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Abstract
The purpose of this study was to study and analyze in order to increase understanding of how 
social-secretaries choices and assessments described in the hypothetical situations that relate 
to families receiving social assistance welfare. The main issues we searched answer to each 
Mainly, we sought to answer the following questions: What considerations are made 
regarding the child's best interests in the handling process relating to social assistance and in 
what way is a childperspective taken into account in decision justification. Problem 
formulation can be summarized in the variety of decision making on welfare and vulnerability 
of poor children. In our approach to collecting empiri we used out of vignette-studies and 
interviews. We interviewed seven social secretaries from a social welfare unit. For our help in 
the analysis of the collected material, we have made use of Michael Lipskys streetlevel 
bureaucracy. The conclusion we came to was that the social secretaries agreed that there is 
disagreement how a child perspective is taken into account but all agree that the child's 
perspective must be addressed in some form in the management of social welfare.
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1 INLEDNING

Ekonomiska resurser har stor betydelse för den enskilde, både för att klara sig utan samhällets 

hjälpinsatser samt för att minska risken för social utslagning (Webb, 2006). När en person är 

fattig och utan ekonomiska resurser återstår det för många att vända sig till socialtjänsten och 

ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara sin livssituation och för att till exempel ha råd att 

betala sin hyra och få pengar till mat. Det ekonomiska biståndet ska fungera som samhällets 

yttersta skyddsnät för personer som hamnar i ekonomiska svårigheter och ska ses som ett 

tillfälligt ekonomiskt stöd för en kortare tid i livet. Enligt Salonen (2008) lever ca 130 000 

barn i Sverige i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. När familjer med barn ansöker om 

ekonomiskt bistånd är variationsrikedomen stor i hur beslut fattas. Vissa kommuner är direkt 

”lagvidriga” (Salonen & Ulmestig, 2004 val av begrepp) då de inte överhuvudtaget beaktar 

barnets perspektiv i en familj som ansöker om ekonomiskt bistånd. Andra kommuner är 

väldigt generösa i sina bedömningar för familjer som uppbär ekonomiskt bistånd (Salonen & 

Ulmestig, 2004; Stranz, 2007).  Vidare menar Salonen och Ulmestig (2004) att ca 40 % av 

201 deltagande kommuner anser barn vara en faktor som påverkar biståndshandläggningen. 

Vidare visar deras studie att familjeförsörjare får i större utsträckning flera chanser än 

ickefamiljeförsörjare. Handläggarna i studien säger sig vara mer motvilliga att begränsa eller 

avslå ansökan för klienter med barn.

När en familj ansöker om ekonomiskt bistånd är det vuxenperspektivet som är framträdande 

och det är oklart i vilken utsträckning barns behov prövas individuellt. Uppmärksammas 

barnens behov vid långvarit bidragstagande? Satsningar på utbildningar, diskussioner på 

ärendedragningar och förtydliganden i kommunala riktlinjer ska vara till hjälp för den 

enskilde handläggaren för att tydliggöra socialtjänstlagens och barnkonventionens 

bestämmelser om barns bästa. Men vad händer i praktiken? Vilka överväganden görs 

angående barnets bästa i handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd? 

Vi kommer i denna studie att titta närmare på hur sju handläggare i en medelstor kommun i 

västra Sverige bedömer tre hypotetiska fall, så kallade vinjetter. För att få en ökad förståelse 

har vi gjort uppföljande intervjuer för att se hur de olika handläggarna resonerade för att 

komma fram till de slutsatser som de gjorde. Som grund för denna kommuns riktlinjer

avseende barnperspektivet inom handläggningen av ekonomiskt bistånd ligger 

socialstyrelsens och barnombudsmannens rekommendationer, dessa kommer vi också att kort
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gå igenom. Utifrån Lipskys (1980) teorier om gräsrotsbyråkrater kommer vi sedan att 

analysera resultatet och se hur dessa stämmer överens med vad våra respondenter beskrivit.

1.1 Problemformulering

Strantz (2007) menar att sedan lång tid tillbaka uppbär en betydande del av den vuxna 

befolkningen i Sverige ekonomiskt bistånd, nämligen mellan fyra och fem procent. I samband 

med krisperioder blir dock andelen bidragstagare betydligt högre. Möjligheterna att erhålla 

ekonomiskt bistånd baseras på, enligt Strantz (2007), den rättsliga regleringen av ekonomiskt 

bistånd, olika regelverk som kompletterar den aktuella lagstiftningen samt enskilda 

kommuners och ekonomiskbiståndshandläggares tolkningar av lagstiftningen och de 

kompletterande regelverken. Rätten till ekonomiskt bistånd blir därför en sammanvägning av 

alla dessa ovannämnda faktorer. Dilemmat blir därför att rätten till socialbidrag avgörs 

baserade på ett stort handlingsutrymme för den enskilde handläggaren vilket resulterar i stora 

bedömningsskillnader (Strantz, 2007; Salonen & Ulmestig, 2004; Johansson, 2001). Rätten 

till ekonomiskt bistånd bedöms i en process som tycks kretsa kring vuxna och deras 

perspektiv, dock är det inte helt ovanligt att de som ansöker om ekonomiskt bistånd även har 

barn. Samtidig ska socialtjänsten utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) bedriva det sociala 

arbetet utifrån ett barnperspektiv. Att anta ett barnperspektiv betyder enligt Socialstyrelsen 

(2006) att analysera hur barn uppfattar och upplever sin situation och vilka följder ett 

eventuellt beslut kan få för konsekvenser för det enskilda barnet. Hjort (2004) beskriver att 

familjer med låg inkomst och dålig ekonomi känner sig tvingade till konsumtion som de 

egentligen inte har täckning för, bland annat på grund av omgivningens förväntningar om vad 

som är gott föräldraskap. Harju (2005) menar att det för många barn är väldigt viktigt att inte 

avvika från jämngamla i omgivningen i fråga om kläder, fritidsaktiviteter samt möjligheter att 

delta aktivt i det sociala livet. Handläggningen av ekonomiskt bistånd är därför en process 

som i allra högsta grad även påverkar barnet.

Tidigare forskning (Johansson, 2001; Salonen & Ulmestig, 2004; Strantz, 2007) visar på att 

det finns mycket som är oklart vad gäller bedömningen av ekonomiskt bistånd. Det finns en 

oklarhet i lagen, där det å ena sidan heter att enskilda personer har rätt till ekonomiskt bistånd

i vissa situationer å andra sidan är beskrivningarna av dessa situationer ytterst vaga. Vidare 

beskrivs att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå, dock är beskrivningarna av 

vad detta är förhållandevis tunna. När riksnormen (se fig. sid. 21) gjorde sitt inträde i social

blev det visserligen lite klarare vad som ingår i ekonomiskt bistånd, dock finns det fortfarande 
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många utgifter som inte finns beskrivna enligt riksnormen vilket resulterat i fortsatt oklarhet. 

Strantz (2007) menar att även förarbeten och rättspraxis är av en flexibel karaktär och i viss 

mån klargör lagstiftningen, men att det fortfarande lämnar mycket i oklarhet. De olika 

regelverk som kompletterar socialtjänstlagen (ibland förkortas SoL) kan vara både nationellt 

och lokalt framtagna. Till de nationella regelverken räknas bland annat socialstyrelsens 

allmänna råd för handläggning av ekonomiskt bistånd (SOSFS, 2003) räknas, där det bland 

annat beskrivs hur man bör handlägga ärenden utifrån barnperspektivet. Då det är upp till 

varje kommun att själv fatta beslut om och i så fall i vilken utsträckning en nationell regel 

skall tillämpas eller inte, fungerar dessa regler i första hand som rekommendationer vid 

utformningen av lokala regler (Strantz, 2007).

Visserligen är barnkonventionens artikel 3 införlivad i 1 kap. 2 § socialtjänstlagen, dock 

innebär detta inte att barnets bästa per automatik medför en generösare behovsbedömning mot 

barnfamiljer (Ulmestig & Salonen, 2004). Meningen med detta lagrum är att barnet ska bli 

uppmärksammat i en utredning och göra dess behov synliga. Vidare står det i 

barnkonventionen i artikel 2.2 att varje konventionsstat skall vidta alla lämpliga åtgärder för 

att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund 

av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta 

åsikter eller tro. Detta kan tolkas som att varje konventionsstat ska vidta alla lämpliga åtgärder 

för att säkerställa att barnet bland annat inte straffas för något föräldrarna är skyldiga till, t.ex. 

brottslig verksamhet, underlåtenhet att betala skulder m.m. Paralleller kan dras till 

handläggning av ekonomiskt bistånd och hur barn indirekt blir straffat genom att föräldrarna 

inte sköter sin praktik av någon anledning, vilket kan medföra helt avslag på ansökan om 

ekonomiskt bistånd (Salonen & Ulmestig, 2004). Problemet med individuell behovsprövning 

är att det i praktiken betyder att det kommer att skilja sig mellan varje handläggares beslut, 

detta gäller oavsett om handläggarna verkar i samma kommun eller inte (Strantz, 2007). Detta 

är även problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, där alla skall vara lika inför lagen. På 

grund av att samma person kan bedömas ha rätt till socialbidrag av en handläggare och 

samtidigt kan samma ansökan få ett avslag av en annan kan man därför inte heller säga att 

ekonomiskt bistånd är en medborgerlig rättighet (Johansson, 2001). 
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1.2 Syfte

Vårt syfte med denna studie är att studera och analysera barnperspektivet inom 

handläggningen av ekonomiskt bistånd.

1.3 Frågeställningar

Vilka överväganden görs angående barnets bästa i handläggningsprocessen som avser 

ekonomiskt bistånd? Vi avser att undersöka vilka överväganden som görs under själva 

utredningen av det ekonomiska biståndet. Då det görs många bedömningar som ska 

dokumenteras menar vi med handläggningsprocessen all den tid som ärendet är aktuellt samt 

själva dokumentationen inför det kommande beslutet. 

På vilket sätt tas ett barnperspektiv i beaktande i beslutsmotiveringen? Med denna 

frågeställning avser vi att undersöka om det som har kommit fram under 

handläggningsprocessen faktiskt tas i beaktande i det slutgiltiga beslutet.

1.4 Centrala begrepp

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd

Då vi har använt oss av en mängd olika källor, har vi även kommit i kontakt med en mängd 

olika begrepp för fenomenet socialbidrag, till exempel ekonomiskt bistånd och 

försörjningsstöd. Under arbetet med denna uppsats har vi dock bestämt oss för att vi för 

enkelhetens skull kommer att använda oss av begreppet ekonomiskt bistånd, det kan dock 

förekomma viss användning av begreppen socialbidrag och försörjningsstöd till exempel i 

intervjuerna och vinjetterna. I denna uppsats kommer vi använda dessa begrepp synonymt 

med begreppet ekonomiskt bistånd.

2 METOD

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen vi använde oss av var hermeneutik. Enligt Grönmo (2006) 

används hermeneutik för få ökad förståelse för det vi vill undersöka. Hartman (1998) menar 

att det inte handlar om en exakt förståelse av den empiri vi insamlar. Utan tanken är att den 

empiri vi samlar in skall ge oss möjlighet att tolka vad dessa handläggares uppfattning om vad 

barnets bästa innebär i sitt arbete. Vi vill öka vår förståelse och kunskap hur handläggarna 

beaktar barnens bästa och hur det tar sig i utryck i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Vi 

väljer att använda oss av hermeneutik, eftersom hermeneutiken öppnar för tolkningar av den 

insamlade empirin.
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2.2 Metoddiskussion

Genom att både göra en vinjettstudie samt en uppföljande intervju med de enskilda 

respondenterna tror vi att det insamlade materialet resulterar i större trovärdighet.

I vinjetterna har respondenterna svarat på vad de kan tänka sig att göra, detta är skillnaden 

mellan vinjett- och aktstudier. Aktstudier studerar vad handläggarna faktiskt gör, medan 

vinjettstudier studerar vad handläggarna beskriver att det skulle göra om detta var ett verkligt 

fall (Jergeby, 1999; Egelund, 2008; Lundström, 2008). Att göra en aktstudie hade å ena sidan 

varit väldigt lättillgängligt å andra sidan hade det krävts tillstånd från etisknämnd och/eller 

klienterna själva (Lundström, 2008). Bland annat därför valde vi istället att utföra en

vinjettstudie i kombination med uppföljande intervjuer. Sannolikheten är stor för att svar på 

endast vinjetter har låg validitet på grund av att forskarna faktiskt inte vet vad som sker i 

verkligheten. På grund av detta valde vi att även göra uppföljande intervjuer, vilket delvis kan 

korrigera detta genom att respondenten då kan koppla vinjetterna till verkligheten och då 

diskutera hur ”vi brukar göra” samt ”varför vi gör så här”. I intervjuerna har vi även fått fram 

vad som påverkat respondenten att bedöma i en viss riktning.

