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Abstract  

 
In this qualitative study, we have chosen to examine how the Financial Assistance Unit works 

with preventive measures as to avoid that financial assistance is permitted to become a social 

heritage that runs in generations. The context of this study is based on interviews with social 

workers who have experience in the field. The collected materials have been analyzed based 

on the social learning theory as an attempt to understand how social legacy can be passed 

between generations. As a complement to the theory, we have also adressed the children's 

perspective in the analysis since the children are a big part of the study. This study 

demonstrates and confirms that long-term financial assistance may pass between generations. 

Further this study also shows how the preventive efforts for these families take place inside 

the Financial Assistance Unit.  
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Sammanfattning  

 
I denna kvalitativa studie har vi valt att undersöka hur man på enheten för ekonomiskt bistånd 

arbetar förebyggande för att motverka att det långvariga biståndstagandet går i socialt arv 

mellan föräldrar och barn. För att ta reda på detta har vi intervjuat socialsekreterare med 

erfarenhet och kompetens inom området. Det insamlade materialet har analyserats utifrån den 

sociala inlärningsteorin som ett försök till att förstå hur det sociala arvet kan föras vidare 

mellan generationer. Som ett komplement till teorin används även barnperspektivet i analysen 

då barnen har stor del i studien. Denna studie visar och bekräftar att långvarigt ekonomiskt 

biståndstagande kan komma att gå i socialt arv mellan föräldrar och barn. Studien visar även 

på vilket sätt förebyggande arbete för dessa familjer sker på enheten för ekonomiskt bistånd. 

 

 

Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, barnfamilj, socialt arv, barnperspektivet, förebyggande 

arbete, socialsekreterare  
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1. Bakgrund och problemformulering  

Sveriges välfärd är universell, vilket innebär att den är tillgänglig för alla medborgare, oavsett 

inkomstnivå. Flertalet bidrag är inte behovsgrundande, så som barnbidrag, sjukvård samt 

gratis utbildning. Ekonomiskt bistånd är dock ett behovsprövat bidrag, men även det kan 

sökas av alla medborgare (Ringbäck Weitoft, Hjern, Batljan & Vinnerljung, 2007). Enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) ska ekonomiskt bistånd beviljas för att individen ska uppnå 

skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå enligt Socialstyrelsen (2012) är inte definierat och det 

finns heller ingen tydlig beskrivning i Socialtjänstlagen (2001:453) om begreppet. Klart är att 

det ekonomiska biståndet ska täcka individers grundläggande behov enligt riksnormen, som är 

ett mått på skälig levnadsnivå. År 2014 fick 140 321 stycken barnfamiljer någon gång 

ekonomiskt bistånd under året. Av dessa hade tre procent biståndet långvarigt, vilket var 

minst tio månader (Socialstyrelsen, 2015). Utifrån detta drar vi slutsatsen att ett mottagande 

av ekonomiskt bistånd påverkar individen, vuxen som barn. Huruvida denna påverkan är 

positiv eller negativ bedöms vara individuellt. 

 

I Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013) och 

Socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser att barnets bästa alltid ska beaktas, speciellt i 

åtgärder som rör barn, och vidare ska barnet få relevant information om detta. Barnet ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter, då i relation till barnets ålder och mognad. När föräldrar 

söker ekonomiskt bistånd ska barnen uppmärksammas av socialsekreteraren. Främst är det de 

vuxnas perspektiv som beaktas, dock måste situationen även ses ur barnets perspektiv vilket 

är speciellt viktigt om biståndet varar en längre tid. Ett barnperspektiv kan vara särskilt viktigt 

om föräldrarna måste sänka boendekostnaden och barnet då måste flytta från sin trygga miljö, 

kamrater samt skola. Vidare i Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2013) står det att familjer kan få extra bistånd om barnet behöver detta, 

vilket kan handla om fritidsaktiviteter eller olika tillfällen för umgänge. 

Att ekonomiskt bistånd kan gå i socialt arv är ingen nyhet, ämnet är väl forskat om. Bland 

annat visar Edmark och Hanspers (2011) på resultat där det framkommer att barn som växer 

upp med ekonomiskt bistånd själva löper större risk för att i tidig vuxen ålder behöva samma 

form av försörjning. Även Siedler (2004) skriver att längden på föräldrarnas mottagande av 

ekonomiskt bistånd ökar riskerna för att barnen själva i framtiden kommer leva på ekonomiskt 

bistånd. Ringbäck Weitoft, m.fl. (2007) har kommit fram till att barn i familjer som har 
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långvarigt ekonomiskt bistånd generellt löper större risk att få en låg utbildningsnivå och 

drabbas av ohälsa. Utifrån den ovanstående forskningen ser vi ett problemområde som 

behöver förebyggande åtgärder. Kari Killén (2002) bekräftar detta i sin bok ”Barndomen 

varar i generationer” där hon skriver att barndomen inte enbart varar livet ut, utan i 

generationer. Killén menar med detta att attityder och obearbetade problem lever vidare från 

en generation till en annan. När dessa barn sedan blir föräldrar kan de komma att använda 

samma sätt att uppfostra som sina föräldrar gjorde.   

Fernqvist (2011) menar att ekonomiskt bistånd har en central utgångspunkt i arbetsmarknaden 

då den riktar sig mot vuxna för att komma ut i egen försörjning. Med detta menar hon är något 

som utesluter barn trots att det ekonomiska biståndet i lika stor utsträckning påverkar dem 

såväl som de vuxna. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att yttra sig i rättsliga såväl som 

administrativa förvaranden som berör dem. Fernqvist menar att den svenska välfärden inte 

lever upp till detta då man tillämpar ett vuxenperspektiv i frågor som rör barnskydd. Barnen 

själva får i och med detta inte delta i processer som rör dem.  

 

Problematiken kring att det ekonomiska biståndet kan gå i arv är känt och väl forskat om, 

dock har vi inte hittat några specifika förebyggande åtgärder angående detta, vilket resulterar i 

stora kostnader för samhället och negativ inverkan på barnen framförallt. Vi anser därför att 

vår studie behövs inom det sociala arbetet. Det vi vill med vår studie och den ovan beskrivna 

sociala problematiken är att, genom våra valda informanter i form av socialsekreterare på 

enheten ekonomiskt bistånd, försöka få svar på några frågeställningar angående att 

ekonomiskt bistånd går i socialt arv mellan föräldrar och barn.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd 

ser på risken att ekonomiskt biståndstagande går i socialt arv mellan föräldrar och barn, samt 

hur de ser på sin möjlighet att arbeta förebyggande för att förhindra att biståndstagande går i 

arv. 

Frågeställningar 

 Hur upplever socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd att ekonomiskt 

biståndstagande går i socialt arv mellan föräldrar och barn? 

 Hur anser socialsekreterarna att de arbetar förebyggande? På vilket sätt? 

Centrala begrepp  

Ekonomiskt bistånd  

Regleringen för ekonomiskt bistånd finns i Socialtjänstlagen (2001:453). I Socialtjänstlagen 

4:1 står det bland annat att den som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd för 

sin försörjning av socialnämnden. Den enskilde ska genom detta tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. I studien nämns även ”socialbidrag” och ”socialbidragstagande”, vilket vi 

likställer med begreppet ”ekonomiskt bistånd.  

Socialt arv  

Definitionen av socialt arv tolkas i studien som att föräldrars egna uppväxter, attityder och 

sociala förhållanden kan förmedlas mellan föräldrar och barn. Dessa barn kan då komma att 

”ärva” föräldrars missförhållanden (Nationalencyklopedin, 2015; Jonsson, 1969).  

Barnperspektivet  

Cederborg (2014, s. 7) menar att ”barnperspektiv utifrån tanken att analyser av barns 

livssituation ska utgå ifrån hur barn, utifrån sina förutsättningar, kan uppfatta sin situation och 

sin omgivning”. Vidare menar Cederborg att socialsekreterare ska se varje barn som en 
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enskild individ där varje barn lever i en unik situation. Barnperspektivet beskrivs utförligare i 

kapitel fyra ”teoretiska perspektiv”.  

Förebyggande arbete  

Förebyggande arbete kan delas upp i universellt (primärt) förebyggande arbete och selektivt 

(sekundärt) förebyggande arbete (Killén, 2002). Det universella arbetet riktar sig till hela 

befolkningsgrupper med syftet att förhindra att problemen uppstår. Det selektiva arbetet riktar 

sig till grupper med särskilda behov för att identifiera riskfaktorer och med hjälp av 

kunskapen om dessa faktorer förhindra problemen. 

