskap. Författaren poängterar att en analys och tolkning utifrån ett 

barnperspektiv kan ge större förståelse för barnets unika situation. Socialförvaltningen i 

Stockholms stad (2017) har gjort en definition av barnperspektivet som förklarar begreppet på 

ett relativt konkret sätt: “Vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder som 

de bedömer vara till barnets bästa” (s. 3).  

Vidare kan barnperspektivet tolkas och definieras utifrån de bestämmelser som finns i 

lagen som förtydligar barnens ställning. Unicef (2018) skriver att från och med den 1 januari 

2020 blir barnkonventionen svensk lag, vilket innebär en större skyldighet och ökad möjlighet 

att sätta barns rättigheter i fokus. I barnkonventionen (Unicef, 2009) står det att varje människa 

under 18 år räknas som barn, samt att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 
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som rör barnet. Vid alla beslut och åtgärder som rör barn, ska en bedömning om barnets bästa 

i första hand beaktas. Detta framgår av 1 kap. 2 § SoL vilket motsvarar artikel 3 i FN:s 

barnkonvention (Socialstyrelsen, 2013).  

Inom ekonomiskt bistånd beskriver Socialstyrelsen (2013) att barnperspektivet beaktas 

utifrån att även barnets situation ska uppmärksammas när vuxna ansöker om ekonomiskt 

bistånd. Traditionellt sett utreds rätten till bistånd utifrån ett vuxenperspektiv, då det är 

föräldrarnas ekonomi och situation som ska utredas. Socialstyrelsen (2013) betonar dock vikten 

av att handläggare vid en ansökan om ekonomiskt bistånd, ser situationen både ur de vuxnas 

och barnens perspektiv. Hur stor vikt barnets situation ska få vid utredningar är någonting som 

måste bedömas från fall till fall. Det viktigaste är att göra barnet synligt i utredningen. Vid en 

utredning om familjens behov ska socialtjänsten dokumentera hur barnens situation har beaktats 

och hur detta påverkar beslutet, oavsett om bedömningen resulterar i ett beslut som grundar sig 

på barnets bästa eller inte. Dokumentationen ska innehålla överväganden om hur 

barnperspektivet har påverkat beslutet. Detta ska säkerställa att socialtjänsten tar hänsyn till 

barnets bästa och att barnperspektivet verkligen tillgodoses. Barnets situation ska 

uppmärksammas särskilt i varje utredning (Socialstyrelsen, 2013).  

Att ta hänsyn till barnets bästa handlar inte bara om att se situationen utifrån 

överväganden om pengar, utan att flera aspekter av barnets situation ska beaktas. Det kan 

innebära att barnfamiljer får ta del av särskilda satsningar som ska hjälpa föräldrarna att komma 

igång med ett arbete och bli självförsörjande. Vid ett långvarigt ekonomiskt bistånd bör 

handläggaren ta särskild hänsyn till vad barnets bästa kräver (Socialstyrelsen, 2013).  

Utifrån att barnperspektivet uppmärksammar barnets situation och eventuella 

riskfaktorer, kan socialsekreterare få en insyn i vad barnet behöver stöd i. Därmed kan 

socialsekreterare erbjuda insatser som främjar barnets utveckling samt eliminera de riskfaktorer 

som finns runt barnet. I och med detta kan perspektivet vara en del i det förebyggande arbetet 

för att motverka att barn ska bli bidragstagare i framtiden.  
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5. Metod 

I det här avsnittet presenteras tillvägagångssättet för undersökningen. I avsnittet behandlas 

studiens design, datainsamlingsmetod, urval och analysmetod. Det redogörs även för studiens 

trovärdighet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

 
5.1 Design 

I den föreliggande studien har en kvalitativ forskningsmetod använts med avsikt av att få en 

djupare förståelse för hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd ser på arbetet med 

barnfamiljerna. Backman (2016) menar att forskaren inom ett kvalitativt perspektiv riktar 

intresset mot hur individer upplever, tolkar och formar sin verklighet i relation till individens 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Valet av kvalitativ metod för studiens undersökning var 

utifrån intresset av att tolka och förstå socialsekreterares perspektiv på arbetet med barnfamiljer. 

För att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar har individuella 

intervjuer använts. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att förstå världen från 

intervjupersonernas perspektiv och utveckla meningar från deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att besvara studiens syfte och frågeställningar utifrån socialsekreterares 

egna upplevelser användes en intervjuguide (se Bilaga 2) som grund för intervjun. 

 

5.2 Intervjuguide 

För att utforma intervjuguiden hämtades inspiration, tips och idéer på relevanta frågor och 

upplägg från tidigare uppsatser. 19 väsentliga och lämpliga frågor utformades för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Till frågorna tillkom även en del följdfrågor. Innan 

intervjuerna ägde rum testades intervjuguiden på oss författare för att se om eventuella 

korrigeringar behövdes göra. Några mindre förändringar gjordes.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer har använts för insamling av data. Detta innebär en uppsättning 

frågor som är allmänt formulerade, samt en möjlighet för intervjuaren att kunna ställa ytterligare 

följdfrågor. Intervjuaren utgår från teman men har en del frihet att kunna utforma frågorna på 

eget sätt. Frågorna behöver dessutom inte komma i samma ordning som i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer ansågs vara en lämplig metod utifrån intresset av 

att ta del av socialsekreterarnas egna upplevelser och kunskaper. Att använda semistrukturerade 

frågor gav oss författare möjligheten till att undvika begränsningar till intervjuguiden. Utifrån 
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detta ställdes följdfrågor under intervjuerna som tillförde ytterligare viktig information för att 

besvara studiens frågeställningar. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och 

tog cirka 30 minuter att genomföra. En av oss författare hade huvudansvaret för att ställa 

intervjufrågorna medan den andra gjorde några små anteckningar och kom med följdfrågor. För 

att spela in intervjuerna användes två mobiltelefoner för att säkerställa att ingen intervju skulle 

gå förlorad på grund av tekniskt fel. För att säkerställa att ingen obehörig fick tillgång till det 

inspelade materialet var mobiltelefonerna inte uppkopplade till nätet när intervjuerna spelades 

in, samt att det inspelade materialet överfördes till två USB-minnen och raderades från 

mobiltelefonerna när intervjuerna var genomförda. Att spela in materialet ger enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) intervjuaren frihet till att koncentrera sig på ämnet samtidigt som orden och 

tonfallen registreras. Samtliga intervjuer i den föreliggande studien genomfördes på ett likartat 

sätt. För att översätta det muntliga språket till ett skriftligt transkriberades materialet. Vid 

transkribering bör forskaren dock vara medveten om förlusten av de levande personernas 

fysiska närvaro som kroppsspråk och rösten, vilket kan ha betydelse för innehållet i svaren 

(Kvale & Brinkmann, 2014). När uppsatsen är inskickad och godkänd kommer all 

transkribering och allt inspelat material att raderas.  

 

5.4 Urval 

I den föreliggande studien avgränsades urvalet till att undersöka verksamma socialsekreterare 

på enheten ekonomiskt bistånd. För att säkerställa relevansen av intervjupersonerna användes 

tre urvalskriterier. Kriterierna var att ha en socionomexamen, vara tillsvidareanställd och ha 

arbetat med ekonomiskt bistånd i minst två år. Kriterierna har använts utifrån antaganden om 

att de som har en tillsvidareanställning, till skillnad från vikarier, får större möjlighet att delta i 

diskussion med övriga kollegor och chefer gällande det förebyggande arbetet. Att ha arbetat i 

över två år kan vara av betydelse då dessa socialsekreterare kan ha träffat barnfamiljer i större 

utsträckning. Socionomutbildning anses vara av stor vikt då utbildningen genererar i större 

kunskap och förståelse kring arbetet gällande utsatta familjer, till skillnad mot outbildade 

socialsekreterare.  