Vår undersökning har som tidigare nämnts bestått av en kvalitativ undersökningsmetod där vi 

fokuserar på speciella temaområden. Vi har gjort sju enskilda intervjuer, då vi anser att 

respondenten då får mer utrymme att förmedla information, åsikter och attityder. Den 

kvalitativa metoden har den fördelen att det blir mer personligt än den kvantitativa metoden, 

samt att den ger forskaren större möjlighet att vara mer flexibel och ger också möjligheter att 

ställa olika följdfrågor (Repstad, 1999). Med intervjuer är det lättare att undvika missförstånd 

som lätt kan uppstå i olika former av skriftliga undersökningsmetoder såsom i enkäter. Vi har 

använt oss av halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi intervjuat utifrån flera olika 

teman (se bilaga 3) istället för att använda förbestämda frågor i en förbestämd ordning. Vi var 

även noga med att försöka undvika så kallad ”hemmablindhet” trots att vår förkunskap i 

ämnet är god, detta genom praktisk erfarenhet av arbete inom socialbidrag. Wallén (1993) 

menar att man skall lägga tolkningen av materialet på en begriplig nivå. Vår ambition har då 

varit att redovisa resultatet på en begriplig nivå för en person som inte är insatt i ämnet genom 

att vi i största möjliga mån valt att undvika facktermer samt att vi valt att beskriva 

socialbidrag från grunden. Som underlag för intervjuerna valde vi att skicka ut vinjetter i 

förväg (se bilaga 1), en så kallad vinjett är en kort historia som alla respondenter får och 
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därefter ska svara på skriftliga frågor avseende vinjettens innehåll (Egelund, 2008). Vi valde 

att samla in dessa vinjetter skriftligen samt att ha dessa som underlag i intervjun. Syftet med 

vinjetter är att forskaren ska få tillgång till olika reaktionsmönster utifrån samma referensram 

det vill säga vinjetten (Jergeby, 1999; Egelund, 2008). En förhoppning är också att 

respondenten drar egna slutsatser baserade på tidigare liknande fall, detta görs omedvetet av 

respondenten då vinjetten endast innehåller begränsad information. Vinjetten innehåller olika 

så kallade variabler som är olika faktorer som kan vara avgörande för resultatet. Exempel på 

variabler är om det är en man eller en kvinna, barn i olika åldrar samt av svensk eller utländsk 

härkomst. Dessa variabler är utvalda av författarna, som vi anser vara viktiga och avgörande i 

en bedömningssituation av socialbidrag. Denna bedömning har vi gjort utifrån tidigare 

forskning (se Egelund, 2008; Jergeby 1999). Under intervjun har vinjetterna samlats in, 

svaren har sedan diskuterats kring hur handläggaren skulle fatta ett eventuellt beslut samt hur 

tankegångarna har gått under tiden respondenten tog del av vinjetterna. Vinjetterna ser 

likadana ut för alla respondenter som deltar i studien. Av insamlat material har vi därefter 

gjort en sammanställning och sedan studerat eventuella likheter och olikheter i 

bedömningarna. Respondenterna fick ta del av vinjetterna några dagar innan intervjun, då 

forskarna gjorde den bedömningen att det var mer verklighetstroget än att de skulle få ta del 

av dessa när vår intervju ägde rum. 

Detta byggde vi på att vi vet att en del ärenden oftast gås igenom av hela gruppen innan dessa 

tilldelas till enskild handläggare. Vi tror också att en fördel med detta beslut är att 

respondenterna kan ta hjälp av någon kollega, vilket de också kanske hade gjort om det varit 

ett verkligt fall. En negativ konsekvens kan vara att de personliga spontana svaren uteblir från 

respondenterna, dessa spontana svar hade kanske påverkat studien till ett helt annat resultat. 

Detta var ett väl övervägt beslut och vi ansåg att och fortfarande anser att vårt handlande 

skapade en mer verklighetstrogen bild av hur det ser ut när handläggarna får ärenden 

tilldelade. Vi hade också önskat att vi fått mer tid till varje intervju, för att undvika att varken 

forskarna eller respondenten känner sig stressade vilket kan ha resulterat i att intervjuerna 

tappade sitt flyt. Dock upplever båda författarna att vi inte blev märkbart störda över 

tidspressen.

2.3 Urvalsdiskussion
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Vi valde att göra våra intervjuer och vinjettstudie på socialbidragsenheten i en medelstor 

kommun i västra Sverige. Denna kommun kommer att nämnas som Undersökningskommunen 

vidare i uppsatsen. Att valet föll på denna kommun kom sig av att en av författarna till denna 

uppsats berättade på sin arbetsplats, socialbidragsenheten i en annan kommun i västra 

Sverige, om vår C-uppsats som han fick tipset att kontakta Undersökningskommunen. 

Verksamhetssamordnaren i den andra kommunen menade att de i Undersökningskommunen

har ett välutvecklat arbete kring barnperspektivet. Varför valet sedan föll på just

Undersökningskommunen var både på grund av det geografiska läget, då det låg mest 

fördelaktigt för båda forskarna samt som vi inte ville utföra intervjuerna i våra respektive 

hemkommuner då vi båda har eller kommer att få jobb inom socialbidragsenheter inom den 

närmaste framtiden. Då vi tror att detta hade påverkat resultatet så valde vi därför en stad där 

ingen av oss hade någon anknytning till. 

Vi kontaktade Verksamhetsutvecklaren på socialförvaltningen i Undersökningskommunen för 

att informera om vår studie, hon var tillmötesgående och gav oss numret till 

Verksamhetssamordnaren på den ekonomiska biståndsenheten i Undersökningskommunen. 

Verksamhetssamordnaren i sin tur var intresserad av vår studie och frågade på nästkommande 

gruppmöte om det fanns några frivilliga handläggare som ville ställa upp på intervju. Med sju 

stycken frivilliga fick vi sedan två dagar till vårt förfogande då vi kunde utföra intervjuerna. 

Handläggarna fick sedan skriva upp sig på en lista över vilket datum som passade dem bäst.

2.4 Genomförandet

Intervjuerna ägde rum på socialbidragsenheten i Undersökningskommunen. Där vi blev 

tilldelade ett rum där vi ostört kunde genomföra våra intervjuer. Intervjuerna ägde rum under 

två intensiva dagar med totalt sju handläggare, två socialassistenter och fem socialsekreterare. 

Vi intervjuade en handläggare åt gången, vi spelade också in varje intervju som vardera tog 

cirka 40 minuter (för uppläggningen av intervjuerna se Metoddiskussion). Alla handläggare 

samtyckte till ljudupptagning av intervjun. Vi fick ta del av kommunens riktlinjer vad gäller 

ekonomiskt bistånd ca tre dagar innan själva intervjutillfället för att vi skulle få vetskap om 

handläggarnas eventuella kunskaper om sina styrdokument som rör barnens bästa. Att vi var 

på socialkontoret var av praktisk betydelse för handläggarna på ekonomiskt biståndsenheten, 

då alla handläggare har svårt att ta sig från kontoret under arbetstid samt att det var i en miljö 

där respondenterna kände sig hemma och bekväma i (Grönmo, 2006). På grund av detta

minskade vi troligen ett eventuellt bortfall till noll.  En positiv sak med vår metod var att 
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vinjetterna blev en bra grund för oss författare att lättare leda diskussionerna under intervjun 

mot det vi verkligen ville undersöka. Samtliga handläggare var positiva till att ha vinjetterna 

som underlag under intervjun då det uppfattades som lättare att diskutera kring dessa enskilda 

fall än att prata rent allmänt. Som författare anser vi också att vinjetterna har gjort arbetet

lättare, då främst i analysprocessen eftersom materialet blivit mer strukturerat och 

lättöverskådligt (Jergeby, 1999).

Som komplettering till intervjuer och vinjetter valde vi att intervjua samordnaren för enheten 

för ekonomiskt bistånd i Undersökningskommunen, om hur arbetet med barnperspektivet tog 

sin början i just Undersökningskommunen. Empirin i denna intervju bestod endast av fakta

2.5 Bearbetning

Materialet har spelats in med godkännande av varje enskild respondent, därefter har detta 

material transkriberats och godkänts ännu en gång av varje enskilt berörd respondent. Syftet

med detta har varit att göra en extra kvalitetssäkring av materialet (Grönmo, 2006). En 

nackdel att göra så kan vara att respondenten tar tillbaka en spontan kommentar som 

respondenten i efterhand ångrar, dock har inte denna situation uppstått. Sedan sammanfattades 

intervjuer och vinjetter gemensamt och till dessa sammanfattningar valde vi att lyfta fram 

vissa specifika citat. 

Bearbetningen av intervjuer och vinjetter har skett gemensamt, vi har även valt att inte dela 

upp arbetet mellan oss när det gäller resultatredovisning och analys utan i stället valt att även 

här göra allt tillsammans för att få ut så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Med 

detta menar vi att vi har försökt att utnyttja det faktum att vi har olika erfarenheter och därför 

uppmärksammar olika saker i samma material. Vidare bör nämnas att resultatet inte är

generaliserbart för hela Undersökningskommunen, utan endast de sju handläggarna som 

deltagit i studien.

2.6 Etiska överväganden

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningens syfte ( Denscombe, 2004; Larsson, 2005; Repstad, 1999; 

Vetenskapsrådet, 2002:7). Detta gjorde vi när vi tog kontakt med Verksamhetssamordnaren 

på socialtjänsten i Undersökningskommunen och berättade om vår studie och vad vi hade för 

syfte med undersökningen. Vetenskapsrådet (2002; Vetenskapsrådet, 2004) menar också att 
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forskningsetiska krav kan sammanfattas i fem ord, nämligen; ärlighet, öppenhet, 

ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld. Med oväld menas att forskaren ska vara rättvis i sin 

bedömning av andras forskning. Därefter fick handläggarna på enheten för ekonomiskt 

bistånd ta del av informationsbrevet, med skriftlig information om studien samt en 

presentation av oss själva. I informationsbrevet presenterade vi också hur själva 

undersökningen kommer att gå till ( Denscombe, 2004; Larsson, 2005; Repstad, 1999; 

Vetenskapsrådet, 2004).). Syftet med studien är inte att hänga ut enskilda handläggare eller att 

lägga någon värdering i hur själva handläggningen går till eller vilka beslut som fattats, vårt 

syfte är endast att skapa en ökad förståelse. Vidare har respondenterna informerats om att

deltagandet är frivilligt liksom att de närhelst de själva vill får avbryta deltagandet om de så 

önskar, detta utan att riskera sanktioner från forskarna eller från ledningen ( Denscombe, 

2004; Larsson, 2005; Repstad, 1999;).  Alla respondenter deltar anonymt. De enskilda 

respondenterna kommer också att förbli anonyma i det slutliga presenterade materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002; Elofsson, 2005). Vidare informerade vi att det insamlade materialet 

endast kommer att användas i forskningssyfte och materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt (Repstad, 1999). En risk som måste övervägas är att respondenterna kanske kan 

bli utsatta för sanktioner utav någon i maktposition t ex en chef, om respondenterna väljer att 

ta sig tid att delta i vår undersökning (Giota, 2005).

2.7 Källkritik och litteratursökning

Grönmo (2006) menar att det finns vissa grundläggande överväganden som måste göras i all 

typ av forskning när det gäller granskning av källor som kommer eller har använts, dessa är 

tillgänglighet, relevans för problemställningen, autenticitet och trovärdighet.

Vi har funnit relevant litteratur med hjälp av sökningar på bibliotekskataloger på våra 

respektive hemorter (Halmstad och Borås) samt på högskolebiblioteken i Växjö, Borås och 

Halmstad. Tillgängligheten har varit stor när det gäller både tryckta och internetbaserad

information som varit relevant för skrivandet av vår uppsats. Då vi har gjort den bedömningen 

att trovärdigheten och autenciteten är högre i tryckta källor än källor som är internetbaserade,

har vi valt att i första hand använda oss av just detta. De sökord som använts har varit; barnets 

bästa, barnkonventionen, barnombudsmannen, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, 

socialbidrag, behovsprövning, vinjettstudie, organisationsteori samt gräsrotsbyråkrati. Vi har 

även använt oss av källhänvisningar i den litteratur vi använt oss utav och därigenom hittat 

ytterligare material. Nätbaserade källor har varit socialstyrelsens hemsida samt 
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barnombudsmannens hemsida. För att öka trovärdigheten i det material vi har använt oss utav 

har vi valt att använda flera källor kring samma ämnen. När det gäller teoriavsnittet har vi valt 

att använda oss av de så kallade grundkällorna, med detta menar vi att vi att vi i huvudsak har 

använt oss av litteratur skriven av grundaren till valda teori.

Vidare menar Grönmo (2006) att det är viktigt att se över relevansen gällande det insamlade 

materialet. Vi fick ut mycket information under intervjuerna och i vinjetterna som inte fick 

något utrymme i denna studie då det inte hade någon relevans för vår valda problemställning. 

Grönmo (2006) menar att det alltid finns en risk för att respondenterna framställer sig själva i 

en viss dager för att de till exempel vill imponera på forskaren eller för att gynna vissa 

bestämda intressen. Han menar därför att det alltid är svårt att bedöma källors trovärdighet. 

3 UNDERSÖKNINGSKOMMUNEN

Undersökningskommunen ligger i sydvästra Sverige. Undersökningskommunen består av ca 

55 000 invånare. Ungefär hälften av dessa bor i staden, de resterande bor på landsbygden eller 

i någon av de 10-tal tätorter som finns i kommunen. I 2009 års budget för 

Undersökningskommunen är ca 22.000 tkr avsatta som en ram för kostnader för ekonomiskt 

bistånd (Undersökningskommunen, 2009).

3.1 Ekonomiskt bistånd i Undersökningskommunen

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabaser (2009) uppbar i Undersökningskommunen 718 

hushåll socialbidrag år 2007. Av dessa hade 212 hushåll barn. Totalt uppbar 2 % av 

Undersökningskommunens vuxna befolkning socialbidrag någon gång under 2007. 

Riksgenomsnittet i Sverige ligger på ca 5 % av Sveriges vuxna befolkning som uppbär 

ekonomiskt bistånd.

På enheten för ekonomiskt bistånd i Undersökningskommunen jobbar det tolv handläggare. 