 

I boken ”Barndomen varar i generationer” skriver Killén (2002) om den kunskap som idag 

finns om vikten av ett tidigt förebyggande arbete. Hon pekar även på relevansen i att integrera 

denna kunskap i det förebyggande arbetet samt tankar kring hur detta arbete bör gå till. Killén 

menar vidare att det idag finns stor kunskap tillgänglig genom både yrkeserfarenhet och 

forskning som kan användas inom förebyggande arbete, men påpekar ändå behovet av ett 

fortsatt arbete för att nå ännu större kunskap angående detta. Hon ställer sig dock slutligen 

frågan om förebyggande arbete är något som prioriteras.  

Disposition 

Uppsatsen har åtta kapitel där vi inledningsvis skriver om bakgrund och problemformulering. 

I kapitel två beskriver vi vårt syfte, tillhörande frågeställningar och studiens centrala begrepp. 

Den tidigare forskningen har vi delat upp i två teman och detta står att finna i det tredje 

kapitlet. De teman vi har valt är ”ekonomiskt bistånd genom generationer” och ”barnens 

mående”. I kapitel fyra redogör vi för våra teoretiska perspektiv vilka är den sociala 

inlärningsteorin av Albert Bandura och barnperspektivet. Vi har valt barnperspektivet som ett 

komplement till teorin för att uppnå större förståelse för barnens situation och medverkan 

inom ekonomiskt bistånd. I det femte kapitlet finns metod och etik. I kapitel sex redogör vi 

för studiens resultat. Analysen av dessa resultat finns i kapitel sju. Slutligen i kapitel åtta 

hittas studiens diskussion. 

 

Största delen av uppsatsen har vi skrivit gemensamt. Vissa delar har vi skrivit på egen hand 

och sedan gått igenom texten tillsammans för eventuella korrigeringar.  
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3. Tidigare forskning   

Den aktuella forskningen är framtagen utifrån studiens innehåll och syfte. Avsnittet är 

uppdelat i två teman. Det första temat visar huruvida ekonomiskt bistånd går i generationer 

och vilka faktorer som påverkar denna generationsöverföring. Det andra temat visar hur detta 

kan komma att påverka barns mående.  

Ekonomiskt bistånd i generationer och påverkande faktorer 

Något som framkommit i flera artiklar från tidigare forskning är att ekonomiskt bistånd kan 

föras vidare genom generationer. Stenberg (2000) menar att det finns en överföring mellan 

generationer av ekonomiskt biståndstagande i Sverige. Detta sammanfaller med vad Edmark 

och Hanspers (2011) skriver i sin rapport om huruvida socialbidragstagande går i arv. För att 

komma fram till en slutsats jämförde de familjer där ett syskon hade flyttat ut innan 

föräldrarna fick ekonomiskt bistånd, medan det andra syskonet bodde kvar. De tittade sedan 

på huruvida syskonen fick ekonomiskt bistånd i vuxen ålder och om det syskonet som bodde 

kvar i familjen fick det i större eller mindre utsträckning. Resultatet visar att barn till föräldrar 

med långvarigt ekonomiskt bistånd löper en större risk att själva i framtiden behöva samma 

form försörjningsmöjlighet och enligt Andrén och Gustafsson (2004) återkommer hälften av 

de som lämnat det ekonomiska biståndstagandet för egen försörjning någon gång.  

 

Flertalet olika faktorer för överföring av ekonomiskt bistånd mellan generationer bidrar till 

komplexiteten med att förstå orsaken. Det visar sig dock tydligt att det främst är föräldrarnas 

bakgrund, i form av uppväxt och tidigare livserfarenheter, snarare än användningen av 

ekonomiskt bistånd som förklarar att biståndet kan gå i generationer. Ett nedärvt 

biståndstagande är ofta en interaktion mellan fattigdom och social samt personlig problematik 

(Stenberg, 2000). 

 

Överföringen av attityder och värderingar inom familjer gör mottagande av välfärdsinsatser 

som ekonomiskt bistånd mer eller mindre acceptabelt (Gottschalk, 1992). Som ett led av detta 

beskriver Stenberg (2000) direkta och indirekta effekter på barn. De direkta effekterna är att 

barn som växer upp med ekonomiskt bistånd får större medvetenhet och kunskap om 

välfärden. Detta leder till att stigmat för bidragstagandet i många fall minskas. Stigma kan 

vara en bidragande orsak till varför individer och familjer drar sig för att söka olika former av 

bistånd. Den indirekta effekten är att föräldrar med ekonomiskt bistånd tenderar bli mindre 
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angelägna om barnens skolgång och dess framgång samt motgång. I förlängningen kan detta 

leda till en kunskap för barn att försörjning genom förvärvsarbete inte är nödvändigt på grund 

av välfärdsinsatserna. Liknande resultat kom fram i rapporten av Edmark och Hanspers 

(2011). De fann tänkbara faktorer och förklaringar till varför vissa barn löper större risk att ta 

emot ekonomiskt bistånd i vuxen ålder. Barn till föräldrar med ekonomiskt bistånd har i 

många fall inte kommit i kontakt med arbetslivet och då heller inte med kunskapen om att 

arbete ger försörjning. Dessa barn får en stor kunskap om hur det svenska välfärdssystemet 

fungerar vilket kan leda till att de finner det mindre stigmatiserande att söka bidrag, jämfört 

med barn som inte kommit i kontakt med välfärdssystemet i samma utsträckning. Barn som 

inte upplever bidragstagandet stigmatiserande kan alltså finna det mer ”självklart” att använda 

den typen av försörjning snarare än barn som känner ett större stigma, enligt författarna.  

 

Enligt Stenberg (2000) kan man se en effekt av kombinationen mellan att föräldrarna har levt 

med ekonomiskt bistånd, barnens anpassning i skolan och kriminalitet bland föräldrarna. 

Effekten av dessa kombinationer finns ofta inte hos barn som lever i familjer där ekonomiskt 

bistånd inte har pågått i generationer. En ökad risk för barn att hamna i biståndstagande är 

med andra ord inte enbart relaterat till ekonomiska förhållanden menar Stenberg. Olika typer 

av problem från barndomen, tillsammans med mottagande av ekonomiskt bistånd, påverkar 

ett framtida mottagande av ekonomiskt bistånd för dessa barn. Även Gottschalk (1992) visar i 

sin studie att barnfamiljer med ekonomiskt bistånd hade en bakgrund med långvarig dålig 

ekonomi och bristande utbildning hos mödrar vilket sammanfaller med det Stenberg skrivit. 

Enligt Gottschalk kan dessa barn med anpassningsproblem och kriminella föräldrar i stor 

utsträckning riskera att drabbas av socialt arv i form av ekonomiskt bistånd. Det som är 

viktigt och förebyggande i kampen mot ett framtida biståndstagande för dessa barn är enligt 

Stenberg (2000) att få bra betyg och en lyckad skolgång. Siedler (2004) har sett ökade risker 

för barn med endast en förälder eller där föräldrarna är arbetslösa. Dessa barn kan löpa större 

risk att uppbära ekonomiskt bistånd i framtiden.  

 

Familjer med exempelvis låg eller ingen inkomst kan i ringa eller ingen utsträckning alls 

investera i barnens framtid, vilket leder till att barnen går in i vuxenlivet med mindre resurser 

än andra barn (Stenberg, 2000). Detta kan för en del barn innebära en motivation för att 

lyckas på egen hand, medan det för andra innebär en svårare start. Även Edmark och 

Hanspers (2011) skriver under på att ekonomiskt bistånd går i arv beroende av olika 

bakrundsfaktorer. Barnets ålder är betydande för arvets påverkan, barn tar efter förebilder mer 
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eller mindre i olika åldrar. Det är avgörande hur gammalt barnet är vid föräldrarnas 

mottagande av ekonomiskt bistånd. Det är en större risk för ungdomar att påverkas av arvet 

och i sin tur leva på ekonomiskt bistånd i vuxen ålder, än vad det är för ett mindre barn. En 

orsak till det tros vara förebilder eller nätverket kring ungdomen som påverkar. 

 

Ekonomiskt bistånd genom generationer är något vanligare i Sverige än i USA. Det förklaras 

som en effekt av den omfattande socialpolitik och välfärd som vi har i Sverige. Välfärden ger 

hjälp till familjer vars behov främst är av ekonomisk art. Familjerna får stöd från 

socialförsäkringssystemet i form av barnbidrag, arbetslöshetsersättning samt sjukersättning. 

För familjer med ytterligare problematik finns behovsanpassade bidrag att ansöka om. Att 

bistånd genom generationer är vanligare i Sverige än i USA kan bero på att USA inte har 

exempelvis barnbidrag och sjukersättning (Stenberg, 2000).   

Barnens mående 

Barns mående påverkas av familjens socioekonomiska position, föräldrarnas utbildning och 

inkomst. Familjens låga inkomst kan ha negativ inverkan på barns kognitiva utveckling vilket 

kan resultera i låg utbildningsnivå och i längden problem med försörjningen. Det är vid nedre 

delen av inkomstskalan som risken är störst för barn att drabbas av långsiktiga negativa 

effekter. Finansiella problem i barndomen kan i förlängningen medföra både psykisk och 

fysisk problematik (Ringbäck Weitoft, m.fl., 2007).  