För att komma i kontakt med verksamma socialsekreterare skickades en personlig 

förfrågan ut till enskilda socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna 

fick förfrågan via mail med information om studien och dess syfte. De första sex 

socialsekreterare som svarade och som uppfyllde urvalskriterierna valdes ut som informanter 

för studien. Informationsbrev (se Bilaga 1) skickades ut till de sex socialsekreterarna innan 

intervjuerna ägde rum. Därav användes ett målinriktat urval med en strategisk metod. Detta 
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innebär enligt Bryman (2011) att deltagare inte väljs på ett slumpmässigt sätt utan att deltagare 

väljs på ett strategiskt sätt för att personerna ska vara relevanta för forskningsfrågorna. Vissa 

forskningsmål finns i åtanke vid val av intervjupersonerna. Nackdelen med detta urval är att det 

inte blir representativt för alla socialsekreterare, då en generalisering av en studie bör utgå från 

ett slumpmässigt urval och bör ha fler informanter (Bryman, 2011). För studiens syfte var det 

mer intressant att få fram meningsfullheter hos färre informanter som är relevanta och ämnade 

för studien, istället för att kunna generalisera resultatet till en större population. Urvalet 

avgränsades till sex socialsekreterare med hänsyn till den höga arbetsbelastningen som 

föreligger på enheten ekonomiskt bistånd, samt med hänsyn till den aktuella studiens 

tidsram.  Samtliga socialsekreterare arbetar inom samma organisation i en mellanstor kommun. 

Definitionen på en mellanstor kommun är utifrån att antalet invånare ligger på runt 100 000.  

 

5.5 Analysmetod 

För att identifiera det empiriska materialet har tematisk analys använts. Detta är enligt Bryman 

(2011) ett av de vanligaste sätten att analysera kvalitativa data. Tematisk analys handlar om att 

presentera data genom att identifiera centrala teman och subteman utifrån återkommande 

mönster från kvalitativa data. Det kan även vara viktigt att få med det unika som visar sig i 

skillnader i det insamlade empiriska materialet (Bryman, 2011). För att analysera det empiriska 

materialet i den föreliggande studien kodades relevanta avsnitt ur det transkriberade materialet 

för att få en överblick. Kodningen utgick från att identifiera teorirelaterat material, 

återkommande mönster samt likheter och skillnader i förhållande till frågeställningarna. För att 

underlätta kodningen användes markeringspennor där enskilda färger representerade de olika 

frågeställningarna. Utifrån detta identifierades teman och subteman som utgör grunden för 

resultat- och analysdelen. I viss mån har vissa citat i resultat- och analysdelen korrigerats för 

att undvika talspråk och utfyllnadsord. Detta gjordes utan att ändra själva innehållet i citaten. 

Anledningen till detta är utifrån att det kan vara svårt att läsa talspråk. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att i de flesta fall när den språkliga formen inte är av relevans för undersökningen, 

kan intervjupersonens talspråk korrigeras för att återges i läsbar skriftform. Detta görs för att 

underlätta förståelsen för läsaren. 

 

5.6 Studiens trovärdighet 

För att se över studiens kvalité används begreppen tillförlitlighet och äkthet. Bryman (2011) 

menar att dessa begrepp används inom kvalitativ forskning, som ett alternativ till begreppen 

reliabilitet och validitet som nyttjas inom kvantitativ forskning. Vidare beskriver Bryman 
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(2011) att begreppet tillförlitlighet består av fyra delkriterier – trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att uppnå trovärdighet måste 

forskaren säkerställa att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns. Forskningen ska 

ge en sann bild av verkligheten. I enlighet med detta har trovärdigheten i den föreliggande 

studien uppnåtts genom att frågeställningar och syfte hela tiden har funnits i beaktande. Allt 

material i studien ska kunna kopplas till dessa. Samtliga intervjuer har genomförts på ett likartat 

sätt, då en av oss författare ställde frågorna vid varje intervju för att uppnå samma ordval och 

betoningar som kan påverka informanterna. Båda författarna har medverkat vid samtliga 

intervjuer för att säkerställa att intervjuerna genomfördes på ett likartat sätt. Vissa citat har 

ändrats i resultatdelen, men utan att påverka innebörden.  

Studiens överförbarhet uppnås enligt Bryman (2011) genom att forskaren ger täta 

beskrivningar av studien, så att andra personer kan bedöma hur pass överförbara resultaten är 

till en annan miljö. Då det är nästintill omöjligt att generalisera resultaten i en kvalitativ studie, 

har överförbarheten i den aktuella studiens stärkts på annat sätt. Detta genom att försöka 

beskriva resultaten och vad studien har undersökt från undersökningspersonernas perspektiv. 

Bryman (2011) menar vidare att pålitligheten uppnås genom att forskaren ska redogöra 

för de olika stegen i forskningsprocessen. Det ska vara ett granskande synsätt på ett detaljerat 

sätt. För att uppnå delkriteriet pålitlighet i den föreliggande studien har mycket tid lagts på att 

redovisa och motivera studiens tillvägagångssätt för att ge en ärlig bild av studien.  

Vad gäller möjlighet att styrka och konfirmera ska forskaren ha insikt i att fullständig 

objektivitet inte går att uppnå inom samhällsvetenskaplig forskning. Däremot ska forskaren 

försöka säkerställa att denne har agerat i god tro. Det ska vara uppenbart att inte några 

personliga värderingar har påverkat undersökningen (Bryman, 2011). I den aktuella studien har 

det funnits en strävan efter att som författare vara neutral och objektiv för att ge en transparant 

bild.  

För att ge en rättvis bild av informanternas åsikter och uppfattningar, samt att studien ska 

ha hjälpt personerna att få en bättre förståelse av sin sociala situation, ska man som författare 

försöka uppnå äkthet i studien (Bryman, 2011). Detta har tillgodosetts genom att vara 

transparant studien igenom och berika resultatdelen med citat. Det har funnits förhoppningar 

hos oss författare att undersökningen varit givande och genererat i reflektioner för 

informanterna.  
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5.7 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ intervjumetod har övervägts och diskuterats i jämförelse mot kvantitativ 

datainsamlingsmetod. Det finns vissa begränsningar med kvalitativ forskningsmetod. Den 

största nackdelen är att det inte går att generalisera resultatet till en större population, vilken 

kvantitativ forskning kan göra (Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningsmetoden är mer 

beskrivande då det bara är ett fåtal personer som deltar i undersökningen. Den ger inte en 

övergripande uppfattning på samma sätt som kvantitativ metod, men å andra sidan ger den 

kvalitativa undersökningen en mer detaljerad information, någonting som en kvantitativ 

undersökning inte hade kunnat ge. Utifrån studiens syfte var det mer värdefullt att få berikande 

svar från socialsekreterare.  

Det som även bör diskuteras och nämnas är att författarna till studien har arbetat 

tillsammans med några av intervjupersonerna under en sommar. Möjligtvis kan detta ha 

påverkat interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. Då det var svårt att få 

socialsekreterare att ställa upp på intervjun, samt att de som svarade skulle passa 

urvalskriterierna, gjordes bedömningen att det inte blev för oetiskt eller avgörande för resultatet 

att göra på det sättet. Utifrån detta har det ställt krav på oss författare att vara objektiva och 

kritiskt förhålla oss till egna erfarenheter för att inte påverka resultatet.  
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6. Etik 

I den föreliggande studien har etiska reflektioner genomförts. Till en början etikprövades 

studien enligt Högskolan Dalarnas blankett för egengranskning (se Bilaga 3). Samtliga sju 

frågor som blanketten innehåller besvarades med nej. Detta utifrån att intervjupersonerna endast 

svarar på frågor i deras profession. Det är inte några privata frågor, utan endast frågor som är 

kopplade till intervjupersonernas yrken. Bedömning gjordes att ingen etisk granskning till 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna behövde göras.  