Sju av dessa är socialsekreterare och fem ekonomiassistenter. Av dessa har fem

socialsekreterare och två ekonomiassistenter deltagit i vår studie. Utöver dessa handläggare 

finns det en samordnare och en enhetschef. Tre av de sju socialsekreterarna är speciella 

ungdomshandläggare och har hand om ungdomar som är upp till 25 år gamla. En 

socialsekreterare och en socialassistent är hyreshandläggare vilket innebär att de har speciell 

bevakning på dem som hotas utav vräkning från sin bostad och då speciellt är det extra fokus 

på barnfamiljer.
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3.2 Barnperspektivet

I Undersökningskommunen tog arbetet med barnperspektivet sin början i att enhetschefen 

hade fått påtalanden från kuratorerna på grundskolan om utsattheten av barn som lever i 

familjer med knapp ekonomi. Detta togs upp i gruppdiskussion med de handläggare som 

bedömer ekonomiskt bistånd. Det diskuterades specifikt om barnen som var aktuella i ärenden 

som rörde ekonomiskt bistånd. Frågan om vad tjänstemännen kan göra för att hjälpa dessa 

barn diskuterades flitigt. Arbetet kring dessa frågor ansågs av ledningen vara av stor vikt och 

det skapades olika studiecirklar i arbetsgruppen kring årsrapporten Barnfattigdomen i Sverige, 

Årsrapport 2004 skriven av Tapio Salonen i samarbete med Rädda Barnen. Därefter gjordes

studiebesök i andra kommuner, för att se hur de arbetade med barnperspektivet. Vidare läste 

och inhämtade handläggarna samt samordnaren och enhetschefen information i ämnet från 

bland annat Socialstyrelsen och Barnombudsmannen samt diverse rapporter av Länsstyrelsen 

(Verksamhetssamordnaren för ekonomiskt bistånd Undersökningskommunen).

3.3 Riktlinjer och andra styrdokument

I Undersökningskommunen är riktlinjer utformade för att de handläggare som jobbar med 

ekonomiskt bistånd skall kunna utgå från en mall för att få råd avseende specifika 

omständigheter kring en ansökan om ekonomiskt bistånd. Dessa riktlinjer är utformade utav 

den beslutande nämnden som styr över socialförvaltningen i Undersökningskommunen. I 

dessa riktlinjer finns det beskrivet allmängällande råd och bestämmelser om till exempel 

godtagbara kostnader för boende, matnorm, umgängesresor samt många andra kostnader för 

en ekonomisk biståndstagare som bor i Undersökningskommunen. Med matnorm menas den 

minsta godtagbara matkostnaden för en individ uträknat enligt konsumentverket och med 

umgängesresor menas att antingen barnet eller föräldern får sin resa bekostad enligt de normer 

kommunen har satt upp. Det finns en delegationslista för vem som får ta vilket beslut till 

exempel vissa beslut så som en hyresskuld kan endast enhetschefen fatta beslut om och då har 

inte en socialsekreterare delegation att fatta detta beslut. Utöver dessa lokala riktlinjer 

använder handläggarna även boken Ekonomiskt bistånd skriven av Socialstyrelsen (2003) för 

att finna råd och stöd i sin handläggning. 

Har en bidragstagare barn finns rutiner för barnperspektiv utformat och som är gällande vid 

beslut som innefattar barn under 18 år. Dessa är sammanfattade i ett dokument som 

handläggarna ska ha som mall vid handläggningen när barnperspektivet skall beaktas. Där 



16

ingår bland annat rubriker som skall vara med i en utredning som gäller ekonomiskt bistånd 

till exempel vilka barn som bor hos den sökande, barnens intressen, barnens hälsa, hur barnen

påverkas av familjens ekonomi och barnens dagliga sysselsättning. Vid nybesök för klienten 

skall handläggaren enligt detta dokument informera om att vid ett längre biståndstagande 

kommer barnperspektivet att lyftas vilket innebär att barnets behov och situation blir mer 

synliggjord i utredningen. Hembesök ska göras enligt mallen för barnperspektivet i 

Undersökningskommunen, minst en gång om året vid ett längre biståndstagande än 10 

månader. Det görs för att se över barnets behov och vilka möjligheter som finns för eventuella 

fritidsaktiviteter till exempel medlemskap i en idrottsklubb. I Undersökningskommunen finns 

ett speciellt bistånd som går att söka jämlikt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, detta är ett extra 

bistånd till barnens fritidsaktiviteter vilket handläggaren också skall informera om. Enligt 

detta dokument finns det en checklista med sex utförliga punkter som handläggaren bör gå 

efter för att försäkra sig om att ett barnperspektiv har beaktats i handläggningen. I övrigt bör 

handläggaren enligt detta dokument uppdatera uppgifterna i akten som rör barnen minst en 

gång i månaden.

4 BAKGRUND

4.1 Svensk fattigvård genom tiderna

Den offentliga fattigvården blev inte statligt organiserad förrän under 1600-talet i Sverige. 

Den fattighjälpen som fanns tillgänglig då var i det närmaste obefintlig och inget i närheten av 

dagens ekonomiska bistånd. Fattigvården var mer av en övervakande och disciplinerande 

karaktär. Fattiga var helt beroende av andra människor i sin närhet för sin överlevnad. Innan

1600-talet fanns inget skydd för till exempel fattigdom eller sjukdom utan den enskilde var 

helt utlämnad till sina nära och kära eller allmosor från kyrkan (Åmark, 2005). Lagstiftning 

som försökte reglera praxis för vilka skyldigheter socknen hade för att behandla de fattiga i 

socknarna runt om i landet kom 1763. Sociala problem och då speciellt fattigdom sågs som 

ordningsproblem som kunde lösas med lagar och utdelning av straff till exempel så 

bestraffades lösdriveri och tiggeri med disciplinerande straffarbete (Meeuwisse & Swärd, 

2002). Så kallade fattighusbarn blev utnyttjade i olika arbetssammanhang till exempel i de 

tidiga fabrikerna som började växa fram under 1700-talets senare hälft. Först 1802 kom de 

första lagarna som reglerade fattighusbarns arbetstider till 12 timmar om dagen (Sunesson, 

2002). År 1811 kom det en lag som innebar att fattigvården blev kommunalt finansierad 

genom fastighetsskatt i socknarna. Variationsrikedomen inom fattigvården var resultatet av 

det kommunala självstyret och en decentralisering från staten (Nilsson, 2003). Fattigvården
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under 1800-talet fram till 1900-talets början bestod av kringgång, fattighus och tiggeri.

Fattighjonen bestod mest av ensamstående kvinnor och änkor. Fattigdom ansågs vara orsakad 

av egenskaper som låg hos individen så som lättja och alkoholism och diskussioner fanns 

kring vem som skulle få hjälp. Barn, gamla och kvinnor ansågs av omgivningen som speciellt 

utsatta eftersom de inte kunde hållas ansvariga för sin egen situation och var därför föremål 

för mildare bedömningar av omvärlden. År 1847 kom fattigvårdsförordningen och 

prästerskapet blev fråntagen ansvaret av fattigvården. En sockennämnd blev istället ansvarig 

för fattigvården. Om en man var arbetslös blev han vanligtvis satt i straffarbete på 

uppbyggnad av någon av landets fästningar, ett exempel på detta är Karlsborgs Fästning som 

är byggt av straffångar och försvarslösa arbetslösa män. Försvarslös innebar att till exempel 

en arbetslös man kunde dömas till straffarbete utan rättslig prövning (Nilsson, 2003). Denna 

fattigvård i Sverige höll i sig fram till 1918 års fattigvårdslag.

Professor Hans Swärd (2008) lägger tyngdpunkten i sin artikel i socionomen på 1918 års 

fattigvårdslag. Denna fattigvårdslag markerade en förändring och en inledning till något nytt 

som blev ett symboliskt försök att göra upp med de gamla fattigvårdsmetoderna som utövades 

i Sverige fram till 1918. Till exempel avskaffades fattighusen och blev ersatta av 

ålderdomshem, vårdhem, försörjningshem och alkoholinstanser eftersom i de gamla 

fattighusen under 1800-talet blandades alla kategorier av klienter till exempel fattiga, psykiskt 

sjuka, barn, alkoholister och gamlingar delade husrum under ett och samma tak. Rotegång och 

bortauktionering av fattiga avskaffades. Dessa förändringar innebar en övergångsperiod från 

Fattigsverige till Folkhemsverige som sträckte sig över flera decennier efter 1918. Ett 

exempel på detta är att bidragstagare inte omfattades av den allmänna rösträtten förrän 1945 

och de som hade långvarigt bidragsbehov fick inte gifta sig. Fattigvården skulle vara 

folkuppfostrande och avskräckande eftersom egen försörjning vore att föredra framför bidrag. 

1918 års fattigvårdslag blev år 1956 socialhjälpslagen. Fattigvårdsnämnderna avskaffades och 

ersattes av socialnämnder runt om i kommunerna. Socialhjälpen skulle verka som ett sista 

skyddsnät för människor som hade det svårt att klara sin försörjning. Nästa förändring i lagen 

sker 1982 och socialhjälpslagen blir socialtjänstlagen samt att socialhjälp ändrar namn till 

socialbidrag. Socialbidraget eller som det benämns idag sedan 1998 års ändring i SoL, 

ekonomiskt bistånd, var och är individuellt behovsprövat och ingen rättighet bara för att man 

är fattig. Johansson (2001) menar att valet att göra socialtjänstlagen till en ramlagsstiftning 

har stor betydelse för det faktiska rättsutfallet och att detta även sänder en signal från staten 

som på detta sätt anger styrkan på medborgarnas rättighet till ekonomiskt stöd. En 
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rättighetslag innehåller exakta angivelser medan en ramlagsstiftning innehåller mål och kräver 

kompletterande föreskrifter. Ramlagskonstruktionen gör lagen flexibel och det finns utrymme 

för myndighetsbeslut och kommunalt självbestämmande (Johansson, 2001). Swärd (2008) 

menar att både före och efter 1918 är skillnaderna mellan kommunernas hantering av fattiga 

varierande beroende på vilken kommun som klienten befunnit sig i. I sin artikel skriver Swärd 

(2008) att detta beror på det kommunala självstyret. Denna variation i hur ekonomiskt bistånd

betalas ut i Sveriges kommuner framkommer även bland annat i Stranz (2007) och Ulmestig

& Salonens (2004) studier.

4.2 Socialstyrelsens rekommendationer

Kommittén mot barnmisshandel har kommit fram till tre olika typer av perspektiv som kan 

förklara barnets bästa eller det så kallade barnperspektivet (Socialstyrelsen, 2006). Det första 

perspektivet är barnets eget perspektiv, vilket är precis som det låter att handläggaren helt 

enkelt frågar barnet vad barnet själv tycker och tänker om exempelvis sin situation. Det andra 

perspektivet är det vuxna barnperspektivet, detta innefattar bland annat den vuxnes egna 

barndomserfarenheter, kunskaper samt de kulturella sammanhangen som den vuxne har 

befunnit sig i och som denne nu befinner sig i. Detta betyder att den vuxna aldrig helt kan anta 

ett barnperspektiv, först å främst då den vuxne numera är vuxen samt på grund av att den 

vuxne inte heller helt och hållet kan sätta sig in i hur det är att vara barn av idag. Ytterligare 

sak är att minnet av barndomen inte nödvändigtvis behöver vara synonymt med hur barnet 

uppfattar situationen ur sitt eget perspektiv utan alla de erfarenheter som den vuxne nu 

dessutom har förvärvat genom åren. Referensramar och tolkningar av situationer har ändrats 

genom åren. Det sista perspektivet är samhällets barnperspektiv. Samhällets barnperspektiv 

innebär samlade kunskaper och värderingar samt kultur och synsätt på barn och unga samt 

deras rättigheter och behov.

Oavsett vilken typ av barnperspektiv man väljer att utgå ifrån kan barnperspektivet skapa nya 

beslutsalternativ, detta genom att göra barnet ”synligt” i utredningen. Genom att analysera hur 

barn uppfattar och upplever sin situation och vilka följder ett eventuellt beslut kan få för 

konsekvenser för det enskilda barnet är enligt Socialstyrelsen (2006) det viktigaste i arbetet 

med barnperspektivet inom socialtjänsten. Dock är det viktigt att komma ihåg att barn inte 

kan ses som isolerade individer från sina föräldrar. Föräldrar, i sin tur, bör inte heller ses som 

isolerade individer från sina barn. Om ett barn finns med i bilden ska dennes situation tas upp 
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och synliggöras. Blir det en intressekonflikt mellan barnet och föräldern är det barnets bästa 

som ska komma i första rummet.

I handläggningsarbetet ska barnets bästa alltid beaktas, utredas och redovisas (Socialstyrelsen, 

2006). Socialstyrelsen menar att det som är viktigt är att handläggaren försöker sätta sig in i 

det berörda barnets eller ungdomens situation och försöker förstå vad beslutet kan få för 

konsekvenser. Det bör dock tilläggas att själva beslutet är handläggarens ansvar och det ska 

fattas utifrån dennes kunskaper och erfarenheter. Inom ekonomiskt bistånd är det också viktigt 

att handläggaren undersöker om barnet kan göra de saker som de flesta andra barn kan göra, 

till exempel delta i fritidsaktiviteter. Om utredningen från början handlar om en vuxen 

persons ekonomi och denna person har ett barn, ska barnperspektivet tas upp i utredningen. 

Dock innebär inte detta att en enskild utredning ska göras om barnet, det ska inte heller 

förekomma en kartläggning av hur barnet mår och om den vuxne är en bra förälder eller inte.

Socialstyrelsen (2006) menar att barnets bästa är samlad kunskap från bland annat olika 

vetenskaper, till exempel vetenskap som handlar om barns utveckling. Ytterligare kunskap 

som bidrar till att förstå vad barnets bästa är också beprövad erfarenhet och att barnet själv 

kommer till tals, detta ska sedan vägas in i beslutet. Det ska tilläggas att bara för att det vägs 

in i beslutet behöver det inte vara det som styr det slutgiltiga beslutet.

4.3 Barnombudsmannens rekommendationer

Barnombudsmannen (2001) har konstruerat en modell för barnkonsekvensanalyser. Det är en 

generell modell som kan tillämpas både av myndigheter, kommuner och landsting. 