 

Studier har visat att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd generellt har sämre 

hälsa och sociala utfall, jämfört med barn i låginkomstfamiljer utan ekonomiskt bistånd. Hälsa 

kan bland annat definieras som självmordsförsök och drogmissbruk. Vid extrema ekonomiska 

situationer ökar risken för nedsatt utveckling för barnen. En ännu större risk för dessa barn är 

negativ social utveckling i form av låg utbildning (Ringbäck Weitoft, m.fl., 2007; Andrén & 

Gustafsson, 2004). Barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd bör erbjudas 

förebyggande program baserat på evidensbaserad praktik där fokus bör vara hälsa, utbildning 

och kompetensutveckling (Ringbäck Weitoft, m.fl., 2007).   

 

Fernqvist (2011) menar att barn påverkas av att leva med ekonomiskt bistånd men får inte 

själva delta i processen om bidraget. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att yttra sig ”i 

de rättsliga och administrativa förfaranden som berör barnet”. Enligt Fernqvist skriver Swärd 
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att Sverige är ett bland de mest generösa länderna när det kommer till sociala förmåner och 

anses därmed vara ett av världens mest ”barnvänliga” länder. Fernqvist anser dock att inom 

den svenska välfärdspolitiken har barn en passiv och icke-deltagande ställning i 

välfärdsdebatten. Hon menar vidare att barnen varken tillför information eller bidrar som 

samtalspartner i möten med socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Fernqvist menar att 

det borde tas större hänsyn till barns erfarenheter och tillgång till deras resurser som just barn, 

istället för att tillämpa ett vuxenperspektiv i frågor som rör barnskydd.  

 

Det centrala i möjligheten att få ekonomiskt bistånd handlar om individens förmåga att arbeta 

eller söka arbete. Fernqvist (2011) menar att denna centrala utgångspunkt exkluderar de barn 

som lever i ekonomisk utsatthet då arbete inte är något som inkluderar barn. Hon menar även 

att denna arbetsdiskurs kan skapa en motsägelse mellan att vara förälder och att leva upp till 

de rättigheter och skyldigheter som arbetsmarknaden skapar och kräver. Missar man att leva 

upp till kraven inom arbetsdiskursen kan man gå miste om det ekonomiska biståndet, vilket i 

sin tur påverkar inte enbart den vuxna individen utan även barnen, i form av sociala och 

materiella behov. Barnen själva är i dessa fall inte representerade enligt Fernqvist. Hon menar 

att det svenska välfärdssystemet visar på medborgarnas tillgång till resurser och möjligheter 

att delta i stället för vad som kanske är det egentliga behovet för familjen som helhet, då det är 

viktigare att söka arbete än att ta hand om barn och familj. Fernqvist avslutar studien med att 

fråga hur barnen ska kunna vara delaktiga i frågor som berör dem när det ekonomiska 

biståndet till största del riktar sig mot vuxna. 

 

I vår studie är det relevant att ha bakgrundsforskning kring att det ekonomiska biståndet går i 

arv då det står till grund för det vi vill undersöka. Forskningen över lag är överens om att 

långvarigt ekonomiskt bistånd ökar risken för att barn i dessa familjer i framtiden kan komma 

att behöva den sortens försörjning. Det är som sagt faktorer i omgivningen, enligt tidigare 

forskning, som bidrar att risken blir större för ett framtida ekonomiskt bistånd.  
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4. Teoretiska perspektiv  

Studiens teoretiska perspektiv har utgångspunkt i den sociala inlärningsteorin och 

barnperspektivet. Nedan beskriver vi först den teoretiska utgångspunkten för att sedan 

beskriva det valda perspektivet.  

 

Eftersom vårt syfte utgår från det sociala arvet mellan föräldrar och barn inom ekonomiskt 

bistånd, fann vi citatet ” barn gör inte som du säger utan som du gör” (Hwang & Nilsson, 

2012, s. 44) lämpligt. Citatet ledde oss in på den sociala inlärningsteorin som tolkningsram för 

vår studie. För att komplettera teorin och för att förstärka förståelsen för barnen använder vi 

oss även av barnperspektivet. Barnperspektivet finns även med i Socialtjänstlagen (2001:453) 

vilket ytterligare bidrog till dess medverkan i studien.  

Social inlärningsteori 

Hwang & Nilsson (2011) skriver om den sociala inlärningsteorin där vårt beteende till stor del 

styrs av indirekta erfarenheter i form av observationer. Indirekta erfarenheter innebär att 

individer lär sig genom observation, exempelvis att barn lär sig av vuxnas beteende. Frasen 

”barn gör inte som du säger utan som du gör” stämmer bra in på indirekta erfarenheter. Teorin 

härstammar från behaviorismen, vilken förklaras nedan. 

 

Begreppet behaviorism presenterades 1913 av filosofen John B Watson (1878-1958). Watson 

studerade människor och hade extrem tilltro till möjligheterna att genom påverkan förändra 

människans beteende. Watson presenterade S-R -tänkandet, studiet av sambanden mellan 

stimuli (retning) och respons (reaktion, svar) i vilket experimentella situationer möjliggör 

kontroll och mätning av sambandet. Den lärande är i detta skede passiv, och omedveten om 

lärandet vilket senare visar sig i ett utvidgat förråd av reflexer (våra naturliga behov och 

känslor). För att förklara denna nya lärdom, detta nya beteende, använder sig Watson av 

begreppet betingning. Stimuli orsakar respons och betingning skapar reflexer (Helleday & 

Berg Wikander, 2007). 

   

Behaviorismen kan delas upp i två delar, den klassiska och den operanta. Den ryske 

psykologen och fysiologen Ivan Pavlov (1849-1936) grundade den klassiska behaviorismen. 

Pavlov studerade hundars salivutsöndring: matdoft - obetingat (naturlig) stimulus gav 

salivutsöndring - obetingad (naturlig) respons. Pavlov tillförde ljudet av en klocka samtidigt 
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som matdoften. Klockan - betingad (inlärd) stimulus gav salivutsöndring - betingad (inlärd) 

respons. För att denna form av inlärning ska vara möjlig krävs upprepning och 

tidsbegränsning. Denna form av inlärning kallas för klassisk betingning (Helleday & Berg 

Wikander, 2007).  

 

Helleday & Berg Wikander (2007) skriver att förgrundsgestalter för den operanta 

behaviorismen är Skinner (1904-1990) och Thorndike (1874-1949). Betingningen visar sig 

här i form av förstärkning som konsekvens av det nya beteendet. Med detta menas att om det 

beteende som fanns före förstärkningen upprepas, blir konsekvensen att beteendet används 

igen och beteendet förstärks därmed. Förstärkning finns som både positiv och negativ. Positiv 

förstärkning är när ett beteende leder till något bra, belöning av något slag. Negativ 

förstärkning är när beteendet leder till att något obehagligt försvinner, exempelvis att smärta 

upphör eller tjatet tystnar. Den lärande är i detta skede aktiv, medveten om beteendet och lär 

sig av det. Individen påverkas av konsekvenserna av sitt beteende. I Thorndikes effektlag, 

trial-and-error, försök och misslyckanden, hittar vi förstärkning. Det individen försöker sig på 

och som ger ett positivt resultat är det beteende som används. Vidare skriver Helleday & Berg 

Wikander att motsatsen till förstärkning är bestraffning. Här hittar vi hämning av ett visst 

beteende genom obehag och hot. Bestraffning är försvagande och inte särskilt effektivt i 

inlärningssyfte. Denna form av inlärning kallas för operant betingning.  

 

Inom den operanta behaviorismen är Bandura enligt Karlsson (2007) den främste företrädaren 

för den kognitiva behaviorismen (tidigare benämnd behaviorism). Han menar att miljön inte 

påverkar individen direkt utan att individen påverkas av tidigare erfarenheter och tankar om 

framtiden såväl som av miljön. Individen kan i sin tur genom kognitiv förmåga påverka 

miljön. Ytterligare en form av påverkan är observation av andra, vilket kan ske medvetet 

såväl som omedvetet. Påverkan på individen kan ibland kallas för modellinlärning eller social 

inlärning, vilken hjälper individen att bete sig rätt i olika sammanhang. Individen påverkar 

aktivt sin omgivning enligt den kognitiva behaviorismen. Den sociala inlärningen är grundad i 

behaviorismen, vilken handlar om hur tankar och samspel mellan människor påverkar den 

enskilde individens beteende. Genom observation lär sig individen vad som är normativt rätt 

eller fel och tar sedan efter beteendet för att använda det i ”rätt” sammanhang. Planering och 

konsekvenser är viktigt inom den sociala inlärningen. Planering, eftersom individen måste 

koordinera sin kunskap från observationerna för att kunna använda inlärningen rätt, och 

eftersom alla beteenden ger olika sorters konsekvenser måste det planeras. 
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Karlsson (2007) lyfter fram förebilder, exempelvis föräldrar, som betydande inom social 

inlärning. Individen är mer villig att ta efter beteenden från liknande personer, dessa kan 

exempelvis vara förebilder som står känslomässigt nära. Auktoriteter är effektiva modeller för 

observationsinlärning. Det finns därmed inte något ”skydd” för individen att endast ta efter de 

positiva egenskaperna hos människor. Vidare skriver han ”om det observerade beteendet leder 

till framgång så kommer det att utföras” (Karlsson, 2007, s. 88). Karlsson menar även att barn 

observerar och uppmärksammar föräldrars olika attityder och sedan härmar dessa. 