Vidare har fyra forskningsetiska principer beaktats i den föreliggande studien. Dessa fyra 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) uppfylls informationskravet genom att deltagarna i studien får 

information om syftet med studien, samt hur undersökningen kommer att gå till. Med hänsyn 

till detta fick intervjupersonerna förstahandsinformation genom ett skriftligt informationsbrev 

om studiens syfte och upplägg. Vidare framgick det i informationsbrevet att deltagandet är 

frivilligt och att intervjupersonerna har rätt att bestämma över sin medverkan i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär även att deltagarna har rätt att avbryta 

studien utan närmare motivering. Principen om konfidentialitet handlar om att ingen obehörig 

ska få tag på materialet och att skydda deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

uppfylla detta krav avidentifierades deltagarna i den föreliggande studien i största möjliga mån. 

I studien är det nästintill omöjligt att identifiera personerna då varken namn, kommunnamn, 

ålder eller kön nämns. Vidare sparades det inspelade materialet endast på två USB-minnen med 

anledning av att ingen obehörig skulle få tillgång till materialet. För att uppfylla nyttjandekravet 

angavs det i informationsbrevet att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det ställs även krav på forskaren när intervjun äger rum, då det sker en nära interaktion 

mellan forskaren och intervjupersonen under intervjun. Det är viktigt att forskaren upprätthåller 

en professionell distans mellan sig själv och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

att säkerställa detta i den aktuella studien har intervjuguiden varit ett grundläggande hjälpmedel 

att förhålla sig till. Dessutom har tydlig information getts ut till intervjupersonerna gällande 

deras rättigheter i medverkan, samt att det har funnits en tidsram att förhålla sig till.  
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7. Resultat  

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit i intervjuerna. Resultatet presenteras 

genom olika teman och subteman. Begreppen informant, intervjuperson och socialsekreterare 

kommer att användas i studiens resultat, detta för att undvika upprepningar. Vid benämning av 

majoritet i resultatdelen betyder det att fyra eller fler intervjupersoner svarar 

överensstämmande.  

Avsnittet inleds med en tabell över teman och subteman. Vidare presenteras en kort 

presentation av intervjupersonerna och därefter presenteras resultatet. Avsnittet avslutas med 

en sammanställning av resultatet.  

 

Tabell 1. Teman och Subteman (se Bilaga 4) 

 

Teman Subteman 

 

Orsaker och risker 

- Risken att bli bidragstagare 

- Låg utbildningsnivå 

- Psykiska påfrestningar 

 

Förebyggande faktorer 

- Föräldrafokuserat arbete 

- Främja fritidsaktiviteter 

- Uppmärksamma barnets situation 

 

Att möjliggöra ett förebyggande arbete 

- Organisation 

- Samverkan 

- Familjefokuserat arbete 

 

 

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

Alla sex personer som har intervjuats har en socionomexamen och är tillsvidareanställda. De 

intervjuade personerna jobbar inom samma kommun och erfarenheten av att arbeta med 

ekonomiskt bistånd ligger på mellan 3 till 21 år. Eftersom informanterna ska vara anonyma i 

studien presenteras varken namn, kön eller ålder.  

 

7.2 Orsaker och risker  

Detta tema behandlar studiens första och andra frågeställningar som handlar om 

socialsekreterarnas syn på risken att barnen själva blir bidragstagare som vuxna, samt vilka 
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faktorer som enligt socialsekreterarna kan bidra till att barnen blir bidragstagare. I intervjuerna 

framkommer det att socialsekreterarna anser att flera faktorer i samband med bidragstagandet i 

sig kan påverka barns framtida mottagande av ekonomiskt bistånd, vilka kan kategoriseras som 

risken att bli bidragstagare, låg utbildningsnivå och psykiska påfrestningar.  

 

7.2.1 Risken att bli bidragstagare  

När intervjupersonerna nämner risken för att barn blir framtida bidragstagare menar samtliga 

informanter att barn påverkas av att växa upp i en familj med ekonomiskt bistånd och att dessa 

barn inte vet något annat sätt att försörja sig på än genom ekonomiskt bistånd. Samtliga 

socialsekreterare upplever att det är vanligt att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt 

bistånd själva blir bidragstagare. På frågan om varför barnen löper ökad risk att bli 

bidragstagare svarar fem av intervjupersonerna att en stor bidragande faktor är att barnen ser 

sina föräldrar som förebilder. Vidare förklarar en av informanterna att föräldrarnas åsikter 

smittar av sig på barnen, medan en annan informant lyfter fram att föräldrarnas inställning och 

passivitet kan föras över till barnen. Två andra informanter kan se att det blir en normalisering 

av att leva på ekonomiskt bistånd, medan en annan informant ser modellinlärning som en 

betydande riskfaktor.   

  

Jag tänker att det har en hel del med förebilder att göra. Vilka förebilder man har i 

sitt nätverk. Vad man ser. Det dom barnen växer upp med är ju att föräldrarna är 

hemma. Att de inte har någon aktivitet, att dom inte har något jobb. Att det blir 

normaliserat. 

  

Dom här personerna har ju vaknat upp med att när jag går till skola, så är mina 

föräldrar kvar hemma. Så det blir någon slags normalisering, och då är det ju kanske 

också lätt att hamna där själv. 

  

Jag tänker också att det handlar om modellinlärning. Man tittar på sina föräldrar, hur 

dom lever. Att föräldrarna inte har ett jobb utan går till socialtjänsten och att det är 

en del av vardagen. Och då lär man sig att det är så livet fungerar. 

  

7.2.2 Låg utbildningsnivå 

En av informanterna berättar att barn från högstadieåldern ofta glöms bort i utredningarna och 

blir borttappade. Denne menar att socialsekreterare endast tittar på vad föräldrarna gör och om 
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tonåringarna går i skolan, men ingenting mer än så. Senare, vid artonårsåldern, är det en hel del 

som kommer till enheten ekonomiskt bistånd och blir egna ärenden. 

 

Jag upplever ju att många tappar bort dom stora. Att tonåringarna någonstans 

försvinner hos dom som jobbar med de äldre. Att dom som kommer till oss som 

artonåringar och blir eget ärende, har varit aktuell i föräldrarnas ärende. Så jag 

upplever att det finns en intern lucka är. Man tittar på vad föräldrarna gör och om 

tonåringarna går i skolan. Och sen ingenting mer. Så jag ser en brist där. 

  

Det är inte bara inlärningen från föräldrarna som påverkar barnen. Hälften av 

intervjupersonerna belyser vikten av att barnen måste fullfölja sin skolgång då det är viktigt 

inför framtiden. Majoriteten av informanterna nämner även att det är låg utbildningsnivå på de 

som ansöker om ekonomiskt bistånd och att en hel del av de barn som inte klarar gymnasiet blir 

ett eget ärende. 

  

Det är en övergripande låg utbildningsnivå, och de har ju lång väg fram till ett arbete 

om de saknar grundläggande utbildning. 

  

Vidare menar en informant att denne som socialsekreterare blir positivt överraskad om de som 

ansöker om ekonomiskt bistånd har studerat vidare efter gymnasiet, eller om de ens har läst 

klart gymnasiet.  