Barnombudsmannen menar att det är nödvändigt att alla i en organisation är delaktiga i 

arbetet kring barnets bästa och att tänka ur ett barnperspektiv. Barnkonsekvensanalysen 

innehåller fem stycken viktiga utgångspunkter som en grund för hur organisationen ska arbeta 

kring barnperspektivet. Den första utgångspunkten är att ta reda på vilket barn eller vilka 

grupper av barn som berörs. Efter detta ska svar på följande frågor diskuteras; Vilka 

insatser/beslut ska bedömas? Vilken form ska konsekvensbedömningen ha? Vilka 

konsekvenser ska bedömas? Vilka värderingsgrunder ska gälla?

Det finns dock ett dilemma med begreppen barnets bästa och barnperspektivet, 

Barnombudsmannen (2001) menar att eftersom det inte finns en klar definition av begreppen 

så finns det en risk för att varje beslutsfattare tolkar begreppen på sitt sätt och att barnets rätt 

till likhet inför lagen äventyras. Å andra sidan kan en flexibel tolkning ge större utrymme för 
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det enskilda barnet och dess egna åsikter. Barnombudsmannen (2001) poängterar att det är 

viktigt att beslutet ska grunda sig på kunskap och beprövad erfarenhet. Det är också viktigt att 

beslutet fattas med systematisk uppföljning och utvärdering och det är av största vikt att även 

barnets egna åsikter tas med i beaktande. Det som är viktigt när ett beslut som rör barn ska 

fattas är att konsekvenserna beskrivs, bedöms, värderas och analyseras innan beslutet fattas. 

Dessutom ska analysen och beslutet finnas dokumenterat, det ska även barnets egna åsikter 

och önskemål vara, detta är extremt viktigt för att få inblick i myndigheten samt i 

överväganden och ställningstagande tjänstemannen gör som berör eller kommer att beröra 

barnet.

5 SOCIALTJÄNSTENS FUNKTION

Nedan beskrivs kortfattat om socialtjänstens funktion med utgångspunkt i det ämne vi avser 

att belysa i resterande uppsats, med andra ord handläggningen av ekonomiskt bistånd för 

barnfamiljer. En av socialtjänstens funktioner är att vara det yttersta sociala skyddsnätet 

(SOSFS, 2003). Detta gäller bland annat när det kommer till barn och i den så kallade 

portalparagrafen beskrivs socialtjänstens mål när åtgärder rör barn så skall det särskilt beaktas 

vad hänsyn till barnets (varje människa under 18 år) bästa kräver (socialtjänstlagen). Det 

ekonomiska biståndet skall fungera som en tillfällig lösning och söks via socialtjänsten. De 

individer som ansöker har som regel krav på sig utav de kommuner de vistas i, oftast i form 

av motprestationer att så långt som det är möjligt agera för att komma till självförsörjning. 

Detta kan till exempel vara att om individen är arbetslös måste individen stå till 

arbetsmarknadens förfogande, aktivt söka arbete och vara beredd på att ta anvisat arbete. I 

detta ingår det även att stå till förfogande för arbetsmarknadspolitiska åtgärder till exempel 

arbetsträning, praktik eller arbetsrehabiliterande åtgärder. Om individen inte uppfyller dessa 

motprestationskrav som kommunen ställer för att individen skall uppbära ekonomiskt bistånd

kan sanktioner i form av avslag på ansökan bli aktuellt för individen (SOSFS, 2003). 

5.1 Ekonomiskt bistånd

Rätten till ekonomiskt bistånd bedöms enligt socialtjänstlagen och baseras på att i varje 

enskilt fall göra en så kallad behovsbedömning (Ylikiiskilä, 2004). Behovsprövningen innebär

att klientens möjligheter till självförsörjning granskas. Klienten är skyldig till att göra vad 

handläggaren bedömer att klienten kan för att få egen försörjning. En utredning görs av 

ekonomihandläggarna angående klientens situation. Om individen som ansökt om ekonomiskt 

bistånd inte är nöjd med det beslut som har fattats går det att överklaga genom att individen 
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själv överklagar hos Länsrätten (SOSFS, 2003). Hugo Stranz (2007) menar att det formella 

ansvaret för bedömningarna av ekonomiskt bistånd har de folkvalda politikerna runt om i 

landets kommuner. Genom att sätta upp lokala riktlinjer för de olika kommunerna kan 

kommunpolitikerna reglera hur ekonomiskt bistånd ska betalas ut och vilka 

bedömningskriterier som skall användas. Hanteringen av ansökningarna om ekonomiskt 

bistånd har politikerna delegerat till tjänstemän på socialförvaltningar, eller dylikt, i de olika 

kommunerna (Stranz, 2007). 

5.2 Riksnormen

Det var den 1 januari 1998 som införandet av bland annat bestämmelsen om rätten till bistånd 

förändrades samt att delar av barnkonventionen implementerades i socialtjänstlagen. 

Samtidigt delades försörjningsstödet upp i den så kallade riksnormen samt ekonomiskt 

bistånd. Denna del av det ekonomiska biståndet som kallas riksnorm är allmängällande för

alla kommuner i Sverige (SOSFS, 2003). Oavsett i vilken kommun man än bor i är man 

berättigad till en viss summa pengar till livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, 

förbrukningsvaror, hälsa och hygien, samt dagstidning, telefon och tv-avgift om man anses 

uppfylla kraven för rätten till socialbidrag (se 4 kap 3§ SoL).

(Socialstyrelsen, 2003, s 35)

Riksnormen är utformad från Konsumentverkets beräkningar, vilket innebär att det

ekonomiska biståndet skall täcka kostnader för att ett hushåll skall klara vardagens behov på 

Rätt till bistånd
4 kap 1 § 

socialtjänstlagen

Försörjningsstöd Livsföring i övrigt

Alla de olika behov som 
den enskilde kan ha för 

att tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå

Riksnorm
4 kap 3 § första stycket 

p.1 

Skäliga kostnader 
utanför riksnormen

4 kap 3 § första stycket 
p. 2
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ett tillfredställande vis för individerna. Utöver riksnormen får varje kommun själva utforma 

riktlinjer som avser resterande bidrag, alltså den del av det ekonomiska biståndet som avser 

täcka skälig levnadsnivå (SOSFS, 2003). Detta avser bland annat boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Då det är 

skillnader mellan landets olika kommuner är det svårt att ha generaliserbara kostnader för till 

exempel boende då boendekostnaderna kan skilja sig avsevärt mellan en stor och liten 

kommun (SOSFS, 2003). Lösningen på detta är att varje kommun har satt upp lokala riktlinjer

som bland annat tar upp godtagbara kostnader för boende.

5.3 Barnets bästa

När det gäller socialbidrag så finner man begreppet barnets bästa i den så kallade 

portalparagrafen (1 kap 2 § socialtjänstlagen), där det framgår att det är socialtjänstens mål att 

när det gäller åtgärder som rör barn skall barnets bästa beaktas (Socialstyrelsen, 2006). Med 

barn menas varje människa under 18 år. Enligt 3 kap 5 § 2 stycket socialtjänstlagen ska barnet 

få relevant information när en åtgärd rör barnet, samt ska barnperspektiv antas. Barnets 

inställning till insatsen eller åtgärden ska så långt det är möjligt klarläggas samt  ska hänsyn 

tas till barnets egna vilja, detta i förhållande till barnets ålder och mognad.

6 TIDIGARE FORSKNING 

6.1 Ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Den ekonomiska utsattheten begränsar och påverkar alla i familjen både när det gäller 

materiella saker, socialt och emotionellt (Harju, 2005; Salonen, 2008). Detta gäller oavsett 

vilken etnicitet familjen tillhör eller var i landet familjen är bosatt. Den knappa ekonomin 

påverkar också barnets möjligheter att vara fullt socialt delaktig, till exempel begränsade 

möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och att delta på klassresor. Förutom detta så påverkas 

barnens hälsa negativt, bland annat genom lägre välbefinnande och större risk för psykisk 

ohälsa. Salonen (2008) beskriver också att skammen över att inte ha några pengar och det 

utanförskap barnen känner påverkar hela deras livssituation negativt. Harju (2005) menar 

liksom Hjort (2004) att då barnen känner till familjens ekonomiska situation så försöker 

många barn att hjälpa till efter bästa förmåga, till exempel genom att avstå från veckopeng, 

nya leksaker samt att en del försöker att jobba extra.

Hjort (2004) menar i sin doktorsavhandling att föräldrar i familjer med knapp ekonomi 

angriper sin dåliga ekonomi med fem förhållningssätt: kompensation, fasadupphållande, 
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undvikande, försakelse och akutlösningar. Hjort menar att föräldrarna prioriterar sina barns 

behov och försakar sina egna behov till exempel kläder och tandläkarbesök. De få pengar som 

finns i hushållet används till att visa sin goda föräldraförmåga genom att upprätthålla en 

konsumtion när familjen i själva verket inte har råd. Ett exempel på detta är när familjen 

bidrar med pengar till klasskassan för att barnet skall kunna medverka på skolresan. 

Fasadupphållande är något som föräldrar gör eftersom barnen är synliga på ett annat sätt än 

föräldrarna som till exempel är arbetslösa. Med detta menar Hjort (2004) att i skola och dagis 

är det viktigt för föräldrarna att visa upp sin goda föräldraförmåga och hålla upp den goda 

fasaden genom att lägga pengarna på barnen. Försakelser som görs av föräldrarna till exempel 

att barnen får secondhandkläder i stället för nya klädesplagg, kan uppfattas av omgivningen 

som att inte se till barnets bästa. Harju (2005) menar att barn som lever i familjer med knapp 

ekonomi har en stor rädsla för att bli retad eller mobbad på grund av att de till exempel inte 

har samma typer av kläder. Barnen är ytterst delaktiga och medvetna om föräldrarnas 

ekonomiska situation (Hjort, 2004; Harju, 2005). 

6.2 Behovsprövning och variationer

Det var under 90-talets kris, med hög arbetslöshet, låg sysselsättningsnivå samt ökade 

socialbidragstagande som socialbidragssystemet alltmer blev en strävan mot ett selektivt 

system. Johansson (2001) beskriver att de två kommuner han undersökt, Norrköping och 

Linköping, under 90-talet började betona gränsdragningen mellan socialbidragssystemet och 

socialförsäkringssystemet. Socialbidragstagarnas behov blev nu i större utsträckning 

ifrågasatta och ansökningarna prövades mer ingående. Socialbidragstagarnas skyldigheter 

blev nu grundläggande för att bedöma rätten till stöd. Samtidigt blev utredningarna som 

gjordes på socialkontoren mer ingående och skulle inte bara kartlägga den enskildes 

ekonomiska situation utan även dennes förmåga och vilja att arbeta samt dennes liv i övrigt, 

behovet av socialbidrag var inte längre bara en ekonomisk fråga utan nu även en social.

Hugo Stranz (2007) beskriver att det finns variationer i de beslut om ekonomiskt bistånd som 

fattas vid landets socialtjänster. Det han kommer fram till är att riksnormen, som antogs i 

socialtjänstlagen 1998, är en ledstjärna för landets socialtjänster vad gäller hur mycket 

ekonomiskt bistånd som ska betalas ut. Liksom Salonen och Ulmestig (2004) visar Stranz 

(2007) även att det förekommer lokala variationerna i bedömningarna och att handläggningen 

av ekonomiskt bistånd är olika beroende på vilken kommun eller till och med vilken 

handläggare man träffar. Salonen och Ulmestig (2004) skriver i sin studie bland annat om 
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skillnaderna mellan kommunernas sätt att ge sanktioner mot de klienter som uppbär 

ekonomiskt bistånd och inte vill delta i aktiveringsprogram. Vissa kommuner tar ingen hänsyn 

alls till att dessa klienter har barn att försörja och ger fullt avslag på deras ansökan som avser 

ekonomiskt bistånd vilket sedan påverkar hela familjen (Salonen & Ulmestig, 2004).

När en individ söker ekonomiskt bistånd sker oftast första kontakten med socialtjänsten via så 

kallade telefonmottagningar, dessa fungerar som en slags dörrvakt där en gallring sker vilka 

som får komma på nybesök och träffa en handläggare och vilka som inte är berättigade till 

ekonomiskt bistånd och därmed inte heller får något besök inbokat (Minas & Stenberg, 2000). 

Minas och Stenbergs (2000) undersökning visar att antalet av de som får ett inbokat möte och 

som sedan får ekonomisk hjälp varierar, variationen är mellan 35 och 78 procent. Deras

undersökning visar på att det vid nybesök inte tycks spela någon roll vilken boendeform, 

medborgarskap eller barn i hushållet på möjligheterna att få hjälp. Det som påverkar 

möjligheterna att få hjälp kan i stället vara kontorens prioriteringar och organisationen som 

sådan, detta kan uttrycka sig bland annat i personalens storlek och kvalifikationer samt hur 

mycket resurser som läggs ner på handledning. I de fall som de ovannämnda prioriteras läggs 

större del av behovsprövningen vid telefonmottagningen, vilket i sin tur leder till färre 

inbokade nybesök (Minas & Stenberg, 2000).

7 TEORETISKT PERSPEKTIV

7.1 Inledning till gräsrotsbyråkrati

Som en inledning till gräsrotsbyråkrati ska vi först titta på vad en organisation är för något. 

Organisationer har funnits länge i vårt samhälle i olika former. Staten som organisationsform 

har funnits i ca 10 000 år (Tilly, 2000). Enligt Abraham De Swaan (2004) är en organisation 

en sammantagning människor och medel ämnad att fullgöra en uppgift. Statliga 

organisationer är politiskt styrda genom beslut tagna på demokratisk basis och följer ett 

komplicerat regelverk byggt på lagar och förordningar (Ahrne, Franzén, Roman, 2003). Max 

Weber (1864-1920) beskriver den statliga organisationen som en byråkrati. Weber menar att 

byråkrati är ett effektivt medel för politisk maktutövning utav staten. Exempel på byråkratier i 

Sverige är offentliga statliga eller kommunala organisationer så som försäkringskassan eller 

socialtjänsten. Weber (1977) använder uttrycket byråkrater om de tjänstemän som jobbar 

inom byråkratier. Förutsägbarhet och beslut i laga ordning är något som ska förekomma i en 

byråkrati (Weber, 1977). Weber menar att ämbetsmännen som jobbar inom en byråkrati eller 

som det handlar om i detta fall, handläggarna på ekonomiskt bistånd, inte skall bedriva politik
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utan förvalta opartiskt sitt ämbete. Med detta menar Weber (1977) att tjänstemännen skall 

följa vad en politisk ledning har bestämt utan att blanda in sina egna politiska åsikter. 