Barnperspektivet 

Cederborg (2014) menar att i det sociala arbetet ska barns bästa beaktas och socialsekreterare 

ska ha ett barnperspektiv med sig i bedömningar. Barn enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är 

individer mellan 0-18 år. Barnperspektivet ser olika ut beroende på barnets ålder. Om barnet 

inte är förmögen att föra sin talan ska socialsekreterare på annat sätt ta reda på hur barnet 

upplever särskilda situationer och hur barnets mående är. Man måste även ha i åtanke hur 

vissa beslut kan komma att påverka barnet, både positivt och negativt. För att skapa sig en 

uppfattning om vad som är bäst för det specifika barnet krävs det ett utredningsarbete. Arbetet 

utgår från att ta reda på hur tiden innan kontakten med socialtjänsten har varit samt hur barnet 

känner angående detta och upplever detta. En kontakt med nätverket kring barnet kan ibland 

vara nödvändig för att skapa sig en utökad bild av hur det specifika barnets livssituation sett 

ut. Barnet ska få ta del av beslut som rör dem och ha åsikter kring detta. I slutändan är det 

vuxna som gör tolkningen av barnens situation. Barnets perspektiv ska tas i beaktande 

tillsammans med andra perspektiv som även de bör vägas in i en samlad bedömning mot ett 

slutgiltigt beslut. Vidare menar Cederborg att barnperspektivet ställer höga krav på 

socialsekreterare, då det kan vara komplext att bedriva ett sådant arbete. Forskning visar att 

kraven på implementeringen av barn i ärenden, situationer och beslutsprocesser inte har 

uppfyllts till förväntad nivå, vilket kan bero på ett invant arbetssätt och att införandet av 

barnperspektivet är något komplext.  

 

Socialstyrelsen (2007, s. 29-30) skriver att ”det finns en påtaglig risk att barn påverkas 

negativt i familjer som har bistånd under lång tid”. Detta visar sig då många av dessa barn är 

överrepresenterade inom vissa problemområden. Problemområdena gäller exempelvis 

barnmisshandel, mobbning, aktuella i barnavårdsutredningar, omhändertaganden av barn och 
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slutligen att barnen i vuxen ålder löper stor risk att erhålla ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen 

menar även att risken för barnen förhöjs med antalet ökade månader som familjer har med 

ekonomiskt bistånd. De menar även att ett barnperspektiv inom socialtjänsten inte enbart 

behöver handla om ekonomiska frågor. Barnens behov ur andra aspekter bör utredas under 

långvarigt ekonomiskt bistånd eftersom dessa barn kan ses som mer utsatta, jämfört med 

andra barn. Socialstyrelsen och Länsstyrelserna hade år 2002 ett projekt vilket handlade om 

tillämpningen av barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd. Kortfattat visar resultatet att 

handläggare behöver fokusera mer på barnfamiljer med långvarigt bistånd. Fokus bör ligga på 

förbättrade planer och metoder för stöd till föräldrar och hur barnen ska uppmärksammas.  

 

Cederborg (2014) tar upp ett antal riktlinjer för att få in barnperspektivet i det sociala arbetet. 

Barn ska inkluderas tidigt i ärendet och dess process vilket betyder att de bör intervjuas 

angående sin uppfattning. Det som då kommer fram under intervjuerna med barnen bör 

respekteras och analyseras utifrån vissa aspekter. Dessa aspekter är individuella, ekonomiska, 

sociala, emotionella, kulturella, historiska samt hälsomässiga. Nätverket kring barnet ska dela 

sina synpunkter med socialsekreteraren för att jämföras med barnets och skapa en samlad bild 

utifrån barnperspektivet. Socialsekreterare måste sätta sig in i barnets unika situation och 

förstå det utifrån detta. 

 

FN:s konvention om barns rättigheter, även benämnd som barnkonventionen, är för världens 

stater ett gemensamt synsätt för barns rättigheter och ligger till grund för det globala 

barnperspektivet. Barn ses som subjekt med egna och individuella livserfarenheter och 

rättigheter. Enligt konventionen ska barn ha rätt till att de grundläggande behoven blir 

tillgodosedda, att de inte ska utsättas för övergrepp av olika sort eller diskriminering. 

Slutligen ska de få dela sina åsikter och bli respekterade utifrån dem (Lindholm, 2014). 

 

Den sociala inlärningsteorin och barnperspektivet kan förhoppningsvis hjälpa oss att nå det 

utsatta syftet då vi har ett stort engagemang i barnens position i samhället. Vi vill även, 

genom den sociala inlärningsteorin, förstå hur barnen påverkas av sina föräldrar. 
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5. Metod 

I detta avsnitt tar vi upp undersökningsdesign, forskningsansats, urval, datainsamlingsmetod, 

databearbetning, validitet och reliabilitet samt etik i samband med studien. Löpande i avsnittet 

utförs en metoddiskussion. 

Undersökningsdesign 

Vårt val av kvalitativ metod bygger på intresset att samla in kunskap utifrån 

socialsekreterarens egen tolkning och erfarenhet. I ett kvalitativt perspektiv ligger intresset på 

individen och den subjektiva sanningen i hur individen själv tillsammans med tidigare 

erfarenheter och kunskaper, tolkar och formar sitt liv och därmed dess omgivande verklighet. 

Detta ger insikt i innebörden och själva meningen med verkligheten vilken även förstärks då 

studien sker i dess rätta kontext, det vill säga i dess naturliga miljö där interaktionen sker 

(Backman, 2011; Bryman, 2011). Socialsekreterare möter dagligen familjer och i viss 

utsträckning även barnen på sin arbetsplats vilket skapar erfarenhet och kunskap om dem. 

Denna erfarenhet och kunskap utgör för socialsekreterarna tolkningsramar som används i 

möten med individer samt i formandet av det egna professionella arbetssättet. Den kvalitativa 

metoden visade sig vara lämplig för vår studie och för vårt syfte, då mycket kom fram under 

intervjuerna utöver våra frågeställningar. 

Forskningsansats  

Vi vill nå en större förståelse vad gäller det sociala arvet inom ekonomiskt bistånd. För att 

göra det möjligt måste vi tolka och försöka förstå våra informanters utsagor, vilka grundas i 

tolkningar som socialsekreterare har gjort i möten med familjer. Vi kommer därför ha ett 

hermeneutiskt angreppssätt i vår studie. Hermeneutik innebär tolkning av mening (Gilje & 

Grimen, 2007). Samtal och text är centrala inom hermeneutiken och den kan hjälpa forskaren 

att analysera sitt material som inte endast är beroende på här och nu utan att analysera hela 

kontexten (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Urval 

Bryman (2011) menar att det målinriktade urvalet är en strategisk metod för att hitta just de 

informanter som är ämnade och relevanta för studien. Denna sorts urval lämpade sig bäst för 

vår studie då vi hade en klar idé om att intervjua socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. 
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Tanken var att de ofta har första kontakten med barnfamiljen vilka lever med ekonomiska 

svårigheter. Som krav hade vi att de skulle ha minst tre års yrkeserfarenhet inom området, för 

att möjligen träffat någon barnfamilj med långvarigt bistånd och för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Det fanns i åtanken att det råder stor personalomsättning inom Socialtjänsten, 

dock visade sig detta inte vara ett problem. Kravet på några års erfarenhet visade sig var bra 

för studien, då informanterna både hade mött barnfamiljer med långvarigt bistånd såväl som 

att de kunde svara på våra frågeställningar.  