 

7.2.3 Psykiska påfrestningar 

Under intervjuerna framkommer det även att samtliga informanter upplever att olika psykiska 

påfrestningar kan påverka barnen i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, vilket i sin tur kan 

vara en bidragande orsak till att barnen blir bidragstagare i framtiden. Två av informanterna 

menar att barnen kan känna sig annorlunda och utanför då barn ofta vill vara som andra barn. 

En annan informant lyfter fram att det kan vara stigmatiserande och en skam för barnen att inte 

kunna göra samma aktiviteter som andra barn. 

  

Jag tänker att de framförallt påverkas negativt. Eftersom riksnormen är så pass låg 

så finns det verkligen inte utrymme för att köpa nya kläder, märkeskläder, åka på 

resor. […] Det kan bli stigmatiserande för barnen, att komma tillbaka från 

sommarlovet så ska dom skriva rapporter och redovisa för klassen vad de gjort, men 
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så vågar dom inte det för det är så tydligt att dom har så mycket mindre pengar än 

andra familjer. 

  

Med andra ord blir det en stor påfrestning för barnen att leva i ekonomiskt bistånd, vilket en 

informant menar kan resultera i både psykisk och fysisk ohälsa. Samtliga informanter belyser 

att det blir en psykisk påfrestning för barnen att leva i ekonomisk utsatthet. Vidare menar en av 

informanterna att barnen blir medvetna om den låga ekonomin. 

  

Dom här barnen blir smärtsamt medvetna om att det inte finns pengar. Att dom inte 

får fritidsaktiviteter eller inte kan köpa telefoner som dom vill. 

 

7.3 Förebyggande faktorer  

Detta tema behandlar studiens tredje frågeställning som handlar om hur socialsekreterarna 

arbetar förebyggande. Under intervjuerna lyfter socialsekreterarna fram olika förebyggande 

faktorer, vilka kan kategoriseras som föräldrafokuserat arbete, främja fritidsaktiviteter och 

uppmärksamma barnets situation.  

 

7.3.1 Föräldrafokuserat arbete 

När intervjupersonerna nämner det föräldrafokuserade arbetet, anser alla att det viktigaste 

arbetet behöver ligga på att få ut föräldrarna i självförsörjning, då detta är något som kommer 

att generera i en stark skyddsfaktor för barnet. Det föräldrafokuserade arbetet ska enligt 

informanterna även innebära att föräldern stärks i sin föräldraroll och ges möjligheter att vara 

en bra förebild för sina barn. För att få förutsättningar för att arbeta förebyggande anser 

majoriteten av informanterna att det bör finnas utrymme att träffa klienterna tätt, att det finns 

möjlighet att vara tillgänglig samt att ha tid för att verkligen kunna lyssna på klienterna.  

 

Jag tänker att som socialsekreterare så ska jag kunna vara tillgänglig för mina 

klienter, så att jag möter deras behov. 

 

Lyssna, finnas tillgänglig och stötta personen att komma fram till sina egna lösningar 

är jätteviktigt. 

 

Vidare framkommer det att samtliga informanter tycker att det viktigaste förebyggande arbetet, 

är att fokusera på föräldrarna genom att se till att de får rätt stöd och insats för att de så fort som 
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möjligt ska komma ut i självförsörjning. Att föräldrarna blir självförsörjande, kommer påverka 

barnens livskvalitet positivt. 

 

Jag tror på att få ut föräldrarna i egen försörjning, det kommer att stärka deras 

självkänsla och det i sin tur smittar av sig positivt på barnen. 

 

Majoriteten av informanterna anser även att det är viktigt att aktivt arbeta med föräldrarna så 

att föräldrarollen stärks. Att föräldern stöttas till att få en bra självkänsla kommer göra att 

föräldern blir stark, detta kommer i sin tur generera i att barnet också blir stark. Dessa 

informanter anser att det är viktigt att föräldrarna stöttas i att kunna vara en bra förebild för sitt 

barn. 

 

Att ge möjligheter till föräldrarna och stärka dem. Det blir som en skyddsfaktor för 

barnet om föräldrarna blir starka. 

 

7.3.2 Främja fritidsaktiviteter  

Samtliga informanter anser att fritidsaktiviteter för barnen är av stor vikt då detta kan ge dem 

en möjlighet att träffa andra vuxna, som kan agera som goda förebilder. Att främja 

fritidsintressen innebär att barnet ska ges möjlighet att delta i en aktivitet utanför hemmet, en 

aktivitet som barnet själv valt och som den har intresse av. Informanterna berättar också att det 

ger positiva resultat på barnets mående om de får göra något som de tycker om och att de får 

göra detta tillsammans med andra barn.  

 

Att främja fritidsintressen, det är ju bevisat att det kan göra hur mycket som helst. 

Att göra något med andra barn, men också att de får en annan vuxen, en förebild. 

 

Hälften av informanterna belyser vikten av att ha något att berätta i skolan efter ett lov för att 

inte känna sig utanför. För att främja detta så kan kostnad för kortare resa under sommarlovet 

beviljas. En informant berättar att hen pratar med föräldrarna om vikten av att göra något 

tillsammans med barnen utanför hemmet. 

 
Jag tittar jättemycket på vad barnen gör på fritiden. Jag förklarar för föräldrarna att 

det är viktigt att dom gör en aktivitet med barnen, så att barnen får byta miljö. Samt 

att barnen då har något att berätta i skolan. 
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7.3.3 Uppmärksamma barnets situation  

För att arbeta förebyggande anser samtliga informanter att det är viktigt att se över barnets 

situation. Att uppmärksamma barnets situation innebär enligt informanterna att se över hur 

barnet mår, deras dagliga sysselsättning och om det finns några speciella behov som barnet har. 

Informanterna berättar även om att riskfaktorer ska uppmärksammas och att en orosanmälan 

ska göras om barnet far illa. Vidare berättar informanterna att det inte finns något strukturerat 

arbetssätt för att arbeta med barnfamiljer, men enligt riktlinjer ska frågor om barnets hälsa, 

skola/förskola, myndighetskontakter och stödbehov ställas. En informant berättar att enheten 

ekonomiskt bistånd oftast är den enda kontakten som familjen har, varav det är av stor vikt att 

som handläggare på ekonomiskt bistånd se över barnets situation för att kunna få en överblick 

om det finns stödbehov.  

 

Jag träffar inte barnen, men i de utredningar som jag upprättar i samband med 

månadsbeslut, där finns det en rubrik som heter: Barnens situation. Och där ska vi 

enligt våra riktlinjer ställa frågor kring barnen. 

 

Samtliga informanter berättar att det är genom att fråga föräldrarna som barnets mående, 

situation och behov framkommer, samt att de gör orosanmälningar om de känner oro för barnet. 

Detta grundar sig då i att föräldern själv berättar om ett aktivt missbruk eller att de finns risk 

för avhysning. Informanterna berättar samtidigt att de inte träffar barnen för att fråga dem om 

deras situation.  

 

Det är inte min uppgift att utreda barnets situation. Utan jag ska utreda den vuxne 

personens hinder mot egen försörjning. 

 

Två av informanterna anser att barnen behöver skyddas från insikt i familjens svåra ekonomiska 

situation, därför är det inte önskvärt att barnen deltar på möten. En informant menar att det kan 

upplevas kränkande för föräldern om man som socialsekreterare begär att få träffa barnet. 