Ämbetsmannens så kallade yrkesstolthet ska ligga i att ha en förmåga att hålla fast vid en 

order från överordnad myndighet, till exempel socialnämnden, även om denna order går 

direkt emot ämbetsmannens egna personliga uppfattning och värderingar. Weber (1977) 

menar att utan denna moraliska disciplin och självförnekelse hos ämbetsmannen, skulle hela 

byråkratiapparaten gå under. Max Weber (1864-1920) byråkratibegrepp har inspirerat till 

vidare forskning genom åren och Michael Lipsky (1980) har utvecklat i sin 

organisationsforskning teorin gräsrotsbyråkratin som beskrivs vidare i stycket nedan 

(Lindqvist, Nygren, 2006).

7.2 Gräsrotsbyråkrati

Enligt Lipsky (1980) finner man en gräsrotsbyråkrat arbetandes inom offentliga 

organisationer/byråkratier till exempel socialtjänsten, försäkringskassan och polisen. De är 

organisationens/aktörens ansikte utåt och det är gräsrotsbyråkraterna som har kontakt med 

allmänheten. Man kan även säga att gräsrotsbyråkraterna är organisationens operativa del 

(Svensson, Johnsson, Laanemets, 2008; Lipsky, 1980). En del av arbetet för 

gräsrotsbyråkraten är att kategorisera de hjälpsökande individerna vilket innebär att 

gräsrotsbyråkraten lättare skall kunna identifiera vilken sorts hjälp som behövs utifrån den 

hjälpsökande individens situation och behov (Lipsky, 1980). Kännetecknande för en 

gräsrotsbyråkrat är att det förekommer en tids och resursbrist i den organisation som de är 

verksamma inom, vilket kan innebära att arbetsrutiner utvecklas på grund av prioritering av 

de olika arbetsuppgifterna (Lipsky, 1980). Lipsky (1980) menar att vissa klienter kan bli 

lidande av denna prioritering då arbetet med dessa klienter kan få låg prioritering och 

därigenom eftersatt.

7.3 Handlingsutrymme och ledning

Enligt Lipsky (1980) bygger gräsrotsbyråkratens verksamhet på professionalism och att de är 

experter på sitt område som i detta fall att handläggaren är väl bevandrad i lagar, regler och 

föreskrifter som gäller socialbidrag eftersom det ingår i en gräsrotsbyråkrats arbetsuppgifter 

att tillämpa komplicerade regelsystem i sin tjänsteutövning. Individuella bedömningar i 

förhållande till klientens behov och förutsättningar ingår i verksamheten utöver att tillämpa 

lagar och regler. Då behöver gräsrotsbyråkraten ett handlingsutrymme som ger plats för 

tolkningar av lagar och regler samt att anpassa organisationens tjänster och verksamhet efter 
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klientens behov (Lipsky, 1980). Handlingsutrymmet för den enskilde tjänstemannen är satt av 

organisationens ramar, regler och traditioner samt de personliga egenskaper som 

tjänstemannen besitter. Detta handlingsutrymme kan både vara en frihet och ett ansvar 

beroende på hur detta hanteras. Traditionen inom organisationen och organisationens identitet 

gör att efter ett tag inträffar en likhet mellan tjänstemännen i handlandet inom organisationen 

(Svensson, Johnsson, Laanemets, 2008).

Lipsky (1980) menar att det inte är politikerna utan tjänstemännen inom gräsrotsbyråkratin 

som formar hur politiken ska föras inom sitt arbetsområde. Socialtjänstens politiska ledning 

styr hur ramarna för gräsrotsbyråkraternas arbete skall vara genom att sätta budget och 

eventuella sparbeting (Lundström & Sunesson, 2006). För en gräsrotsbyråkrat är det också 

kännetecknande att i den organisation de är verksamma inom förekommer det för det mesta 

en resursbrist och brist på tid. Då kan detta innebära att tjänstemannen måste prioritera i sina 

arbetsuppgifter och visst arbete blir eftersatt (Lipsky, 1980). Enligt den hierarki som råder i en 

byråkrati sker en uppifrån och ner-kommunikation i instruerandet av ramar och regler från 

ledningen ner till tjänstemännen i organisationen. Denna hierarki är vanligtvis kopplad till ett 

karriärsystem där lojalitet mot ledningen blir premierad genom befordringar och klättrande på 

karriärsstegen för tjänstemannen. Numera har utvecklingen gått mot att folk är mer kritiska

till ledningen mycket på grund av högre utbildningar och minskad tro på överhöghet 

(Christensen, Laegreid, Roness, Rövik, 2005). Den politiska styrningen av organisationens 

verksamhet och gräsrotsbyråkraternas arbete kan vara svårt att genomföra på grund av 

handlingsutrymmet enligt Lipsky (1980). Enligt Lipsky (1980) beror detta på att 

tjänstemännen har stort individuellt handlingsutrymme samt svårigheter från politikerna att 

övervaka de enskilda tjänstemännens arbete. Tjänstemännen går en balansgång i sitt 

handlingsutrymme eftersom tjänstemännen skall vara lojala mot den politiska ledningen 

samtidigt som detta kanske inte alltid är förenligt med att tjäna allmänhetens krav på god 

service (Christensen, Laegreid, Roness, Rövik, 2005). Ett uppifrån och ner perspektiv i 

analysen hur politiska beslut genomförs i gräsrotsbyråkratin borde enligt Lipsky undvikas. 

Istället borde en förståelse för de arbetsvillkor en gräsrotsbyråkrat möter i sitt arbete med 

klienter och att inte sällan är ledningen och tjänstemännen inte överens om hur arbetet borde 

utföras vara utgångspunkten i analysen av hur politiska beslut implementeras i

organisationens arbete (Lipsky, 1980)

8 RESULTATREDOVISNING & ANALYS
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För att slippa eventuell upprepning samt för att få ett bättre sammanhang har vi valt att 

integrera analysen med resultatredovisningen (Repstad, 1999). Detta även i ett försök att inte 

trötta ut läsaren. Analysen kommer att ske utifrån Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati, 

för att ytterligare få några referenspunkter till den insamlade empirin har vi även valt att i 

detta avsnitt använda delar av den tidigare forskningen. Vi kommer i resultatet och analysen 

att använda oss av både fingerade namn, begreppen; respondenter, gräsrotsbyråkrater och 

handläggarna. Dessa ovannämnda begrepp kommer att användas i syfte att beskriva 

respondenterna.

8.1 Respondenter

De sju personer som deltagit i vår studie är i varierad ålder, mellan ca 30-60 år. Samtliga 

respondenter är kvinnor, detta beror på att inga av dem som handlägger ekonomiskt bistånd

inom Undersökningskommunen är män. För att bevara utlovad konfidentiellitet kommer vi 

inte att beskriva enskilda handläggare, vi kommer också att använda oss utav fingerade namn 

för att ytterligare försvåra en eventuell identifiering. 

De råder varierande utbud av utbildning hos respondenterna. Tre är socionomer, två har annan 

akademisk utbildning och två är internutbildade på socialbidragsenheten utan akademisk 

utbildning. Arbetslivserfarenheten skiljer sig från några månader till flera decennier inom 

socialt arbete. Vissa av respondenterna har endast jobbat i Undersökningskommunen, medan 

andra har jobbat inom flera kommuner. Även erfarenheten inom handläggning av ekonomiskt 

bistånd skiljer sig, där vissa respondenter endast jobbat med detta sedan de började inom 

socialt arbete medan andra i sin tur har provat på diverse olika yrken inom socialt arbete.

8.2 Vinjetterna och intervjuer

Vinjetterna är redovisade under rubriken beslutsmotivering och under rubriken analys

redovisas intervjuerna hur respondenterna resonerat kring dessa vinjetter.

8.3 Ogiltig frånvaro

Jija är en ensamstående mor med ett barn på 4 år. Hon är arbetssökande och har under de 

senaste två veckorna varit borta från sin praktik. Jija har inte ringt och sjukanmält sig, när hon 

kommer till sin socialsekreterare så berättar hon att hon varit hemma med sjukt barn i en 

vecka och en vecka var hon själv sjuk. Jija har med sig intyg som bekräftar att sonen har varit 
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sjuk i en vecka. Hon har tidigare haft kontakt med ekonomiskt bistånd i kommunen varje 

månad de senaste fem åren (för hela vinjetten se bilaga 1).

8.4 Beslutsmotivering: Ogiltig frånvaro

Enligt de utförda vinjetterna framkommer det att en respondent av sju ger bifall på hela Jijas 

ansökan. Sex av sju respondenter beaktar att det finns ett barn i familjen och vill säkerställa 

genom en nödprövning att det finns mat till familjen. Nödprövning innebär att man kan få 

matpengar beräknat efter hur mycket det kostar enligt konsumentverkets beräkningar att 

överleva per dag med mat. En respondent gör avslag för de dagar Jija varit frånvarande utan 

att beakta barnperspektivet. Sex respondenter ger avslag på grund av Jijas oanmälda 14 dagars 

frånvaro och drar bort lika mycket av försörjningsstödet som motsvarar Jijas frånvaro 

eftersom Jija inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Fem respondenter fattar beslut själv 

och två stycken fattar beslut i samråd med arbetsledaren

8.5 Analys

Enligt Lipsky (1980) gör gräsrotsbyråkraten individuella bedömningar i förhållande till 

klientens behov och förutsättningar utöver att tillämpa lagar och regler. Detta visar sig i 

resonemanget hos våra respondenter. Moa gör en annan bedömning av Jijas ärende än sina 

kollegor. Hon ser mer till Jijas behov än att i nuläget gå strikt efter regelboken. Moa resonerar 

som så här:

Eftersom jag är ny handläggare skulle jag bifalla utifrån nr1; barnperspektivet och nummer 2; att 

jag vill skapa en relation med klienten som ska bära i framtiden. Jag kommer att informera om 

att nästa gång det händer kommer en annan bedömning att göras och boka täta uppföljningar och 

dela utbetalningar (Moa).

Johansson (2001) menar att bidragstagarnas skyldigheter är grundläggande för bedömningen 

av rätten till stöd. Detta visade sig genom att de andra respondenterna såg mer till regler och 

riktlinjer och Jijas skyldigheter än till Jijas behov. Alla respondenter resonerar som så att en 

arbetspraktikplats är lika viktigt att sköta som ett vanligt jobb. Om detta agerande hade skett 

på en arbetsplats hade det förmodligen blivit någon form av konsekvens för arbetstagaren, 

vilket respondenterna även anser att Jija ska få då hon inte har skött sin praktik.
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När Jija har fått praktikplatsen så har hon fått information om vilka regler som gäller och de 

regler vi har är att det skall jämställas med ett arbete. Då är det så att hon inte är berättigad till 

försörjningsstöd för den tiden hon är borta alltså de 14 dagarna. Är det så att detta beteende

skulle upprepas så skulle jag ifrågasätta hennes försörjningsstöd överhuvudtaget  (Boel)

Det förekommer lokala variationer i bedömningarna och handläggningen av ekonomiskt 

bistånd är olika beroende på vilken kommun eller till och med vilken handläggare man träffar 

(Salonen&Ulmestig, 2004; Stranz, 2007). Även om de flesta av respondenterna agerar i stort 

sett lika förekommer det ändå variationer mellan respondenternas resonemang och beslut. 

Kristina påpekar att vinjetterna inte är verkliga fall och att de inte visar tillräcklig information 

för att göra en fullständig bedömning. Hon säger att hon som ny handläggare vill prata med 

Jija för att sedan kunna avgöra vad som har hänt och hur de ska gå vidare. Kristina följer i sitt 

resonemang riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Undersökningskommunen samt har ett

beaktande av barnperspektivet då hon inte vill att familjen skall stå utan bostad eller mat.

Jag resonerar som följande; vad är det som har hänt och finns det någon anledning att hon inte 

kunnat meddela varför hon inte varit på sin praktik. Annars är det som så att vi drar av från 

försörjningsstödet för de dagar hon inte har giltig frånvaro. Uppehällesnormen delat på 30 minus 

de dagar som hon varit frånvarande och ge ett delvis avslag. Då det gäller två veckor finns det 

anledning att fundera om de kan betala sin hyra och det finns ett barn med i bilden. Jag skulle 

absolut prata med någon annan innan jag fattade beslutet antingen arbetsledare och/eller

gruppmötet. Jag skulle göra avdragen enligt 4:1 för att hon inte gjort vad hon kan för att bli 

självförsörjande. Men någon form av konsekvens brukar vi ha då vi försöker efterlikna 

arbetsmarknaden. (Kristina)

Malin nämner inget om barnperspektivet eller något om Jijas barn utan koncentrerar sig helt 

på vad Jija har gjort för att komma ut i självförsörjning. Eller som Johansson (2001) 

benämner det, vilka skyldigheter Jija har för att bedömas ha rätt till ekonomiskt bistånd. 

Då hon inte har sjukanmält sig och då har inte rätt till fullt försörjningsstöd och får avdrag med 

de dagar hon varit frånvarande. Hon har inte gjort vad hon skall för att komma ut i 

självförsörjning och man kan kräva mer av henne eftersom hon då gått på försörjningsstöd 

i 5 år och känner väl till vilka regler som gäller. Jag fattar beslutet själv eftersom detta är solklart 

och inget svårt (Malin).