 

Intervjuförfrågan skickades via mail till enhetschefer och förste socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd från olika kommuner i Dalarna. I vissa fall fick vi tid för intervju direkt 

och i andra fall blev vi vidarebefordrade till andra socialsekreterare. Vi skickade 

förfrågningarna tidigt i processen för att försäkra oss om att få informanter till studien. Sex till 

åtta intervjuer hade vi önskat att uppnå men det resulterade i sammanlagt fem stycken, till stor 

del på grund av den begränsade tidsåtgången som uppsatsskrivandet har, tillsammans med 

socialsekreterarnas fullbokade kalendrar. Att vi inte fick så många intervjuer som vi önskat 

påverkar studiens utfall till viss del. Vi hade kunnat få mer information och eventuellt en 

bredare bild av det ekonomiska biståndet och barnfamiljer. Dock är vi nöjda med det vi fått ut 

av de fem intervjuer vi genomfört då det har lett till en större förståelse av studiens syfte. På 

intervjun fick informanterna ett informationsbrev (bilaga 1), vilket informerade om deras 

rättigheter, våra skyldigheter och de etiska krav vi hade att förhålla oss till.  

Datainsamlingsmetod  

Då studiens syfte lyder: att undersöka hur socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd ser 

på risken att ekonomiskt biståndstagande går i arv mellan föräldrar och barn, samt hur de ser 

på sin möjlighet att arbeta förebyggande för att förhindra att biståndstagande går i arv, 

lämpade sig intervjuer bäst för insamling av det empiriska materialet. Detta bland annat på 

grund av den möjlighet som skapas för att ställa eventuella uppföljningsfrågor. Vi anser att 

uppföljningsfrågor är viktiga då dessa kan tillföra ytterligare information som inte 

framkommer ur frågorna från intervjuguiden. Intervjuerna var semistrukturerade tillsammans 

med en intervjuguide (bilaga 2). Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer 

möjliggör för uppföljningsfrågor i samband med de ursprungliga frågorna. Intervjuformen 

hämmar inte informanterna att berätta något som inte frågas om, vilket var bra för vår studie 



 

15 

 

då vi inte visste vad som kunde tänkas komma fram. Vi skapade intervjuguiden utifrån 

tidigare forskning och teori för att kunna analysera informationen från intervjuerna.  

 

Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser för att underlätta för dem samt för att 

bespara dem tid. Vi presenterade oss själva, lämnade informationsbrev och frågade om 

inspelning av intervjun godkändes. Samtliga informanter godkände att vi spelade in 

intervjuerna, vilket gjordes för att underlätta vårt analyseringsarbete. Intervjuerna tog cirka en 

timme, vilket kändes rimlig då informanterna fick möjlighet att tala relativt fritt samt för 

möjligheten att bevara koncentrationsförmågan. Under intervjun utgick vi från den 

intervjuguide vi skapat vilken även hade utrymme för uppföljningsfrågor. 

Databearbetning  

Bryman (2011) menar att analys inom kvalitativ metod bland annat kan ske genom två 

vanliga genomföranden, dessa är narrativ analys och tematisk analys. Den narrativa analysen 

används främst om man som forskare vill upptäcka något som skett i informantens liv över tid 

- det är processen som är i fokus. Vi har inget tidsperspektiv i vår studie och heller ingenting 

som har med processer att göra. Vi valde därmed att använda oss av tematisk analys vilket 

innebär att det skapas olika teman i den transkriberade texten. Utifrån dessa teman kunde vi 

nå ett resultat av den samlade bilden vi fick genom informanternas utsagor.  

 

Efter att ha lyssnat igenom det inspelade materialet har vi transkriberat innehållet från 

intervjuerna ordagrant. Direkt efter intervjuerna delades det inspelade materialet upp mellan 

oss och vi transkriberade halva intervjuerna var för sig. Därefter analyserade vi det 

transkriberade materialet tillsammans. Vi har under intervjuerna och transkriberingar haft 

teori och tidigare forskning med oss i tanken. Vi läste den transkriberade texten mycket 

noggrant och markerat med överstrykningar i olika färger och kommentarer i textens marginal 

kring innehållet. Vi delade upp resultatet i två teman med hjälp av våra frågeställningar. De 

två teman blev ”biståndstagande mellan föräldrar och barn” och ”socialsekreterarnas 

möjlighet att förhindra det sociala arvet”.  

Validitet och reliabilitet  

Begreppen validitet och reliabilitet används för att bedöma kvaliteten i undersökningar 

(Bryman, 2011). Vi har som hjälp för att bedöma kvaliteten på vår kvalitativa studie valt att 
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använda oss av begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet generalisering är inte aktuellt 

för kvalitativa studier enligt Kvale & Brinkmann (2014), då man vanligtvis använder sig av 

för få informanter, vilket gör att studiens resultat inte kan generaliseras till en större 

population. Bryman (2011) menar att vid generalisering bör man även använda sig av 

sannolikhetsurval som tillvägagångssätt för att nå ett slumpmässigt urval av exempelvis 

individer till den tänkta studien. Då vi har gjort ett målinriktat val av informanter som är 

ämnade och relevanta för studien. Vi har därför valt att bortse från generalisering då 

möjligheten att uppnå detta inte är möjligt.  

 

Validitet innebär enligt Bryman (2011) om forskaren mätt det som avsågs att mäta, vilket kan 

ses som ett av de viktigaste momenten i studier. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

validitet ska finnas med under hela forskningsprocessen som en kvalitetskontroll, för att skapa 

trovärdighet från forskaren för läsaren. Vi har försökt uppnå detta genom att så tydligt som 

möjligt visa studiens olika moment, från metod till diskussion och på detta sätt skapa 

transparens. I ett ytterligare försök att nå validiteten har vi kopplat syfte och frågeställning till 

databearbetning, resultat och analys för att säkerställa att det som framkommit ur materialet är 

det som vi ansåg att undersöka. Vi har genom studien försökt hålla en röd tråd för att på bästa 

möjliga vis uppnå validitet. Vi anser även att genom att ständigt ha studiens syfte och 

frågeställning i beaktande har vi mätt det som vi avsåg att mäta, vilket är ” att undersöka hur 

socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd ser på risken att ekonomiskt biståndstagande 

går i socialt arv mellan föräldrar och barn, samt hur de ser på sin möjlighet att arbeta 

förebyggande för att förhindra att biståndstagande går i arv”. 

 

Reliabilitet innebär enligt Bryman (2011) i vilken utsträckning den kan upprepas av andra 

forskare och få fram liknande resultat. Vi har återigen försökt varit transparenta i studien då vi 

tidigare skrivit om varför vi valt informanterna till studien och att de ska ha arbetat inom 

enheten för ekonomiskt bistånd i minst tre år för att kunna ge fylliga och adekvata svar. För 

att underlätta att resultatet från studien ska kunna bli det samma om studien upprepas vid ett 

annat tillfälle har vi valt att utgå från en intervjuguide (bilaga 2) och genomfört samtliga 

intervjuer gemensamt. Transkriberingen av det empiriskt insamlade materialet har sedan skett 

ordagrant. Från intervjuerna till analysen har vi varit överens om hur vi ska tolka materialet 

för att försöka anpassa det efter studiens syfte och frågeställningar.  
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Vi försöker vara så transparenta som möjlig genom studien för att även möjliggöra för 

fortsatta studier på det som inte fanns utrymme för i uppsatsen. 

Etik  

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har utarbetat ett dokument för 

forskningsetiska anvisningar (bilaga 3). Genom dokumentet ska en egengranskning av studien 

göras, vilken visar på om en etisk granskning till forskningsetiska nämnden måste lämnas 

eller inte. Egengranskningen görs genom att svara på sju frågor, via dokumentet. Om någon 

av frågorna skulle besvaras med ”ja” eller ”tveksamt” ska en bedömning med handledare 

göras, om en etisk granskning ska lämnas in. Vi besvarade dokumentet och fick samtliga svar 

”nej”. Vi anser då inte att det finns någon etisk svårighet med vår studie som måste 

kontrolleras och godkännas, eftersom vi endast intervjuat socialsekreterare och inte använder 

oss av faktiska fall.  

 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att inom studier informera informanterna och se till att 

studien uppfyller de fyra etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens syfte ska 

belysas för informanterna och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de själva vill. För 

att uppfylla detta krav mailade vi informanterna och delgav att deras medverkan är frivillig 

samt informerade om undersökningens syfte. I samband med intervjun gav vi informanterna 

ett informationsbrev (bilaga 1). Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att 

informanterna själva har rätten att bestämma över sin medverkan i studien. Informanterna är 

vuxna och samtliga har själva valt att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanterna ska behandlas anonymt vilket vi skrev med i informationsbrevet (bilaga 1). För 

att ytterligare uppfylla detta krav har vi valt att inte nämna kommuner eller informanter vid 

namn. Det fjärde och sista etiska kravet är nyttjandekravet innebär att informationen som 

samlas in endast får användas för studiens ändamål, vilket vi informerade om vid 

intervjutillfället. Efter transkriberingen raderade vi det inspelade materialet.   