 

Jag tror att man tänker lite grann att vi ska liksom inte kränka mer och inte grotta i 
det. 
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Jag vill inte utreda barnen, det är inte mitt uppdrag. Jag tycker det är bra att skona 

barnen då det är viktigt att barnen vet så lite som möjligt, de ska inte behöva veta att 

föräldern har ekonomiskt bistånd. 

 

7.4 Att möjliggöra ett förebyggande arbete  

Temat behandlar studiens fjärde frågeställning som handlar om hur socialsekreterarna skulle 

vilja arbeta förebyggande för att motverka att barnen blir bidragstagare. Det framkommer under 

intervjuerna att majoriteten av informanterna vill arbeta mer förebyggande men att det finns 

omständigheter som försvårar detta. På frågan om hur informanterna skulle vilja arbeta 

förebyggande, lyfter de fram återkommande teman vilka kategoriseras som: organisation, 

samverkan och familjefokuserat arbete.  

 

7.4.1 Organisation 

Det framkommer under intervjuerna att kommunen omorganiserat sin verksamhet, som enligt 

samtliga informanter har försvårat deras arbete. Den nya organisationen har gjort det omöjligt 

att se om en person är aktuell på flera enheter, samt att det är tystnadsplikt mellan enheterna 

inom organisationen som i sin tur försvårar samverkan. 

 

Det som försvårat vårt arbete nu är att försörjningsstöd ligger under en annan nämnd, 

så vi kan inte längre se vilka andra enheter som familjen är aktuell. Vi får heller inte 

prata med varandra mellan enheterna utan samtycke från personerna. Om personerna 

inte säger det till oss, så har vi ingen aning. Men om vi skulle kunna samverka fritt 

utan samtycke mellan enheterna och ha tät kontakt. 

 

Vidare berättar en informant att det inte går att samarbeta då varje enhet har sina egna riktlinjer 

och upplevs som stela organisationer. Vidare berättar en informant att de blivit instruerade i att 

fokusera på den ekonomiska delen och därmed inte ställa frågor om något annat. 

 

Vi har blivit instruerade att vi inte ska prata om andra sociala problem, vi ska prata 

om ekonomi och sysselsättning. 

 

För det första så skulle jag vilja arbeta för socialnämnden. För som det är nu så har 

vi ju sekretess gentemot alla utredare, vilket är dumt. 

 



 

27 
 

Majoriteten av intervjupersonerna berättar att den höga ärendemängden gör det svårt att hinna 

med alla klienter och att samarbete helt enkelt inte hinns med, då det prioriteras att handlägga 

ärenden. 

 

Mycket av mitt uppdrag går ut på att sitta vid datorn och knappa ansökningar, det 

gör jag halva månaden och den andra halvan av månaden har jag tid till att träffa 

klienter. Det är det administrativa som ställer till det. 

 

En informant berättar att de besparingar som kommunen just nu är tvungen att göra, genererar 

i att ribban för ett beviljande beslut har höjts. Detta resulterar i att ärendemängden är hög och 

personer med svår problematik får svårt att få den hjälp den är i behov av. Hälften av 

informanterna anser att en lägre ärendemängd skulle möjliggöra för att kunna vara tillgänglig 

för klienterna och på så vis även kunna arbeta djupgående med föräldrarollen. 

 

Det är hög ärendemängd på utredningsenheterna och kommunen sparar pengar 

genom att höja ribban för att få en insats beviljad, detta trots att det handlar om en 

svår problematik. 

 

7.4.2 Samverkan 

För att få till ett bra samarbete kring barnfamiljerna anser majoriteten av informanterna att det 

vore bra att sitta samlokaliserad med andra utredningsenheter för att ha närhet till varandra. Det 

är önskvärt att ha samverkansmöten en gång i månaden tillsammans med Arbetsförmedlingen, 

skolan, Försäkringskassan, sjukvården och samtliga enheter inom socialtjänsten för att 

gemensamma planeringar utifrån familjens behov och förutsättningar ska kunna göras. Även 

samverkan mellan kollegor på enheten ekonomiskt bistånd lyftes fram av en informant som en 

viktig del. 

 

Jag tycker det är viktigt att träffas alla kollegor tillsammans och att alla får samma 

information så att vi arbetar likvärdigt. Jag kanske har en kollega som arbetar på ett 

bra sätt och träffar dessa barn, men det har jag ingen aning om för de pratar vi aldrig 

om på de möten som vi idag har. 

 

7.4.3 Familjefokuserat arbete 

Det som framkommer under intervjuerna är att majoriteten av informanterna anser att 

barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd bör förtydligas. 
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Det finns inget uttalat att vi just ska tänka på barnens behov, mer än att 

barnperspektivet kan man ta till om man vill bevilja något. 

 

Vi har inte fått någon som helst information från chef om hur Barnkonventionen ska 

tillämpas här hos oss på försörjningsstöd. Vi behöver ju få information och 

återkommande möten där vi diskuterar och får tydliga riktlinjer om hur vi ska 

använda oss av barnperspektivet och hur vi ska arbeta förebyggande med dessa barn. 

 

En informant berättar att det borde vara praxis med hembesök när en barnfamilj är aktuell på 

enheten ekonomiskt bistånd. Två informanter menar att besök enbart i syfte att samtala kring 

barnen och föräldrarollen bör vara något som är standard, samt att barnen bör ges möjlighet att 

framföra sina åsikter. En informant anser att en förälder ska kunna ges förtur till en aktivitet för 

att minska tiden som denne blir passiv i hemmet, då passiviteten kan påverka barnet negativt. 

 

Ska man få fatt i eventuella missförhållanden så måste man nästan göra ett hembesök 

för att få fatt i hur det är på riktigt. 

 

En informant anser att det borde läggas fokus på att arbeta med tonåringarna som ingår i 

föräldrarnas ärende. Att ge dem extra stöd för att öka deras chanser att komma ut på 

arbetsmarknaden. Samtliga informanter anser att det förebyggande arbete bör fokusera mer på 

att stärka föräldern och hjälpa dem att förändra sin situation. 

 

Vi måste bemöta de här människorna med ödmjukhet och respekt och hjälpa dom att 

förstå sin egen situation, vi behöver ge hjälp till självhjälp. 

 

7.5 Sammanställning av resultat  

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd ser 

på det förebyggande arbetet med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta för att se 

om de arbetar förebyggande för att motverka att barnen själva blir bidragstagare i framtiden, då 

tidigare forskning visat på att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd, löper större 

risk att själva bli bidragstagare. Studiens frågeställningar har varit:  

 Hur ser socialsekreterare på risken att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd 

själva blir bidragstagare?  
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 Vilka faktorer anser socialsekreterare kan påverka att barn till föräldrar som uppbär 

ekonomiskt bistånd löper större risk att bli bidragstagare? 

 Hur arbetar socialsekreterare för att förebygga ett framtida bidragstagande för barn? 

 Hur önskar socialsekreterare att arbeta för att förebygga ett framtida bidragstagande för 

barn? 

Resultaten från empirin visar att socialsekreterarna upplever att barn till föräldrar som uppbär 

ekonomiskt bistånd, löper större risk att själva bli bidragstagare i framtiden. I arbetet har 

socialsekreterarna vittnat om att det är ganska vanligt att dessa barn blir bidragstagare, vilket 

ger svar på den första frågeställningen. När socialsekreterarna beskriver varför dessa barn löper 

ökad risk att bli bidragstagare, anser majoriteten att det är förälderns roll som förebild som 

påverkar barnen. Detta utifrån att barnen ser att föräldrarna är hemma om dagarna, vilket gör 

att det blir en normalisering av att leva på ekonomiskt bistånd. Det kan i sin tur innebära att 

barnen tar efter det inlärda beteendet. Socialsekreterarna nämner även andra faktorer som barn 

i ekonomisk utsatthet drabbas av, vilket i sin tur kan påverka att barnen själva blir mottagare av 

ekonomiskt bistånd i framtiden. De största bidragande faktorerna som framkommer i resultatet 

är låg utbildningsnivå och psykiska påfrestningar som utanförskap. Genom detta besvaras 

studiens andra frågeställning.  