Salonen och Ulmestig (2004) skriver i sin studie att det finns skillnaderna mellan 

kommunernas sätt att ge sanktioner mot de klienter som uppbär ekonomiskt bistånd och inte 
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vill delta i aktiveringsprogram. Vissa kommuner tar ingen hänsyn alls till att dessa klienter har 

barn att försörja och ger fullt avslag på deras ansökan som avser ekonomiskt bistånd vilket 

sedan påverkar hela familjen (Salonen & Ulmestig, 2004). Det vi kan se av empirin är att det 

inte bara gäller skillnader mellan kommuner utan det även är skillnader mellan handläggarnas 

sätt att fatta beslut på samma avdelning i samma kommun.

8.6 Arbetslös utan ersättning

Madelene och Conny har tre barn tillsammans som alla bor hemma, hon jobbar halvtid i en 

skoaffär och han har blivit uppsagd från sitt arbete inom bilindustrin där han arbetat de 

senaste 10 åren. Conny gick ur a-kassan för något år sedan då han inte ansåg sig ha råd att 

betala den höjda medlemsavgiften. Deras 17-åriga dotter går andra året på gymnasiet och har 

egen häst. Hon har diagnosen social fobi och har svårt att få vänner. Paret har inga egna 

tillgångar förutom villan de bor i som också är belånad samt en bil till värdet av 20 000 kr. 

Conny har också studielån på 280 000 kr. Familjen har inte tidigare varit aktuell på 

socialtjänsten (för hela vinjetten, se bilaga 1).

8.7 Beslutsmotivering: Arbetslös utan ersättning

I samtliga bifallsbeslut motiverades det med att familjen inte känner till regelverket och sex 

av sju handläggare biföll familjens ansökan delvis med kompletterande försörjningsstöd från 

en till tre månader. Samtliga respondenter avslog 20-åringens del i ansökan och hänvisade 

vidare att 20-åringen skall ha ett eget ärende och att 20-åringen skall betala sin del hemma i 

hushållet. Alla respondenter var överens om att frun i hushållet måste gå upp i arbetstid och 

att hon måste vara aktivt arbetssökande samt inskriven på arbetsförmedlingen för att ansökan 

ska bli godkänd. En respondent avslog ansökan på grund av bilinnehavet och såg detta som en 

realiserbar tillgång för familjens försörjning. 5 respondenter fattade beslutet i samråd med 

arbetsledaren, Malin fattade beslutet själv och Kristina ville diskutera ärendet i gruppen. Sex

respondenter beaktade barnets bästa i sin beslutsmotivering och främst då att 17-åringen 

kunde behålla hästen i första skedet innan ny utredning om hästens betydelse behövde göras 

för ett nytt beslutsunderlag.

8.8 Analys

De som handlägger socialbidrag, kan enligt Lipskys (1980) definition ses som

gräsrotsbyråkrater. Handläggarna på ekonomiskt bistånd i Undersökningskommunen är 
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organisationens ansikte utåt mot allmänheten och det är dem som har den personliga 

kontakten med klienterna som ansöker om ekonomiskt bistånd. Enligt Lipsky (1980) 

använder sig gräsrotsbyråkraten av lagar och riktlinjer som stöd för att fatta beslut. Dessa 

riktlinjer är oftast beslutade av en politisk ledning och i Undersökningskommunen är det 

socialnämnden som är ytterst ansvariga för riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Hur dessa 

riktlinjer tolkas och används beror bland annat på handläggarens personliga egenskaper och 

erfarenhet. Efter att ha jobbat ett tag inom samma organisation uppstår snart en likhet i 

tjänstemännens handlande mellan varandra (Svensson, Johnsson, Laanemets, 2008). Det finns 

tydliga indikationer på likformigheten i bedömningarna, vilket visas i följande citat och 

resonemangen. Respondent Maj-Britt som har över 20 års erfarenhet av handläggning av 

ekonomiskt bistånd har sin tolkning av riktlinjerna och vad som är bäst för klienten utifrån sin 

långa yrkeserfarenhet.

Om man inte röjer allt för mycket i början brukar det ordna till sig. Man kan inte rycka undan 

allt för dom och tvinga dem att sälja hus o bil direkt. Så de har tre månader på sig att ordna upp 

situationen innan man gör en ny bedömning. (Maj-Britt)

Med detta menar respondent Maj-Britt att detta är en vanlig familj som det vore dumt för alla 

parter om man ryckte undan allt i deras tillvaro och ställde deras liv på ända eftersom de har 

varit självförsörjande fram tills detta hände. Dessa vanliga familjer brukar passera ganska 

snabbt på ekonomiskt bistånd och får socialbidrag endast en kort period innan de är i

självförsörjning igen. Även respondent Moa har över 20 års erfarenhet av socialt arbete och 

använder sin mångåriga yrkeserfarenhet i sitt resonemang i citatet nedan.

Det kommer inte vara något krav att sälja vare sig hus, bil eller häst de första tre månader men 

om det blir långvarigt bidragstagande så får vi se över situationen igen och se vad vi ska göra. 

Detta har inget med barnperspektivet att göra utan detta hade vi gjort ändå med att ge dom tre 

månaders så kallad frist även om de hade varit barnlösa. Kanske hade vi begärt att de skulle göra 

sig av med hästen lite tidigare om inte det hade varit dotterns och då kan man säga att där 

kommer barnperspektivet in. När dessa tre månader har gått då beaktar man barnperspektivet lite 

tydligare då kan man hämta mer kunskap om den här hästens betydelse för flickan men tanken är 

att de skall vara avlutade här inom tre månader. (Moa)

Respondent Moas erfarenhet är just den att man inte ska tvinga någon från sitt hem eller ställa 

dem på bar backe bara för att huset eller bilen de äger kan ses som en tillgång och därför ska 

säljas omedelbart för att försörja familjen. Enligt Moa skulle detta istället skapa mer problem 
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än vad det gör nytta. Respondent Florence som inte har lika mycket arbetslivserfarenhet som 

Moa och Maj-Britt resonerade som så att bilen är en tillgång och det spelar ingen roll att de är 

nya klienter med liten kännedom om regelverket. Med utgångspunkt från Svensson, Johnsson 

& Laanemets (2008) att tjänstemän likformas i den organisation de är verksamma inom, 

innebär detta att Florence inte hunnit formats helt utifrån organisationen och dess tradition så 

som hennes äldre kollegor. 

Dom har inkomster och de har en bil som de kan få sålt och man skall tömma ut sina resurser 

innan man ansöker om försörjningsstöd. Bilen är en tillgång som de måste sälja omedelbart. 

Ungdomarna är så pass stora att de kan ta sig fram själva och de kan använda busskort.

(Florence)

Eva som har lång yrkeserfarenhet av socialbidrag resonerade likadant som Maj-Britt och Moa. 

Det vore dumt enligt Eva, att tvinga dem att sälja huset om de inte har någonstans att bo sen 

efter husförsäljningen samt att sälja en bil eller ett hus inte är en så lätt affär att genomföra så 

där i en handvändning. Professionalism och framförallt erfarenhet utgör en grund för vilken 

sorts handlingsutrymme en handläggare kan hålla sig inom (Stranz, 2007).

Jag tänker som så att Conny gör vad han skall för att komma ut i försörjning och Madelen skall 

söka arbete upp till heltid. 20-åringen skall ha ett eget ärende och bidra till försörjningen 

eftersom han bor hemma. 17-åringens häst går att diskutera om hon skall ha denna kvar med 

tanke på social fobi. Jag tar hänsyn till att de är nya på försörjningsstöd och inte känner till alla 

regler och informerar om att de vid ett längre biståndstagande (6 månader) får sälja bil och villa 

eftersom det är realiserbara tillgångar. Studielån beviljar vi inte eftersom vi inte beviljar till 

skulder. Jag har beslutat att de får kompletterande försörjningsstöd till uppehälle och hyra för

två vuxna och två barn. 17-åringen får man ta hänsyn till och hennes sociala fobi om man ska ha 

kvar hästen. (Eva)

Mannen ska söka Alfa-kassa eftersom han ej är berättigad till A-kassa enligt sex av 

respondenterna. Maj-Britt, Moa och Eva sa att familjen hade tre månader på sig att ordna upp 

sin situation innan nytt beslut måste fattas och en ny bedömning om de har rätt till ekonomiskt 

bistånd. Kristina sa en månad och Boel sa två månader. Angående hästen så tyckte en 

respondent att den borde säljas eftersom den ändå inte gjorde någon nytta om inte familjen 

hade några pengar att leva för trots 17-åringens sociala fobi. 
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Jag tittar mer på det ekonomiska behovet än flickans behov av hästen oavsett den sociala fobin 

för utan pengar klarar de sig inte. Det hjälper inte flickan om familjen inte har pengar (Malin).

De andra respondenterna ansåg inte att hästen borde säljas i nuläget utan de hänvisade till 

biståndet som kan ansökas till barns fritidsaktiviteter enligt SoL 4 kap. 2 §, vid ett längre 

biståndstagande för familjen. Ovanstående citat visar att det råder oenighet mellan 

respondenterna om vad som gäller enligt riktlinjer eller praxis på enheten för ekonomiskt 

bistånd. Detta är enligt vår tolkning ett resultat av det stora handlingsutrymmet för 

handläggarna samt vilken erfarenhet de har.

8.9 Den borttappade plånboken

Annika är en 34-årig mamma med två hemmavarande barn. Hon har också en dotter som är 

omhändertagen enligt SoL. Annika är känd sedan länge på socialbyrån genom sin uppväxt i

en ”strulig” familj och att hon har haft en del missbruksproblem under åren. I början av 

månaden kommer Annika till socialbyrån och säger att hon har blivit bestulen på sin plånbok 

som innehöll 6000 kr (för hela vinjetten, se bilaga 1).

8.10 Beslutsmotivering: Den borttappade plånboken

Sex av sju respondenter beviljar inte Annika en ny hyra eftersom det inte går enligt dessa sex 

respondenter, att få samma bistånd två gånger. Moa beviljar hyran. Fem respondenter beaktar 

att det finns barn i hushållet i sin beslutsmotivering och beviljar därför matpengar för att 

säkerställa att inte barnen svälter till nästa inkomsttillfälle. Två respondenter beviljar 

matpengar men utan att nämna barnperspektivet i sin beslutsmotivering. Malin, Boel och Eva

fattar beslut själva och övriga pratar med arbetsledaren.

8.11 Analys

De flesta av respondenterna resonerar kring hur barnen har det i denna familj eftersom Annika 

verkar vara oaktsam med sina pengar.

Jag hade börjat med att ge henne avslag eftersom det är andra gången hon är oaktsam med 

pengar eller att hon ljuger. Sen hade jag bifallit matnorm för uppehälle eventuellt för hyra och el. 

Hade det inte lett till att hon blivit utan bostad hade hon fått gå med hyresskuld och känna av 

detta. Men jag hade förvissat mig om att hon inte hade förlorat sin bostad. Likadant med elen. 

Avbetalning med elbolaget för de får inte gå in och bryta elleveransen pga. barnperspektivet och 

ta det med chefen om denna el-skuld skall betalas. Sen hade jag motiverat med ett gemensamt 
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möte med handläggaren på familjeenheten för hon har ju ett pågående fall där då den största 

dottern är placerad och de har en större kunskap om familjen (Moa)

Alla utom en respondent uttryckte oro i sitt resonemang för barnen och Annikas eventuella 

missbruk. Eva, Moa och Kristina ville ta upp detta i ärendediskussionen i gruppen och 

eventuellt göra en barn i fara-anmälan vilket menas att handläggaren gör en anmälan till barn 

och familjenheten för oro att barnen far illa. Detta resonemang bland respondenterna om 

Annikas eventuella missbruksproblem tolkar vi som ett försök att kategorisera Annika. Lipsky 

(1980) menar att i arbetet för gräsrotsbyråkraten innebär det att kategorisera klienterna och 

informera de hjälpsökande individerna. Detta är för att gräsrotsbyråkraten lättare skall kunna 

identifiera vilken sorts hjälp som behövs utifrån den hjälpsökande individens situation och 

behov (Lipsky, 1980). Boel ansåg att hon skulle uppmana Annika att antingen söka arbete 

eller ta tag i sina missbruksproblem

Några respondenter resonerar som så att de vill skydda både Annika och barnen eftersom att 

barnfamiljer borde inte vara bostadslösa. Då finns det olika åtgärder respondenterna kan göra. 

Uppdelning av utbetalning av det ekonomiska biståndet under månaden så att Annika inte får 

hela beloppet på en gång. Direktbetalning av hyran vilket innebär att enheten för ekonomiskt 

bistånd betalar Annikas hyra utan att Annika får tillgång till hyrespengarna. Kristina funderar 

att det kanske inte är barnens bästa att hjälpa Annika hela tiden.

Sen kan det vara så att det faktiskt inte är barnets bästa att rädda denna mamma hela tiden för det 

kan vara så att hon ligger precis på gränsen att inte fixa barnens behov. Jag hjälper inte barnen 

genom att rädda mamman hela tiden. Men jag tror att det blir svårt att avslå även om det har hänt 

förut tyvärr. Det man skulle kunna göra är att bevilja en vecka i taget eftersom det finns en 

benägenhet att det försvinner pengar och att hyran skall direktbetalas (Kristina)

Johansson (2001) menar att en utredning som görs angående ekonomiskt bistånd innefattar 

mer än endast den ansökande klientens ekonomi. I utredningarna om ekonomiskt bistånd

kartläggs klientens liv vilket eftersom det kan finnas orsaker än arbetslöshet till varför en 

klient inte kan vara i självförsörjning. Vi kunde inte mäta huruvida om respondenterna 

kartlade klienternas liv utefter den information som fanns i vinjetterna utan det som framkom 

i intervjuerna var att informationen i vinjetterna för vissa respondenter var knapphändig. De

önskade då att de kunnat fråga mer om vinjettpersonernas situation. Detta tolkar vi som att det 

fanns en önskan bland våra respondenter att få kartlägga de fiktiva klienternas liv. De flesta 
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av respondenterna resonerar som så att hyran och elräkningen får Annika själv ta tag igenom 

att göra upp avbetalningsplan med respektive fordringsägare.