Metoddiskussion  

Vårt val av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer var för studien positivt då vi 

fick utförliga svar som tillförde studien viktig information. Vi anser att detta inte skulle ha 

uppnåtts via exempelvis enkäter. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde följdfrågor för oss 
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då det under intervjuerna kom upp samtalsämnen vi inte tänkt på. Av dessa följdfrågor kunde 

vi få ut mer av det informanterna berättade och anpassa detta efter studiens syfte och 

frågeställning. Genom att ha ett hermeneutiskt angreppssätt har vi kunnat tolka det 

informanterna delgivit under intervjuerna, inte enbart var intervju för sig utan vi har även 

kunnat analysera intervjuerna tillsammans och från det fått ut ett sammantaget analyserbart 

material. I den tematiska analysen upptäcktes centrala teman utifrån frågeställningarna. Dessa 

centrala teman kom att bli strukturen för resultatkapitlet.   
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6. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna materialet. För att förtydliga den 

verklighet som resultatet speglar kommer citat från informanterna läggas in texten. Av de vi 

intervjuat hade den informant med längst erfarenhet arbetat som socialsekreterare på enheten 

för ekonomiskt bistånd i 35 år och den med kortast erfarenhet hade arbetat i tre år. 

Informanternas tidigare yrkeserfarenheter var varierande, bland annat: socialsekreterare för 

barn och unga samt missbruk, sjukhus- och skolkurator, familjerättshandläggare och 

föreståndare för HVB. Denna breda yrkeserfarenhet ledde till att informanterna kunde bidra 

med ytterligare kompetens för området inom studien. 

Biståndstagande mellan föräldrar och barn 

I samtliga intervjuer ansåg informanterna att ekonomiskt bistånd kan komma att gå i socialt 

arv. Citaten nedan visar informanternas erfarenheter: 

 

Vi har familjer som vi vet är fjärde generationen […] så visst finns det ett socialt arv skulle man kunna säga. 

 

Det finns vissa som utgår från att det är genom försörjningsstöd man försörjer sig och sen finns det de som aldrig 

i sitt liv skulle tänka sig att gå hit, de ska fixa ett arbete och försörja sig själva och inte hålla på som morsan och 

farsan gjort […]. 

 

[…] jag har tyvärr sett att det många gånger är flera generationer försörjningsstödsmottagare. 

 

[…] vissa kan ju systemet i och med att de är uppväxta i det. De kommer ju tillbaka […].   

 

Långvarigt biståndstagande mellan generationer (på grund av det sociala arvet) upprätthålls 

enligt informanterna av vissa faktorer. Informanterna uttryckte sig bland annat såhär:  

 

Vissa blir ju så inpräntade, att man kan leva på bidrag.  

 

[…] bristande motivation hos ungdomen.  

 

[…] ofta finns andra problem utöver ekonomiska […] missbruk, kriminalitet eller någon form av socialt 

handikapp vilket kan göra det svårt att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Det kan handla om låg begåvning eller ett handikapp på annat vis och att de hamnar mellan stolarna.  
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[…] vad de har med sig från sina föräldrar och vad de har för syn på vuxenlivet.  

 

Flera informanter uttryckte att individer som växer upp med ekonomiskt bistånd i familjen 

kan lära sig det, vilket i förlängningen bidrar till en normalisering av den formen av 

försörjning. Det ekonomiska biståndet kan komma att bli en del av vardagen och några 

informanter uttryckte sig såhär:  

 

Om individer vuxit upp med föräldrar som alltid gått till jobbet lär de sig att det ska vara så, medan om 

föräldrarna har varit hemma under en stor del av uppväxten blir å andra sidan detta normaliserat.  

 

Det finns vissa som utgår från att det är så man försörjer sig […]. 

 

Samtliga informanter talar om vikten av en fungerande skolgång för barnen för att inte hamna 

i ett framtida ekonomiskt biståndstagande. De menar att inte få hjälp och stöd med skolarbetet 

och att inte klara grundskolan, försvårar möjligheten för vidare studier och därmed inträdet till 

arbetsmarknaden vilket är den ”normala” formen av försörjning. 

 

 […] att man inte får någon hjälp och stöd med skolarbetet […] att inte klara grundskolan. 

 

[…] det handlar jättemycket om stöd och motivation hemifrån.  

 

[…] det är ju inte försörjningsstöd som är norm i samhället.  

Socialsekreterarnas möjlighet att förhindra det sociala arvet  

Några av informanterna menar att ungdomar som ansöker om ekonomiskt bistånd inte ska 

vara kvar i biståndstagandet en längre tid, detta för att lättare kunna förändra sina liv.  

 

[…] de ska vara här så liten tid som möjligt, så snabbt ut i praktik som det någonsin går.  

 

[…] är det någonstans man ska sätta in kraft för att bryta mönster så är det ju med ungdomar som kommer hit 

[…] man kanske kan prata om andra saker än om ekonomi. Men man jobbar ju aktivt med att försöka förändra 

deras inställning […] vägleda åt ett annat håll.  

 

Ungdomarna är högprioriterade […]. 

 

Unga människor försöker vi kanske pusha till studier.  
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Ett tydligt resultat från samtliga informanter är att de anser att ett förebyggande arbete 

grundar sig i att jobba med föräldrarna. Detta för att eventuellt kunna förändra deras 

livssituation med ekonomiskt bistånd och därmed även barnen (trots att de inte deltar vid 

möten):  

 

 […] man jobbar med föräldrarna framåt […] kan man förändra föräldrarnas situation kan man även förändra 

barnens. 

 

Föräldrarna har inte alltid själva insikten i problematiken. Det kan vara en lång process. 

[…] jobba mycket mera aktivt med föräldrarna. Det är ju där det kommer ifrån, de har ju arvet.  

 

Man behöver ju jobba ganska intensivt med föräldrarna […] att de vågar lyfta blicken och vågar se att det finns 

ett annat liv […] så gynnar ju det barnen också i slutet.  

 

[…] men barnen träffar vi aldrig, Finns ingen anledning. De ska inte dras in i det här. 

 

Flera av informanterna anser att samtalet med föräldrarna är viktigt för att kunna stötta och ge 

råd, vilket kan leda till förändring av livssituationen. Några av informanterna uttryckte sig 

såhär: 

 

Vi jobbar mycket med motiverande samtal […] mitt mål är ju att de jag träffar inte ska vara kvar hos mig. Utan 

jag vill att de ska komma ut.  

 

Det är ju oftast här det går att påverka och göra något, att vara ett bollplank helt enkelt. 

 

Ett långt samtal kan betyda att det ger något tillbaka längre fram. 

 

[…] mer tid för att träffa föräldrarna, för at skapa bättre relationer. [...] för att jobba dem vidare och framåt till att 

bli självständiga, utan oss. 

 

 Vi har rådgivningen i samtal. […] samtalet kan vara till stor hjälp. 

 

[…] energi och självkänsla, naturligvis. Det är hur många tankar som helst som kan dyka upp under ett samtal. 

 

Samverkan med andra myndigheter visar sig vara centralt från intervjuerna, då en samverkan 

eventuellt kan bidra till större hjälp för klienter att nå egen försörjning. Detta genom att 

exempelvis få praktikplats och annan form av sysselsättning. 
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[…] samarbete utanför socialförvaltningen är jättenödvändigt. 

 

[…] så jobbar man nära arbetsförmedling och försäkringskassan. 

 

Men vi vill ju inte att någon ska gå på löpande bistånd, och det gäller både barnfamiljer och andra familjer så 

försöker vi ju jobba bort oss själva så de ska bli självförsörjande. Antingen genom sjukförsäkring eller om de 

kommer ut i praktik, arbetsprövning eller kanske får rätt till A-kassa. 

 

 

Resultatet har vi kopplat till studiens syfte och frågeställningar vilka vi vidare kommer 

analysera tillsammans med studiens teoretiska perspektiv i nästa kapitel.  
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 7. Analys 

Samtliga informanter upplever att ekonomiskt bistånd kan gå i socialt arv mellan föräldrar och 

barn, vilket kan bero på olika faktorer. Informanterna anser att ett ekonomiskt biståndstagande 

inte är normen i samhället, de menar att det är tänkt att vara en kortsiktig lösning. Enligt 

socialstyrelsen (2007) förhöjs risken för ett socialt arv med antalet ökade månader som 

familjer har med ekonomiskt bistånd och ur ett barnperspektiv skriver socialstyrelsen (2007, 

s. 29-30) att ”det finns en påtaglig risk att barn påverkas negativt i familjer som har bistånd 

under lång tid”. 