Socialsekreterarna beskriver vidare att de arbetar förebyggande genom att hjälpa och 

stötta föräldrarna att komma ut i arbete och bli självförsörjande. Det kan i sin tur leda till att 

barnen får en koppling till arbetsmarknaden och lär sig andra värderingar. Socialsekreterarna 

belyser att det är viktigt att uppmärksamma barnets situation och främja deras fritidsaktiviteter, 

men att det är genom föräldrarna som barnets behov och situation framkommer. Samtliga 

socialsekreterare anser att barnet ska skyddas från utredningar gällande ekonomin och att det 

är anledningen till att de väljer att inte träffa barnen i ärenden. Det är dock önskvärt att arbeta 

mer förebyggande enligt samtliga socialsekreterare. De önskemål som lyfts fram för att 

möjliggöra ett mer förebyggande arbete är att samverka mer med socialtjänstens andra 

utredningsenheter och skolan. Samverkansmöten mellan olika parter och stötta föräldrarna i 

större utsträckning anses vara viktiga delar för att motverka barns risk för ett framtida 

bidragstagande. Studiens tredje och fjärde frågeställning besvaras genom detta resultat. 

Den föreliggande studien visar att socialsekreterarna upplever att det är en hög riskfaktor 

att själv bli bidragstagare om man växer upp i familjer som mottar ekonomiskt bistånd. 

Socialsekreterarna beskriver att de arbetar förebyggande genom att stötta föräldrarna ut i arbete, 

men de menar även att det är önskvärt att arbeta mer förebyggande för att motverka att 

bidragstagandet ska föras vidare generationsvis.   
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till teorier och tidigare forskning. Avsnittet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

8.1 Analys utifrån empiri, teori och tidigare forskning  

Resultatet av den empiriska studien visar bland annat på att socialsekreterarna upplever att det 

är vanligt att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd själva blir bidragstagare. 

Socialsekreterarna menar att barn påverkas av att växa upp i en familj med ekonomiskt bistånd 

och att det kan vara en hög riskfaktor till att barnen själva blir bidragstagare. Tidigare forskning 

visar att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd, löper större risk att själva bli 

bidragstagare när de växer upp. En konsekvens för barn som växer upp i ekonomiskt bistånd, 

är just att de själva kan bli mottagare av ekonomiskt bistånd i framtiden. Risken ökar för de 

barn som växer upp i ett långvarigt ekonomiskt bistånd (Stenberg 2000; Edmark & Hanspers, 

2011; Ringbäck Weitoft et al., 2008).  

Utifrån detta fanns ett intresse av att undersöka socialsekreterares syn på varför dessa 

barn löper ökad risk, och hur socialsekreterare ser på det förebyggande arbetet med barnfamiljer 

som uppbär ekonomiskt bistånd för att motverka att barnen själva blir bidragstagare. Den 

insamlade empirin som har presenterats i resultatet kommer nedan att analyseras i relation till 

teorier och tidigare forskning.  

 

8.1.1 Påverkningsbara faktorer 

Helleday och Berg Wikander (2007) menar att den sociala inlärningsteorin, som innefattar en 

del av behaviorismen, synliggör faktorer som motiverar och påverkar beteenden. Parrish (2012) 

beskriver vidare att situationer påverkar människors beteenden. I sin tur påverkar beteenden, 

miljöfaktorer och personliga faktorer varandra ömsesidigt. Även empirin visar att 

socialsekreterarna tror att dessa faktorer påverkar varandra, då socialsekreterarna anser att 

skolan, hemmiljön och stigmatiseringen som barn i ekonomisk utsatthet utsätts för, är 

bidragande orsaker till ett beteende som framtida mottagare av ekonomiskt bistånd. Citaten från 

empirin visar att socialsekreterarna tror att barnen framförallt påverkas av att inte fullfölja 

skolan, samt att det är övergripande låg utbildningsnivå hos de som ansöker om ekonomiskt 

bistånd. Intervjupersonerna lyfter även att det finns en inbyggd skam hos barnen av att leva på 

ekonomiskt bistånd, samt att barnen blir begränsade på grund av den låga ekonomin då de inte 

kan delta i fritidsaktiviteter på samma sätt som andra barn som inte lever i familjer med 
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ekonomiskt bistånd. Barnen blir smärtsamt medvetna om att familjen inte har mycket pengar 

att röra sig på. I förhållande till hur samhället ser ut idag, då många barn vill följa trender och 

uppdatera sig med att ha nya specifika saker, kan barnen i och med detta bli utanför och 

stigmatiserade. I likhet med vad den sociala inlärningsteorin menar, tror även socialsekreterarna 

att situationer och olika faktorer påverkar varandra för att utlösa beteenden. Resultaten från 

empirin och teorin styrks av tidigare forskning som visar att föräldrar som lever på ekonomiskt 

bistånd oftast har en låg utbildningsnivå, vilket i sin tur kan resultera i att barnen kan lära sig 

att utbildning inte är av stor vikt (Stenberg, 2000). Dessutom framkommer det i tidigare 

forskning att risken för att drabbas av låg utbildning är betydligt större för de barn som vuxit 

upp i ekonomiskt bistånd, samt att barn i ekonomisk utsatthet kan uppleva ett utanförskap. Detta 

kan därmed resultera i att barnen inte vill gå till skolan och därmed påverkas barnens utbildning 

(Ringbäck Weitoft et al., 2008; Harju och Thorød, 2011). 

Förutom att olika faktorer har en inverkan på människors beteende menar Parrish (2012) 

att beteenden förändras genom att observera andra människors beteenden. Att ta efter andra 

rollmodeller innebär att människor utvecklar de kognitiva och beteendemässiga mönster som 

de redan har. Helleday och Berg Wikander (2007) beskriver att man oftast vill efterlikna 

människor som står en nära. Hwang och Nilsson (2011) menar vidare att människor lär sig 

värderingar och sociala erfarenheter av andra personer, och att barn påverkas av att observera 

och delta i samhället. Barn är särskilt benägna att ta efter andra personer. De behöver inte få till 

sig lärdomen genom ord, utan barn kommer att ta efter beteendet genom att observera andra, 

speciellt föräldrar, och göra som dom gör (Hwang & Nilsson, 2011). Även empirin tyder på att 

det kan vara på detta sätt då majoriteten av intervjupersonerna ser att föräldrar till barn fungerar 

som förebilder. Detta kan i sin tur innebära att barnen tar efter det ekonomiska biståndet i 

framtiden. Tidigare beskrivna citat belyser att det blir en normalisering av att se föräldrarna 

vara hemma, vilket i sin tur blir ett inlärt beteende. Barnen lär sig hur livet fungerar genom 

föräldrarna. Innebär det då att föräldrarna är hemma om dagarna vilket barnen observerar, då 

finns det en stor risk att barnen kommer att göra lika när de blir äldre. Både empirin och teorin 

visar att inlärning från föräldrar kan vara en möjlig förklaring till varför barn till föräldrar som 

uppbär ekonomiskt bistånd löper större risk att själva bli bidragstagare. Detta nämns även i 

tidigare studier som en möjlig förklaring. Forskningen menar att risken för mottagandet av 

ekonomiskt bistånd kan bero på att dessa barn får mindre koppling till arbete, samt att de lär sig 

beteenden och värderingar från föräldrarna (Edmark & Hanspers, 2011; Stenberg 2000; 

Bäckman & Nilsson, 2011). Detta skiljer sig dock till viss del mot vad resultatet i Edmark och 

Hanspers (2011) syskonanalys visar på, då författarna jämfört syskonpar där ena syskonet 
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upplevt att familjen mottagit ekonomiskt bistånd, medan det andra syskonet inte upplevt detta 

utifrån att denne inte bott i familjen när föräldrarna mottagit det ekonomiska biståndet. 