Jag fattar det beslutet att hon får avslag på del av sin ansökan eftersom det inte går att bevilja 

försörjningsstöd en gång till. Hon får ta kontakt med sin fastighetsägare och sitt elbolag för att 

göra upp en avbetalningsplan. Hon har två små barn hemma och då brukar vi göra en 

nödprövning för att tillgodose att de har mat som ett minimum. Eftersom hon har varit med om 

detta förut kan man lägga mer ansvar på henne att det inte skall upprepas igen och vara hårdare i 

sin bedömning. Hon behöver vidta åtgärder för att inte bli bestulen fler gånger. Man får titta 

extra när det finns småbarn i familjen så inte de står utan det mest nödvändiga./…/ Jag fattar 

beslutet själv eftersom det inte är några konstigheter. (Malin)

De ovanstående citaten visar enligt vår tolkning hur olika respondenterna ser på sitt 

handlingsutrymme vilket för oss vidare in på nästa rubrik i analysen.

8.12 Handlingsutrymme och ledning

Utöver de frågor som ställdes angående vinjetterna ställde vi även frågor kring 

handlingsutrymme och ledning. Det vi frågade om var bland annat hur de upplever sin 

situation som handläggare, hur respondenterna känner sig betrodda av ledningen att fatta 

beslut själva och ifall deras yrkeskompetens tas till vara. Eftersom det förekommer 

gruppmöten på enheten för socialbidrag, där det diskuteras olika klientärenden, frågade vi 

även kring dessa.

Vi har en ärendediskussion i gruppen men jag har en känsla av att det har minskat på senare tid 

jämfört med tidigare år då vi hade fler ärenden som vi tog upp på dessa möten. Om vi har 

ärenden så är vår chef väldigt klok människa och fattar hon ett beslut så är det väldigt kloka 

beslut tycker vi. Men självklart så vissa ärenden har hon delegation att fatta beslut och inte vi 

andra till exempel 4:2 beslut såsom extrapengar till barnen i familjer med långtgående 

bidragstagande. Jag tycker att vi har en väldigt vid och god delegation och jag tycker inte vi 

missbrukar den heller men vissa beslut vet vi att chef måste ta och att vi behöver stöd. Det känns 

inte som om någon kommer och kör över en. När jag jobbade i X kommun var det en chef som 

gjorde så och det kändes förfärligt det blev en helt annan känsla för jobbet och jag tappade 

självförtroendet och gjorde bara det som var nödvändigt för att hålla ryggen fri. Men så är det 

inte här vi har en stor respekt för varandra i gruppen mellan oss medarbetare och chefer. Vi har 

det jättebra. Våra chefer är som föräldrar som barn vill att dom ska vara. Dom är auktoriteter en 

dom är ändå inkännande och lyssnar. Dom vet alltid råd vad man skall göra om man är osäker.

(Maj-Britt)
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/…/ Det är väldigt lärorikt att lyssna på varandras fall och att kunna bistå varandra med råd och 

tips. Vår arbetsledare som vi har nu är otroligt duktig så man går gärna dit och pratar med henne 

en gång för mycket för hon är så bra. (Boel)

Traditionen inom organisationen samt organisationens identitet är något som efter ett tag 

avspeglar sig på tjänstemännen. För de relativt nya handläggarna är gruppmöten med 

ärendediskussion en central del i den styrning som ska få den nya handläggaren att bli en del 

av organisationens identitet (Lipsky, 1980). Det vi kunde märka var att de respondenter som 

har kortast erfarenhet av arbetet på enheten för ekonomiskt bistånd i 

Undersökningskommunen, använde sig utav ett mindre handlingsutrymme än sina kollegor 

med en längre erfarenhet och fattade inga beslut själva utan att ha pratat med gruppen, 

arbetsledaren eller sina kollegor. På gruppmötena skapas det praxis i gruppen av arbetsledarna 

och kollegor hur man ska handlägga ärenden och vilka beslut som skall tas. De olika 

klientärendena fungerar som prejudikat för framtida handlingar och beslut. Som nyanställd 

blir det extra viktigt att passa in i gruppen och fortsätta i samma anda som det alltid gjorts 

(Lipsky, 1980). Dessa gruppmöten och den täta kontakten med cheferna fyller även en annan 

funktion och det är att ledningen får en större inblick i gräsrotsbyråkratens arbete och genom 

detta en ökad kontroll (Lipsky, 1980). 

8.13 Styrdokument och riktlinjer

Vi frågade våra respondenter även om styrdokument, det visade sig att de flesta av 

respondenterna menar att de grundar sina beslut i mångt och mycket på deras riktlinjer och 

styrdokument. 

Vi har väldigt välutformade riktlinjer. Allting måste vara grundat i det och det är vi överens om i 

gruppen känns det som. Man kan göra egna bedömningar inom riktlinjerna och handla efter det. 

(Maj-Britt)

Lipsky (1980) menar att tanken bakom att använda bland annat riktlinjer är att 

gräsrotsbyråkratens arbete lättare ska kunna kontrolleras av ledningen. Detta är dock inte 

säkert att det uppfylls eftersom handläggarna (gräsrotsbyråkraterna) kan utnyttja sitt stora 

handlingsutrymme för att hitta vägar att nyttja riktlinjer/regler/lagar till sin fördel i 

bedömningarna och därigenom behöver detta inte betyda att det förekommer en ökad 

likriktighet bland bedömningarna exempelvis inom samma kommun (Lipsky, 1980; Stranz, 
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2007). Ingen av respondenterna nämnde något om den politiska ledningen i 

Undersökningskommunens socialnämnd vare sig det rörde sig om positiva eller negativa 

åsikter. Detta kan jämföras med Webers (1977) uttalande om att en tjänsteman skall förvalta 

sitt ämbete opartiskt och opolitiskt. Lipsky (1980) menar att det är just den politiska ledningen 

som har det yttersta ansvaret för riktlinjernas utformning och därigenom de som satt ramarna 

för respondenternas arbete. Enligt vår empiri menar respondenternas att de är väldigt nöjda 

med sina riktlinjer då de känner att de kan påverka klienters livssituation positivt till exempel 

med 4:2 biståndet vilket innebär extrapengar utöver det vanliga ekonomiska biståndet till 

barnens fritidsaktiviteter. Enligt verksamhetssamordnare på enheten ekonomiskt bistånd hade 

tjänstemännen på socialbidragsenheten en stor del i arbetet av utformningen av riktlinjerna för 

hur ett barnperspektiv ska tas i beaktande i handläggningen av ekonomiskt bistånd i 

Undersökningskommunen. Vidare menar Lipsky (1980) att ett uppifrån och ner-perspektiv 

skall undvikas i analysen av hur politiska beslut ska genomföras eftersom det är just 

förståelsen för tjänstemännens verklighet som de politiska besluten borde utgå ifrån (Lipsky, 

1980). Undersökningskommunens kommun har antagit ett nerifrån och upp-perspektiv när de

utformade styrdokumenten för barnperspektivet då handläggarna och 

verksamhetssamordnaren var delaktiga i dokumentets utformning och därigenom bidragit till 

en lyckad implementering av ett politiskt beslut. Lipsky (1980) menar att det är 

gräsrotsbyråkraterna och inte politikerna som formar hur politiken bedrivs inom sitt 

arbetsområde. Det vi kan tolka av Lipskys (1980) uttryck är att genom sitt handlingsutrymme 

kan gräsrotsbyråkraten påverka hur implementering av ett politiskt beslut ter sig.

8.14 Tidsbrist

Under intervjuerna kom vi in på ämnena tidsbrist, stress och arbetsbelastning. När författarna 

började fråga kring detta kom det fram en gemensam uppfattning bland respondenterna att det 

alltid finns massor av arbete kvar att göra när arbetsdagen är slut. Vidare är det några som 

påpekar att det finns en så kallad resursbrist och att det därför blir många ärenden per 

handläggare. Lipsky (1980) menar att kännetecknade för en gräsrotsbyråkrat är att i den 

organisation de är verksamma inom förekommer det för det mesta en resursbrist. Resultatet av 

detta blir då att det är tjänstemannen som själv får göra en prioritering i sina arbetsuppgifter, 

vilket också framkommit i vår empiri.
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Ibland måste man låta beslut få mogna fram till exempel när jag promenerar hem kan jag tänka 

klart eller på ett annat vis för att återkomma med ett bra beslut dagen efter. Jag känner stor press 

och tidsbrist och känner att jag alltid har arbete att göra. (Boel)

Arbetet går i vågor då ansökningarna strömmar in i månadsskiftet och man blir ständigt avbruten 

i det man gör. Man vill göra ett bra arbete men jag är så pass gammal för att hålla på och arbeta 

över. (Eva)

Den praktiska betydelsen av en tids- och resursbrist för handläggaren innebär enligt Stranz 

(2007), att handläggarna inte orkar eller hinner utreda ordentligt. För att minska arbetsbördan 

blir handläggarna enligt Stranz (2007), generösare med bifallsbeslut eftersom ett avslag kan 

skapa merarbete för handläggaren. Detta var inget vi kunde mäta eller få fram i vår 

undersökning förutom att respondenterna sa att de prioriterar i sitt arbete och utför det allra 

nödvändigaste för att slippa sanktioner. Prioritering innebar också enligt respondenterna att 

barnfamiljer fick högre prioritet och fick komma snabbare på ett möte till enheten för 

ekonomiskt bistånd. Så här svarade respondenterna när vi frågade om hur de upplever 

tidspress och i så fall om de känner att de behöver prioritera i sitt arbete. 

Ja de märks att trycket med ansökningar börjar öka och att man då får prioritera och välja 

selektivt till exempel att de som har barn får högre prioritet före dem som inte har barn (Moa).

Det är fler ny-aktuelliseringar men som jag ser det beror det på försäkringskassans ändrade 

regler och inte arbetslösheten. Folk får inte sjukpenning längre. Familjer med barn får företräde 

gentemot andra brukar prioriteringen vara (Malin).

8.15 Barnperspektiv och barnets bästa 

Professionalism och framförallt erfarenhet utgör en grund för vilken sorts handlingsutrymme 

en handläggare kan hålla sig inom (Stranz, 2007). Enligt vår empiri fann vi att en respondent

jobbade på ett sätt som var mer enligt de arbetsuppgifter hon har varit van vid tidigare. Hon 

använde sig av en kompetens hon förvärvat sig under sin mångåriga yrkeskarriär med olika 

uppgifter inom socialt arbete och hade ett mycket tydligare barnperspektiv än sina kollegor. 

Detta kan man jämföra med en annan respondent som enbart jobbat med ekonomiskt bistånd

under sin mångåriga yrkeskarriär. Hon hade tyngdpunkten i sitt resonemang på om klienten 

uppfyller kriterierna för att uppbära ekonomiskt bistånd likt det Johansson (2001) menar med 

bidragstagarnas skyldigheter är grundläggande för bedömningen av rätten till stöd.
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Alla respondenter är medvetna om att det finns specifika riktlinjer när det gäller 

barnperspektivet och barnets bästa i ärenden som varit aktuella under en längre period. Under 

både diskussionen kring vinjetterna samt i redovisningen av vinjetterna framkommer det 

hänvisningar till den speciella ”barnpotten”, som går att söka via 4:2 SoL. Detta är något som 

är specifikt för Undersökningskommunen och bör därför inte ses som någon generell del av 

det ekonomiska biståndet, även om det förekommer liknande variationer i landets övriga 

kommuner.

Det rör sig om ca 4000 kr per år som är öronmärkta pengar till barnets fritidsaktiviteter såsom 

medlemsavgifter till idrottsklubbar och utrustning. Har inte barnet någon fritidsaktivitet försöker 

vi stimulera dom till att ha något att göra på fritiden. Framförallt invandrarbarn där föräldrarna 

inte är så aktiva med att ta ut barnen. Vi gör även hembesök en gång om året hos de familjer

som är hos oss mer än ett år för att se hur barnen har det. (Maj-Britt)

På frågan om det har förekommit någon utbildning inom barnets bästa eller barnperspektivet 

svarar 6 av 7 respondenter att det är stort fokus kring barn och att det har förekommit ett 

flertal planeringsdagar samt föreläsningar som har ägnats till just barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd. Boel och Maj-Britt uppger att det var ett tag sedan ovannämnda senast 

gicks igenom. Eva menar att diskussioner kring barnets bästa och barnperspektivet är något 

som tas upp kontinuerligt på exempelvis gruppmöten och enhetsmöten. Malin säger att det 

uppmanas ”uppifrån” att tala med barn i långtgående ärenden och att handläggaren bör träffa 

barnen minst en gång per år.