 

En av faktorerna för det sociala arvet handlar enligt några av informanterna om att vissa 

individer lär sig systemet då de är uppväxta i det. Detta normaliseras eftersom barn, enligt den 

sociala inlärningsteorin, lär sig av vuxnas beteenden genom observation, det blir en del av 

deras vardag (Hwang, Nilsson, 2011). Även studiens tidigare forskning visar på att 

ekonomiskt biståndstagande kan gå i socialt arv. Stenberg (2000) menar att det främst är 

föräldrarnas bakgrund, i form av tidigare erfarenheter och livssituationer, som kan förklara 

varför biståndet kan gå i generationer. Stenberg menar även att föräldrar som levt med 

ekonomiskt bistånd i kombination med kriminalitet och barnens anpassning i skolan kan ses 

som ökade risker till ett framtida biståndstagande för barnen. Han menar med detta att även 

andra former av sociala problem, utöver det ekonomiska, kan ligga till grund för det sociala 

arvet och ett eventuellt framtida ekonomiskt biståndstagande. Enligt flera av informanterna är 

föräldrars möjlighet att påverka sina barn en förutsättning för dem att klara av skolan. Denna 

beskrivning sammanfaller med det Stenberg tar upp om betydelsen för en lyckad skolgång 

och bra betyg för barnen vilket är viktigt för att motverka ett framtida biståndstagande.  

 

Andra faktorer som informanterna upplever ökar risken för att ekonomiskt biståndstagande 

går i socialt arv mellan föräldrar och barn är liknande med Stenbergs forskning. 

Informanterna menade att avsaknad av hjälp och stöd i skolarbetet kan leda till en bristande 

skolgång och andra faktorer hos föräldrarna i form av bakomliggande problematik som 

exempelvis missbruk, kriminalitet eller andra sociala handikapp kan leda till ett socialt arv av 

det ekonomiska biståndstagandet. Vissa informanter menar med detta att avsaknad av hjälp 

och stöd i skolarbetet och bristande skolgång, försvårar i förlängningen möjligheten för vidare 

studier. Detta kan i sin tur försvåra inträdet till arbetsmarknaden, vilken är den normala 

formen av försörjning enligt informanterna. Enligt Stenberg (2000) kan detta ses som en 
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indirekt effekt av att föräldrar kan vara mer eller mindre angelägna om barnens skolgång och 

vikten av tillgång till egen försörjning. Föräldrar med sociala problem kan utöver ett 

ekonomiskt biståndstagande i många fall inte ge det stödet eller vara de förebilder som barnen 

behöver enligt vissa informanter. 

 

För att arbeta för en annan form av försörjning än ekonomiskt bistånd ser informanterna tiden 

som viktig, då de anser att biståndet är tänkt som en tillfällig lösning. De anser även att det är 

viktigt att få ut föräldrarna i sysselsättning och att så tidigt som möjligt bryta eventuella 

mönster som kan tänkas uppstå av långvarigt ekonomiskt bistånd. Samtliga informanter har 

nämnt att möjligheten för att förändra barnens situation i form av ett framtida socialt arv av 

ekonomiskt biståndstagande bör man jobba med föräldrarna. Informanterna menar med detta 

att kan man förändra föräldrarnas situation kan man även förändra barnens. Enligt den sociala 

inlärningsteorin påverkas individen av tidigare minnen och erfarenheter genom uppväxten, 

vilket påverkar det egna beteendet. Detta kan ibland kallas modellinlärning då vi lär oss 

genom att observera människor i vår omgivning (Karlsson, 2007). Den sociala 

inlärningsteorin lyfter fram exempelvis föräldrar som förebilder inom social inlärning då 

individen är mer villig att ta efter beteenden från personer som liknar en själv och som 

exempelvis står känslomässigt nära, detta gäller både positiva och negativa beteenden 

(Karlsson, 2007). Föräldrarna bör enligt informanterna ligga till grund för ett förebyggande 

arbete för att ekonomiskt biståndstagande inte ska gå i arv mellan föräldrar och barn vilket 

även kan förstås genom den sociala inlärningsteorin då barn tar efter förebilder, genom 

modellinlärning.  

 

Vissa informanter tog även upp samtalet som ett sätt att arbeta förebyggande i möten med 

klienter för att stötta och ge råd kring den ekonomiska situationen. De anser att själva 

samtalen kan vara motiverande för föräldrar att ta sig till sysselsättning och eventuellt bryta 

invanda mönster på grund av långvarigt ekonomiskt biståndstagande. Bristande motivation på 

grund av exempelvis dåligt mående på grund av brist på sysselsättning kan för föräldrarna 

enligt några av informanterna vara en bidragande orsak till attityder gentemot den egna 

ekonomin i form av försörjningsstöd. Det Hwang & Nilsson (2011) skriver om den sociala 

inlärningsteorin, att vårt beteende styrs av indirekta erfarenheter i form av observationer 

stämmer bra överens med frasen ”barn gör inte som du säger utan som du gör”. En informant 

ansåg att barn lär av sina föräldrar och deras sysselsättning blir därmed en viktig del i barnets 

syn på försörjning. För att motverka ett framtida biståndstagande tror en av informanterna att 
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energi och självkänsla är viktiga beståndsdelar för individen. Ekonomiskt bistånd handlar 

enligt en annan informant till viss del om motivationsarbete för att påverka föräldrars attityder 

då de kanske inte har insikt i problematiken den skapar. Informanten menar att en god och 

personlig relation mellan dem och klienter är viktigt för att öppna upp för förtroende och ett 

gott samarbete. Att öppna upp för förtroende kan för många individer vara en lång process 

säger vissa informanter och de menar vidare att några kan vara rädda för att stå på egna ben 

då de kanske aldrig, eller under en lång period behövt göra det. Att skapa relationer och ge 

föräldrarna styrka och hopp gynnar hela familjen i slutändan enligt vissa informanter, de 

menar att föräldrarnas mående påverkar även barnen. Cederborg (2014) berör vikten av att 

barnperspektivet ska implementeras i alla former av socialt arbete samt att det ska beaktas hur 

olika situationer kan påverka barnen. Enligt informanterna deltar inte alltid barnen vid deras 

möten men de anser ändå att barnperspektivet hela tiden finns med i tanken. Fernqvist (2011) 

tar upp att barnen inte kommer till tals då de oftast inte deltar i möten inom ekonomiskt 

bistånd. Hon menar att familjens ekonomi påverkar barnen i lika stor utsträckning som de 

vuxna. 

 

Ytterliggare ett sätt att arbeta förebyggande för att ekonomiskt biståndstagande inte ska gå i 

arv mellan föräldrar och barn menar informanterna är samverkan med andra myndigheter. 

Informanterna upplever att samverkan kan hjälpa föräldrar mot egen försörjning genom att bli 

inskrivna på arbetsförmedlingen och komma ut i praktik eller annan form av sysselsättning.  

Attityden till arbete anser informanterna som en viktig del av ett individuellt perspektiv för att 

motverka ekonomiskt biståndstagande. Då många med ekonomiskt bistånd är arbetslösa 

menar våra informanter att det är positivt med praktikplatser eftersom det är en stor hjälp mot 

egen försörjning. Informanterna menar att bara gå hemma är i sig dåligt för individen vilket 

även påverkar barnen och informanterna uttryckte bland annat att genom praktik får de bevisa 

vad de går för. Arbetslöshet hos föräldrar kan enligt Siedler (2004) vara en faktor för 

ekonomiskt bistånd att gå i generationer. 
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8. Diskussion  

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

på risken att ekonomiskt biståndstagande går i socialt arv mellan föräldrar och barn samt hur 

de ser på sin möjlighet att arbeta förebyggande för att förhindra att biståndstagande går i arv. 

Detta syfte skapades utifrån vår tro att denna form av socialt arv utgör ett problem för både 

samhälle och de barn som står som eventuella framtida arvtagare. Vi har använt oss av den 

sociala inlärningsteorin och barnperspektivet som hjälp för att nå en förståelse av det 

analyserade materialet från de svar vi fick in från informanterna. För att lättare nå vårt syfte 

har vi använt oss av frågeställningar: 

 Hur upplever socialsekreterare att ekonomiskt biståndstagande går i arv mellan 

föräldrar och barn? 

 Hur anser socialsekreterarna att de arbetar förebyggande? På vilket sätt? 