Resultatet i den studien visade inte på något samband, vilket inte ger ett konstaterande om att 

barn tar efter föräldrarnas beteenden. Tolkning görs att resultatet från syskonanalysen kan bero 

på att författarna endast kunde studera detta under ett kortvarigt ekonomiskt bistånd. En annan 

möjlig förklaring kan vara att det yngsta syskonet, som upplevt mottagandet av ekonomiskt 

bistånd, även upplevt att föräldrarna varit självförsörjande när det äldsta syskonet bodde kvar 

hemma. Det yngsta syskonet kan därmed ha fått en koppling till arbete innan föräldrarna blev 

bidragstagare. 

Empirin, den sociala inlärningsteorin och tidigare forskning kan utifrån detta ge en möjlig 

förklaring till varför barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd själva blir mottagare i 

framtiden. Från empirin kan förklaringen tolkas vara genom att barn tar efter hur föräldrarna 

gör och hur det i samband med andra faktorer kan påverka att barn blir mottagare av ekonomiskt 

bistånd. Detta skulle kunna tolkas mot vad den sociala inlärningsteorin säger om hur situationer 

påverkar människor och hur beteenden i samband med miljöfaktorer och personliga faktorer 

träder fram genom att imitera andra rollmodeller. Den tidigare forskningen visar också på hur 

olika faktorer som låg utbildning och utanförskap kan påverka barnen i samband med 

värderingar och beteenden från föräldrar, men med undantag för Edmark och Hanspers (2011) 

syskonanalys som inte styrkte detta resultat.  

 

8.1.2 Barnets situation och delaktighet 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att barnets situation ska uppmärksammas när vuxna ansöker 

om ekonomiskt bistånd, samt betonar vikten av att handläggare vid en ansökan om ekonomiskt 

bistånd ska se situationen både ur de vuxnas och barnens perspektiv. Vidare beskriver 

Socialstyrelsen (2013) att vid alla beslut och åtgärder som rör barn, ska en bedömning om 

barnets bästa i första hand beaktas. Detta är något som framkommer i alla intervjuer då samtliga 

informanter berättar att de alltid tar hänsyn till barnets bästa i familjen och de utifrån detta bland 

annat beviljar kostnad för fritidsaktiviteter, kortare resa under lov samt obetalda skulder för att 

inte familjen ska mista sin bostad. Cederborg (2014) menar att barnperspektivet handlar om att 

få vetskap om hur barnet själv upplever sin verklighet och på så sätt kan man komma underfund 

med vad barnet själv upplever att dennes behov är. Vidare beskriver Unicef (2009) att man 

utifrån barnperspektivet ska låta barnet vara delaktig i de utredningar som de ingår i samt ges 

möjlighet att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Tidigare forskning visar 

även på att barnen själva önskar att få vara delaktiga och få framföra sina åsikter (Näsman, 
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Ponton von Gerber och Fernqvist, 2012). Till skillnad från vad som framkommer från teorin 

och den tidigare forskningen, menar informanterna att de inte behöver träffa och utreda barnet. 

Informanterna anser att det räcker med att ställa frågor gällande barnets situation och behov 

direkt till föräldern och att barnen inte ska blandas in i utredningen. Detta utifrån att man som 

socialsekreterare inte ska grotta ner sig i familjen situation och att det kan upplevas som 

kränkande för föräldern om man som socialsekreterare vill träffa barnet. I överensstämmelse 

med empirin har även tidigare forskning visat att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

knappt träffar barnen, utan att barnens situation endast framkommer genom samtal med 

föräldrarna (Socialstyrelsen, 2015). 

Det framkommer dock från empirin att det är önskvärt att arbeta mer med tonåringarna 

för att motverka ett framtida bidragstagande då denne upplever att tonåringarna blir borttappade 

i utredningarna. Från Edmark och Hanspers (2011) studie framgår det dessutom att risken för 

att bli bidragstagare är större om man som tonåring levt i en familj som mottagit bidrag. Utifrån 

empirin görs tolkning av att socialsekreterarna anser att de behöver arbeta mer förebyggande 

med barnen och framförallt tonåringarna, men att detta inte ska göras genom att träffa barnen i 

ärenden.  

Från det empiriska materialet framkommer det att socialsekreterarna anser att de saknar 

tydliga riktlinjer om hur barnperspektivet ska användas inom ekonomiskt bistånd och 

efterfrågar information från chefer om hur de ska implementera barnperspektivet i just deras 

arbete. Utifrån detta görs tolkning av att det kan vara svårt för socialsekreterare att förhålla sig 

till hur barnperspektivet ska tolkas och användas för att uppmärksamma barnets situation i 

utredningar, vilket även tidigare forskning belyser (Socialstyrelsen, 2015). 

 

8.1.3 Förebyggande arbete 

Den sociala inlärningsteorin, barnperspektivet och empirin kan tillsammans utgöra en 

förklaring till hur det förebyggande arbetet bör bedrivas inom ekonomiskt bistånd. 

Informanterna berättar att de vet hur de skulle vilja arbeta förebyggande, men att 

organisationens uppbyggnad samt den otydlighet som råder kring hur barnperspektivet bör 

användas försvårar deras arbete. Socialstyrelsen (2013) beskriver att hänsyn till barnets bästa 

kan innebära att barnfamiljer får ta del av särskilda satsningar som ska hjälpa föräldrarna att 

komma igång med ett arbete och bli självförsörjande. Tidigare forskning visar på att det bästa 

förebyggande arbetet är att fokusera på föräldrarna och se till att de blir självförsörjande. 

Forskningen belyser även vikten av att arbeta samlokaliserat för att få till ett bra förebyggande 

arbete, men att stela organisationer och sekretessen sätter stopp. Vidare beskriver forskningen 
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att den höga ärendemängd som åligger handläggarna på försörjningsstödsenheten försvårar det 

förebyggande arbete, då handläggarna helt enkelt inte hinner med (Näsman, Ponton von Gerber 

& Fernqvist, 2012).  

Parrish (2012) beskriver att beteendet hos människan förändras genom observationer av 

andras beteenden, då andra människor fungerar som rollmodeller. Hwang och Nilsson (2011) 

beskriver att den sociala inlärningsteorin innebär att barn tar efter värderingar från personer 

som de ser upp till, vilket kan innebära att barn tar efter sina föräldrars värderingar. 

Informanterna anser att fokus bör ligga på att få ut föräldrarna i självförsörjning så fort som 

möjlig, samt belyser att det är av stor vikt att förändra föräldrarnas synsätt när det kommer till 

arbete och studier. Socialsekreterarna menar att detta i sin tur kan leda till att positiva åsikter 

och värderingarna smittar av sig på barnen vad gäller utbildning och arbete. Socialsekreterarna 

berättar att de vill fokusera mer på att stötta föräldrarna och hjälpa dem att förstå sin situation 

och på så vis kunna komma på egna lösningar som leder till att de kan bli självförsörjande. På 

så sätt kommer barnen att ta efter sina föräldrar när de ser att föräldrarna gör allt de kan för att 

förändra sin situation, vilket i sin tur kan resultera i att barnen själva kommer att göra allt de 

kan för att inte bli bidragstagare. Vidare visar resultatet på att socialsekreterarna anser att det 

råder hög ärendemängd och att det utifrån detta blir mindre tid till att arbeta med varje familj. 