/…/ett bra föräldraskap kan mycket väl vara att man inte talar om för barnen att man i en period 

i livet har fått socialbidrag. Sen finns det de familjer där barnen har varit med från första början 

på socialkontoret och har den vanan och det är mer naturligt. Vi gör gärna hembesök för att se 

hur barnet har det. Men jag värjer mig mot att sitta och göra intervjuer med ett barn för att det är 

föräldrarna som har ansvaret för barnet och då tycker inte jag att vi ska blanda in barnet. Men vi 

måste inte göra på det ena eller andra sättet. Men tanken från början var att vi skulle träffa alla

barn. (Moa)

I barnkonventionen beskrivs att barn har rätt att uttala sig i frågor som rör dem, dock med 

hänsyn tagen till deras ålder och mognad. Frågan om det är viktigt att prata med de berörda 

barnen i familjer med socialbidrag väckte stort engagemang bland de tillfrågade. Dock var 

alla respondenter inte överens om vad som är det bästa för barnet. Vissa respondenter menade 

på att utifrån deras bedömning var det inte bra för barnet att bli medveten, eller indragen, i 
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föräldrarnas ekonomiska situation. Detta kan tolkas som att handläggarna utnyttjar sin 

kompetens för att motivera varför de inte följer direktiven, å andra sidan kan detta tolkas som 

ett sätt att utnyttja sitt handlingsutrymme för att minska på arbetsbelastningen för att arbetet 

ska stämma överens med handläggarens egna behov. På frågan om vad barnets bästa innebär 

för respondenterna själva har vi bland annat fått dessa svar;

Att barnen inte ska behöva klä skott för föräldrarnas oförmåga att kunna tillgodose barnets 

behov till exempel ekonomiskt och socialt. Skapa bättre förutsättningar trots att föräldrarna går 

på försörjningsstöd. (Maj-Britt)

Att man försöker synliggöra barnet i utredningen och att man tar med det i bedömningen av 

ansökan vad vi kan bidra med ekonomiskt för att barnet inte skall bli utestängt från sociala 

aktiviteter. (Kristina)

Det ska finnas med i varje bedömning och beslut om barnets bästa men vad det innebär är 

varierande från fall till fall. Vi har fått detta uppifrån att barnets behov skall synas även i 

långtgående ärenden och man skall titta hela tiden på barnets situation och att vi ska ha speciella 

barnsamtal då vi bör träffa barnen minst en gång per år och se utifrån deras behov. Då finns det 

möjlighet att bevilja extra till exempel dator eller idrottsaktiviteter. (Malin)

9 SLUTDISKUSSION

Vår empiri har liksom tidigare forskning visat att det finns variationer i bedömningarna kring 

ekonomiskt bistånd, även mellan handläggare på samma enhet (Strantz, 2007; Salonen & 

Ulmestig, 2004; Johansson, 2001). Eftersom Socialtjänstlagen är konstruerad som en ramlag, 

ökar flexibiliteten och det individuella handlingsutrymmet för den enskilde handläggaren 

vilket i besluts- och handläggningsprocessen kan uppfattas som rättsosäkerhet för klienten 

(Johansson, 2001). 

När ett ärende blir aktuellt för ekonomiskt bistånd görs många överväganden som indirekt 

påverkar själva beslutet. Vår empiri visar att det finns en klar oenighet bland våra 

respondenter hur man bör beakta ett barnperspektiv på bästa sätt. Några respondenter menar 

på att det är bra om barnen är medvetna om att föräldrarna uppbär ekonomiskt bistånd medan 

andra respondenter tycker tvärtom. När det finns barn med i en familj som ansöker om 

ekonomiskt bistånd menar sju av sju respondenter att barnets bästa ska tas med i beaktande i 

handläggningsprocessen. Vissa menar att detta lättast görs genom att tala med barnen själva, 
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medan andra respondenter menar att det är bättre att tala med föräldern eftersom det är denna 

som bör känna sitt barn bäst och att det är onödigt att blanda in barn i vuxnas problem.

Vår empiri visar att handläggarna var mer generösa i sina bedömningar när det gällde 

bedömningen av familjen som tidigare inte varit aktuella på socialtjänsten. Handläggarna 

varierar i sin bedömning om hur många månader familjen ska få innan de som myndighet kan 

börja kräva att familjen ska sälja häst, bil och hus. Handläggaren som jobbat kortast tid i 

Undersökningskommunen anser att häst, bil och hus ska ses som tillgångar och att dessa ska 

säljas i första hand oavsett om familjen inte varit aktuella tidigare på socialtjänsten och 

oavsett om de känner till reglerna eller inte. Lipsky (1980) menar att traditionen inom 

organisationen samt organisationens identitet är något som efter ett tag avspeglar sig på 

tjänstemännen, detta skulle kunna vara en orsak till varför de som arbetat inom 

Undersökningskommunen längst också har liknande värderingar och hur detta kommer i 

uttryck i deras resonemang kring vinjetterna. Vidare menar Lipsky att gruppmöten med 

ärendediskussion är för de relativt nya handläggarna en central del i den styrning som ska få 

den nya handläggaren att bli en del av organisationens identitet.

Familjerna i vinjett nummer ett och tre blir hårdare dömda. Många respondenter hänvisar till 

att dessa har varit aktuella tidigare inom socialtjänsten och borde därför veta om hur saker och 

ting fungerar. Till skillnad från familjen i vinjett nummer två, har dessa två vinjetter även 

ytterligare variabler som kan ha påverkat resultatet (Jergeby, 1999). Familjen i vinjett ett är av 

en annan etnicitet och Annika i vinjett nummer tre kommer från en tidigare känd ”strulig” 

familj och har tidigare även haft missbruksproblem.

Lipsky (1980) beskriver att en gräsrotsbyråkrat är expert på sitt område. Vår empiri visar att 

erfarenhet, snarare än utbildning, är av större betydelse för hur handläggaren anser sig vara 

trygg i sitt myndighetsutövande. De respondenter som har kortast erfarenhet av arbetet 

använde sig utav ett mindre handlingsutrymme än sina kollegor med en längre erfarenhet av 

yrket och skulle inte fatta några beslut själva utan att ha pratat med gruppen, arbetsledaren 

eller sina kollegor. De två respondenter som jobbat kortast tid i Undersökningskommunen

återkommer flera gånger, både i vinjetterna och i intervjuerna, till att de känner sig osäkra på 

hur de ska fatta ett beslut och att de skulle ta upp detta med sina kollegor eller med närmaste 

chef. 
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Barnperspektivet verkar vara ytterligare ett styrdokument i den långa raden av olika 

styrdokument, riktlinjer, lagar och regler som handläggarna på enheten för ekonomiskt

bistånd ska beakta eller ta hänsyn till. Resurs- och tidsbrist bidrar också till att 

handläggningen kanske hastas igenom eftersom det är många ärenden på få handläggare, 

resultatet blir då att arbetet anpassas efter handläggarens egen förmåga. Barnperspektivet är 

bara en liten del av det stora hela i en utredning som rör ekonomiskt bistånd och där den 

faktiska tyngdpunkten, enligt vår tolkning av vår empiri, ligger på vilka skyldigheter en klient 

har för att få ekonomiskt bistånd. Samtidigt visar tidigare forskning (Harju, 2005) att det finns 

ett samband mellan att växa upp med knappa ekonomiska resurser och att detta har en negativ 

effekt på barnens hälsa samt utsatthet i framtiden och ungdomsbrottslighet. Dock är effekterna 

marginella, detta innebär att dålig ekonomi kan vara en av flera riskfaktorer som påverkar 

resultatet. Enligt vår uppfattning borde detta vara ännu ett bland många argument att lyfta 

barnperspektivet och uppmärksamma barnen ännu mer inom handläggningen av ekonomiskt 

bistånd. Genom att göra detta kanske det är ett steg i rätt riktning mot att förhindra att dessa 

barn hamnar i social utsatthet och en brottslighet när de växer upp.
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BILAGOR

BILAGA 1 (Vinjetter)
Vinjett ett: Ogiltig frånvaro

Jija är 25 år och ensamstående med ett barn på 4 år. Hon har som insats via socialtjänsten en 

praktik som kräver närvaro fem dagar i veckan, sjukanmälan till ansvarig på praktiken skall 

ske om Jija inte kan närvara. Praktikplatsen är på ett café som drivs av kommunen. Hennes 

son har den senaste veckan varit sjuk, varför Jija har varit hemma med sjukt barn. Jija har med 

sig intyg till dig, vilket bekräftar ovannämnda. Jija har inte varit på praktiken under de senaste 

två veckorna och har inte heller anmält sig frånvarande till ansvarige för praktiken. Jija 

förklarar att hennes frånvaro berodde på att hon under den första veckan var sjuk och därefter 

insjuknade sonen. Jija kommer till dig som hennes nya handläggare för att söka ekonomiskt 

bistånd till uppehälle och hyra, samt 150 kr för läkarbesök.

Jija har inga egna tillgångar eller sparade medel. Jija har inte heller några skulder. Hennes 

inkomster är barnbidrag och bostadsbidrag. Hon har tidigare haft kontakt med ekonomiskt 

bistånd i din kommun varje månad de senaste fem åren.

Vilket blir ditt beslut?

Avslag Bifall

Delvis avslag Delvis bifall

Vilken är din beslutsmotivering?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fattar du beslutet själv (utan att tala med någon annan)?

Ja Nej

Om nej hur gör du?

Talar med min arbetsledare Tar upp ärendet på gruppmöte med kollegorna
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Annat:……………………………………………………………………………………….

Vinjett två: Arbetslös utan ersättning

Madelene, 42, och Conny, 50. Conny har blivit uppsagd från sitt arbete inom bilindustrin, där 

han arbetat de senaste 10 åren. Han har inte rätt till a-kassa, då han gick ur a-kassan för något 

år sedan då han inte ansåg sig ha råd att betala den höjda medlemsavgiften. Madelene jobbar 

halvtid som butiksbiträde i en skoaffär. Paret har tre barn som alla bor hemma, de är 20, 17 

respektive 14 år. 14-åringen går i 8:an, 17-åringen går andra året på gymnasiet och har egen 

häst. Hon har diagnosen social fobi och har svårt att få vänner. 20-åringen är arbetssökande 

sedan snart ett år tillbaka. Paret kommer på besök två månader efter att Connys anställning 

avslutats. Paret uppger att de levt på sparade pengar och att Conny tidigare var säker på att 

han skulle få jobb snabbt igen efter avslutad anställning, så blev dock inte fallet.

Familjen bor i en villa och hyran ligger på 8500 kr/mån. Madelenes lön ligger på 9000 kr/mån 

före skatt. Conny är inskriven på Arbetsförmedlingen och letar aktivt efter jobb. 

Paret ansöker om uppehälle och hyra för kommande månad. Paret har inga egna tillgångar 

förutom villan som är belånad samt en bil till värdet av 20 000 kr. Conny har också studielån 

på 280 000 kr. Familjen har inte tidigare varit aktuell på socialtjänsten.

Vilket blir ditt beslut?

Avslag Bifall

Delvis avslag Delvis bifall

Vilken är din beslutsmotivering?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fattar du beslutet själv (utan att tala med någon annan)?

Ja Nej

Om nej hur gör du?

Talar med min arbetsledare Tar upp ärendet på gruppmöte med kollegorna

Annat:……………………………………………………………………………………….
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Vinjett tre: Den borttappade plånboken

Annika är en 34-årig mamma med två hemmavarande barn 10 och 3 år gamla. Den äldsta 

dottern som är 12 är omhändertagen enligt SoL. Annika är känd sedan länge på socialbyrån 

genom sin uppväxt i en ”strulig” familj och att hon har haft en del missbruksproblem under 

åren. Annika bor med sina barn i en trerumslägenhet. Inkomsterna består av bostadsbidrag, 

barnbidrag, underhållsstöd samt socialbidrag.

I början av månaden kommer Annika till socialbyrån och säger att hon har blivit bestulen på 

sin plånbok som innehöll 6000 kr. Annika skulle ha använt dessa pengar bland annat till hyra 

och elräkning. Polisanmälan är gjord och denna anmälan visar även att Annikas bankkonto 

har blivit länsat då tjuven kommit över hennes bankomatkort. Kontoutdrag uppvisas.

Detta är andra gången Annika blivit bestulen under det senaste året. Senast detta inträffade var 

för 8 månader sedan och då beviljades matnorm.

Annika hävdar att hon är nödlidande och ansöker om bistånd till hyra och uppehälle.

Vilket blir ditt beslut?

Avslag Bifall

Delvis avslag Delvis bifall

Vilken är din beslutsmotivering?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Fattar du beslutet själv (utan att tala med någon annan)?

Ja Nej

Om nej hur gör du?

Talar med min arbetsledare Tar upp ärendet på gruppmöte med kollegorna

Annat:……………………………………………………………………………………….
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BILAGA 2 (Informationsbrev)

Hej hej!

Vi är två socionomstudenter vid namn Josefin Zielinski och Mikael Larsson, vi går näst sista 

terminen på socionomprogrammet vid Växjö universitet. Just nu skriver vi vår C-uppsats som 

handlar om handläggningsprocessen vid handläggningen av ekonomiskt bistånd. Vi undrar 

om Du vill delta i en intervju. Syftet med studien är att studera och analysera 

socialsekreterares val och bedömningar i hypotetiska situationer som avser ekonomiskt 

bistånd. I intervjun kommer vi bland annat att önska att Du reflekterar kring begreppet 

”barnets bästa”. Intervjun kommer att gå till så att Du kommer att få ett antal vinjetter, små 

berättelser, som rör ekonomiskt bistånd. Vinjetterna kommer sedan att vara 

diskussionsunderlag i intervjun. Syftet med studien är inte att hänga ut enskilda handläggare 

eller att lägga någon värdering i hur själva handläggningen går till eller vilka beslut som 

fattas, syftet är i stället att undersöka själva handläggningen. Deltagandet är naturligtvis 

frivilligt, väljer Du att delta är det möjligt att avbryta deltagandet närhelst Du vill om så 

önskas. Det insamlade materialet kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer 

att behandlas konfidentiellt. Deltagandet kommer att vara anonymt. 

Vi tackar på förhand.

Josefin Zielinski och Mikael Larsson
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BILAGA 3 (Intervjuteman)

PERSONLIG INFORMATION
-ålder
-erfarenhet av ekonomiskt bistånd
-tid på nuvarande arbetsplats
-utbildning

VINJETTERNA

BARNETS BÄSTA
-begreppet, innebörd
-handläggningsprocessen
-utbildning? riktlinjer? Styrdokument?
-kunskap

BARNPERSPEKTIV
-mallar?
-uppmärksamma barnet

MÖJLIGHETER?
SVÅRIGHETER?

BESLUTSMOTIVERING