 

Genom resultatet och analysen som tidigare presenteras i studien framkommer att 

socialsekreterare upplever att ekonomiskt biståndstagande kan komma att gå i arv mellan 

föräldrar och barn vilket även stämmer överens med tidigare forskning (Stenberg, 2000; 

Edmark och Hanspers, 2011; Siedler, 2004). Enligt den sociala inlärningsteorin styrs 

individers beteenden till stor del av observationer av andra, vilket även sammanfaller med vår 

studie och tidigare forskning, då barn kan komma att ta efter föräldrarnas syn på ekonomiskt 

bistånd. Individen observerar förebilder, vilka exempelvis kan vara föräldrar då dessa ofta står 

nära (Hwang, Nilsson, 2011). Anledningen till varför det långvariga biståndet kan komma att 

gå i socialt arv rör sig enligt informanternas uppfattningar om olika faktorer. En faktor är att 

vissa individer har lärt sig av sina föräldrar genom sin uppväxt hur systemet i form av 

ekonomiskt bistånd fungerar. Observationen av systemet och föräldrarna gör att mottagande 

av ekonomiskt bistånd normaliseras hos många av barnen, såväl som att förvärvsarbete ofta 

blir normaliserat hos de barn vilka har arbetande föräldrar. En annan faktor är avsaknad av 

hjälp och stöd i skolarbetet, vilket kan leda till bristande skolgång och därmed försvåra 

inträdet till arbetsmarknaden. En annan faktor, utöver långvarigt ekonomiskt biståndstagande, 

är enligt informanterna problematik hos föräldrarna som exempelvis missbruk, kriminalitet 

eller andra former av sociala handikapp.  

 

Genom resultat och analys visar det sig på vilket sätt studiens intervjuade socialsekreterare 

arbetar förebyggande för att ekonomiskt biståndstagande inte ska gå i arv mellan föräldrar och 
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barn. De anser att tiden för längden av det ekonomiska biståndet är viktig, då biståndet är 

tänkt att endast vara en tillfällig lösning. För att motverka detta är det viktigt att få ut 

föräldrarna i sysselsättning för att förhindra att de fastnar i invanda mönster eller bryta dessa 

om de redan har uppstått. För att minska risken för ekonomiskt biståndstagande ska gå i 

socialt av mellan föräldrar och barn, anser informanterna att man bör jobba med föräldrarna. 

De menar att vid en förändring av föräldrarnas situation kan situationen eventuellt även 

förändras för barnen. De anser även att samtalen är förebyggande då de många gånger kan 

handla om att ge föräldrarna stöttning och råd vilken kan leda till att föräldrarna kan 

motiveras till att bryta eventuella mönster och komma ut i sysselsättning. Ytterliggare ett 

arbetssätt som framkommer ur resultatet och analysen för att förebygga att ekonomiskt 

biståndstagande går i socialt arv är samverkan med andra myndigheter. Detta för att underlätta 

för individen att nå egen försörjning eller annan form av sysselsättning. Ur resultat och analys 

framkommer det även att informanterna framhåller vikten av att barn får rätt hjälp och stöd i 

skolan och därmed en fungerande skolgång. De menar att ett avbrott från skolan kan komma 

att påverka barnens framtid och försvåra möjligheten till framtida arbete och därmed egen 

försörjning.  

 

Ytterligare åtgärder i att förhindra bidragstagande av ekonomiskt bistånd har i studien visat 

sig kunna ligga hos skolan. De svar vi tagit del av genom informanterna sammanfaller med 

vad tidigare forskning visar, att betyg och anpassning i skolan utgör en viktig del för dessa 

barns framtid. Vi anser att denna kunskap är något som bör tas till vara och tittas närmare på, 

inte enbart från skolans sida utan även socialförvaltningens, vilken kan bidra med information 

angående ekonomi och andra faktorer som eventuellt kan leda till ett socialt arv inom 

ekonomiskt biståndstagande.  

 

Barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd kommer inte till tals vid beslut om denna 

form av bidrag. Informanterna menar att barn inte ska behöva ha med enheten för ekonomiskt 

bistånd att göra, då de anser att det är de vuxnas ensak. Barn ska alltså inte behöva oroa sig 

för den ekonomiska situationen. Dock framkommer det av intervjuerna att barn kan komma 

att påverkas av den ansträngda ekonomiska situationen. Barn kommer heller inte till tals i vår 

studie då vi av etiska skäl och tidsbrist valt att inte använda oss av barn som informanter till 

intervjuerna. Vi anser dock att de socialsekreterare på enheten ekonomiskt bistånd som gett 

oss denna information har kompetens och erfarenhet för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Det skulle dock vara önskvärt med vidare studier om hur dessa barn som levt 
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med långvarigt ekonomiskt bistånd eller hur dessa barn som vuxna ser på och har upplevt sin 

situation.  

Ett socialt arv riktas mot barnen men kommer från föräldrarna. Socialsekreterarna på 

ekonomiskt bistånd träffar idag föräldrarna som lever med denna form av bidrag och de kan 

genom dessa möten indirekt påverka barnen. 

 

Hwang, Nilsson (2011) citerar Leventhal:  

”Frågan är inte om vi kliniker kan förebygga bristande omsorg – för här kan vi svara ja – utan om samhället 

anser sig ha råd att tillföra de resurser som krävs för att utveckla de nödvändiga förutsättningarna” (s. 21). 

 

För att härleda till utgångspunkten och därmed syftet för studien så ser vi ovan nämnda citat 

som lämpligt att avsluta med. Detta för att kanske väcka eftertanke och nya frågor hos 

eventuella läsare.  
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Bilaga 1- Informationsbrev  

Hej! 

Vi vill börja med att tacka för att du ställer upp och hjälper oss med information till vår C-

uppsats. Här kommer lite information angående ditt deltagande i studien.  

 

Syftet med vår studie är att se hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar 

förebyggande med barn i ekonomiskt utsatta familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd.  

 

Vi kommer att spela in intervjun om ni godkänner det, så vi får med all information till 

studien. När vi transkriberat den kommer inspelningen att raderas. Du kan få läsa det 

transkriberade materialet från din intervju om du vill.  

 

Vid genomförandet av en uppsats finns det vissa etiska krav som vi måste förhålla oss till för 

att du som informant ska känna dig trygg. Dessa krav är: 

 

 Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

 Du kommer vara anonym i uppsatsen, 

 Vi kommer endast använda informationen vi får av dig till vår studie och inget annat, 

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

 

Student Malin Hallin h12mhall@du.se 

Student Åsa Lindgren v12asali@du.se 

Handledare Kari Jess kje@du.se 023-77 85 13 

 

 

 

___________________________________       ___________________________________ 

Malin Hallin                                        Åsa Lindgren 

  

mailto:kje@du.se
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Bilaga 2 – intervjuguide  

Frågeställningar 

 Hur arbetar socialsekreterare med familjer i långvarigt ekonomiskt bistånd? 

 Hur stor del i socialsekreterarnas arbete utgår från barnperspektivet? 

 

Frågor 

 Är det ok att vi spelar in intervjun? 

 Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur arbetar ni med barnfamiljer med ekonomiskt bistånd? 

 Upplever ni att barn i familjer med ekonomiskt bistånd kan gå en framtid till mötes 

med samma form av försörjning? (Kan det bero på att barnen får kännedom om hur 

det är att leva med ekonomiskt bistånd, och hur systemet för ekonomiskt bistånd 

fungerar?)  

- Om ja, förekommer det ofta? På vilket sätt?  

- Vad ser ni som bakomliggande orsaker till detta? 

- Informerar ni föräldrarna om detta? 

 Kan ni se några skillnader mellan olika familjetyper och mottagandet av ekonomiskt 

bistånd?  

- Exempelvis i familjer med en eller två föräldrar.  

- Hur arbetar ni med föräldrar som är ensamstående eller saknar en naturlig 

koppling till arbetslivet och till nätverk som underlättar inträdet på 

arbetsmarknaden? (grupper som i större bemärkelse är utsatta) 

 

 Vilken utbildningsnivå är det på barnfamiljerna som har ekonomiskt bistånd och hur 

går det med barnens skolgång?  

- Kan det påverka framtida försörjning?  

- Skiljer det sig mellan olika familjetyper? 

- Om nej, hur gör ni för att motverka låg utbildningsnivå? 

 

 Hur upplever ni att barnen mår i familjer med ekonomiskt bistånd? 
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- Skiljer det sig mellan kortvarigt samt långvarigt bistånd? 

 

 Hur tänker och arbetar ni kring att barnen i familjer med ekonomiskt bistånd kan 

tänkas finna det mer eller mindre stigmatiserande att ta emot ekonomiskt bistånd 

jämfört med barn vars föräldrar inte varit bidragstagare?  

 Träffar ni barnen? 

 Hur anser ni att ni bör träffa barnen? 

 Hur har barnen det hemma? 

 Anser ni att barnen påverkas av sina/sin föräldrar/förälder som lever med ekonomiskt 

bistånd? 

- Upplevs det stigmatiserande? Eller kan det minskas över tid?  

 

 Hur anser ni att arbetet med barnfamiljer i ekonomiskt bistånd bör gå till? 

  



 

34 

 

Bilaga 3 – Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 

Projekttitel: Men barnen då? 

Student/studenter: Åsa Lindgren och Malin Hallin 

Handledare:  Kari Jess    

Ja Tveksamt Nej 

 

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)?  

 

  x 

 

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)?   

 

  x 

 

3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

 

  x 

 

4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  x 

 

5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  x 

 

6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

  x 
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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)? 

  

  x 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

 