Samtliga informanter anser att ett tätt samarbete mellan skolan och alla enheter inom 

socialtjänsten behöver införas för att ge barnfamiljerna det stöd som de behöver och 

tillsammans kunna se över barnets behov. En informant anser att som förälder borde man ges 

förtur till att komma ut i en aktivitet för att minska tiden i hemmet.  

Unicef (2018) skriver att från och med den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk 

lag, vilket innebär en större skyldighet och ökad möjlighet att sätta barns rättigheter i fokus. 

Det som bör belysas utifrån den föreliggande studien är att bara hälften av informanterna anser 

att barnen bör få komma till tals i utredningarna, medan de övriga informanterna anser att 

utredningen endast ska fokusera på de vuxna och därmed bör man som socialsekreterare hålla 

barnet utanför utredningen. Resultatet från empirin visar även på att socialsekreterarna anser att 

hembesök behöver införas som en del av riktlinjerna och ska vara obligatoriskt för alla 

barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd, detta för att kunna se över hur barnets 

hemsituation verkligen ser ut och att under hembesöken ska barnets talan få komma fram. 

Samtidigt belyser majoriteten av informanterna att barnperspektivet behöver förtydligas inom 

enheten då det i dagsläget råder oklarheter om hur det ska användas.  
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8.2 Förslag till vidare forskning 

Mot bakgrund av det som framkommit från den föreliggande studien borde mer fokus ligga på 

att arbeta förebyggande för att barnen inte ska gå samma väg tillmötes som föräldrarna och 

behöver därför utforskas vidare. I framtida studier skulle fokus kunna ligga på att intervjua 

personer som växt upp i familjer som mottagit ekonomiskt bistånd. Detta för att höra deras 

önskemål om hur det förebyggande arbetet borde ha bedrivits när de var barn, samt att höra 

deras åsikter om hur delaktiga de fick vara i utredningen och hur detta har påverkat dem. Inom 

framtida forskning kan det även vara relevant att kartlägga hur mycket barnets situation ska 

utredas och uppmärksammas inom ekonomiskt bistånd, med anledning av att barnkonventionen 

nu blivit lag. Att uppmärksamma barns situation mer kan ge möjligheter att hitta åtgärder till 

de bidragande orsakerna, samtidigt som det är en utmaning då barn inte ska ges ansvar som 

tillhör de vuxna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 
Information om examensarbete: ”Socialsekreterares syn på det förebyggande arbetet med 
barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd”. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning.  

Vi är två studenter som läser termin sex på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 
Under vårterminen ska vi skriva vårt examensarbete där syftet med studien är att undersöka hur 
socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd ser på det förebyggande arbetet med 
barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd, för att motverka att barnen själva blir 
bidragstagare i framtiden. Vi har under vår studietid uppmärksammat att barn till föräldrar som 
uppbär ekonomiskt bistånd löper större risk att själva bli bidragstagare. Att hamna i ekonomisk 
utsatthet kan leda till stora konsekvenser för barnen. Därför anser vi att det är viktigt att få en 
inblick i hur socialsekreterare arbetar med barnfamiljer för att motverka ett framtida 
bidragstagande för barnen.  

För att kunna genomföra studien vill vi göra enskilda intervjuer med sex socialsekreterare som 
arbetar med ekonomiskt bistånd. Intervjuerna förväntas äga rum vecka 6 och kommer att ta 
cirka 30 minuter. Vi har som önskemål att spela in intervjuerna för att sedan transkribera 
materialet. När transkriberingen är klar kommer det inspelade materialet att raderas. All 
information som kommer fram under intervjun kommer enbart att användas för studien och allt 
material kommer att hanteras konfidentiellt.  

Vi vill härmed tillfråga dig, som socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd, att delta i 
denna undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och din medverkan kan 
när som helst avbrytas utan motivering. Du kommer att vara anonym i uppsatsen, detsamma 
gäller även arbetsplatsen som du arbetar på. Undersökning kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Falun, februari 2020 

Student         Student   Handledare 
Johanna Alm         Charlotte Östling  Peter Nilsson 
073–9344416        070-5774938  023-778483 
h17johaa@du.se                        h17chwal@du.se  pnl@du.se 

__________________         _____________________        ___________________ 
Johanna Alm          Charlotte Östling  Peter Nilsson 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor 
Är det okej att vi spelar in intervjun? 
 
Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Har du en tillsvidareanställning? 
 
Arbetar du heltid? 
 
Socialsekreterares syn på barns risk att bli bidragstagare 

I vilken utsträckning upplever du att barn till föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd själva 
blir mottagare av ekonomiskt bistånd i framtiden? 
 
Varför upplever du att det är så? 
 
Om du inte upplever att det är så, vi har hittat tidigare forskning som menar på att det finns ett 
samband. Varför tror du att det är så? 
 
Hur tror du att familjen påverkas av att leva med ekonomiskt bistånd? 
 
I vilken utsträckning anser du att det är bidragstagandet i sig som påverkar barns framtida 
behov av ekonomiskt bistånd?  
 
Vilka andra faktorer kan påverka? 
 
Socialsekreterares syn på det förebyggande arbetet med barnfamiljer 

Berätta hur du arbetar med barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd? 
 
Hur arbetar du med barnen i de familjer som uppbär ekonomiskt bistånd? 
 
Arbetar du förebyggande för att barnen inte ska bli bidragsberoende i framtiden?  

- Om ja, Berätta hur du arbetar förebyggande. 
- Om nej, varför gör du inte det?  

 
I vilken utsträckning utreder du barnen i ärenden?  
 
Vilka faktorer utreds kring barnen? 
 
Hur ofta följer du upp barnens situation? 
 
Hur identifierar du risk- och skyddsfaktorer hos barnen? 

- Hur arbetar du för att stärka skyddsfaktorerna? 
- Hur arbetar du för att minska riskfaktorerna? 
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Hur ofta träffar du barnen? 

- Varför träffar du barnen? 
- Om du inte träffar barnen, varför träffar du dom inte?  

 
Hur beaktar du barnperspektivet i ditt arbete?  
 
Vad anser du är viktigt att göra för att förebygga ett framtida bidragstagande för barn? 
 
Hur skulle du vilja arbeta med de barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd för att förebygga 
ett framtida bidragstagande för barnen?  
 
Hur skulle du vilja utreda barnen i de ärenden som du handlägger? 
 
Berätta hur arbetsplatsen kan underlätta ditt förebyggande arbete med barnfamiljer, för att 
motverka ett framtida bidragstagande för barnen? 

 

Är det någonting mer du vill berätta som vi inte har frågat om? 

Tack för att du ställde upp! 
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Bilaga 3. Blankett för etisk egengranskning 
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Bilaga 4. Teman och Subteman 
 
 

Teman Subteman 

 

Orsaker och risker 

- Risken att bli bidragstagare 

- Låg utbildningsnivå 

- Psykiska påfrestningar 

 

Förebyggande faktorer 

- Föräldrafokuserat arbete 

- Främja fritidsaktiviteter 

- Uppmärksamma barnets situation 

 

Att möjliggöra ett förebyggande arbete 

- Organisation 

- Samverkan 

- Familjefokuserat arbete 

 

 

 

 

 

 

 


