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Abstract 

The purpose of this study was to examine social workers working process in social assistance 

with focus on the child´s perspective. We were interested in learning about the existence of 

variations in approach and attitude between two municipalities. Question to be answered 

about what methods and approaches used by social workers to include the child´s perspective 

in the process of social assistance. Another question to be answered about what the manner in 

which social workers took into account the child´s perspective when the families apply for 

social assistance in relation to the operations and requirement. To fulfill the purpose, 

qualitative methods were used. Interviews were conducted with six social workers, three 

social workers in each municipality. The results of the interviews were analyses based on 

research and knowledge reviews and based on theory of street level bureaucracy. 

The study´s results show variations between the two municipalities in the social workers 

account of the child´s perspective in social assistance. The results also show that there was no 

established method or model in municipalities that made it clear to examiners how the child´s 

perspective should be taken into account in work with families. Instead the social workers of 

laws, policies, local conditions and the officers´ own discretion assumed how to best take in 

to account the child´s perspective in the work. When families applied for social assistance, 

social workers always tried to consider the child´s perspective. Families with children had the 

opportunity to be granted extra efforts that benefited children and the requirements were not 

as strict for families with children, as for other individuals without children who applied for 

social assistance. 
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1. PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta med handläggning inom ekonomiskt bistånd är en av de vanligaste 

arbetsuppgifterna för socialarbetare (Puide 2000, s.7). De som beviljas ekonomiskt bistånd 

omfattar årligen cirka fem procent av Sveriges befolkning. Ekonomiskt bistånd är det yttersta 

skyddsnätet inom välfärdssystemet (Socialstyrelsen 2003a, s. 9). I Socialtjänstlagen 4 kap. 1§ 

står: 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt .” 

Syftet med ekonomiskt bistånd är att det ska träda in tillfälligt då individer har 

försörjningsproblem under kortare perioder (Proposition1996/97:124, s.80–81). Dock finns 

det personer som lever på ekonomiskt bistånd under flera år. Åtskilliga av dessa har barn som 

i sin tur påverkas av en lägre levnadsstandard (Salonen 2010a, s.27). År 2008 levde 128 000 

barn i familjer som erhöll ekonomiskt bistånd i Sverige (Salonen 2010b, s.33). Dessa barn får 

inte samma möjligheter som sina kompisar att till exempel delta i idrottsföreningar eller 

musikskolor. Barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd har svårt att betala terminsavgift 

och andra medlemskap. Då barnen inte har möjlighet att delta i aktiviteter eller får ta del av 

samma materiella ting som andra barn, kan det leda till utanförskap. Barnen kan även växa 

upp med en känsla av oro och skam inför familjens livssituation, ekonomi samt boende 

(Salonen 2010a, s.27). Barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, riskerar att växa upp 

under svårare omständigheter än andra barn. Därmed anser vi att handläggare är skyldiga att 

synliggöra barnens behov då barnfamiljer är aktuella för ekonomiskt bistånd. Enligt 

Barnombudsmannen (2003) är det viktigt att barnen får möjlighet uttrycka sina åsikter 

(s.136). I socialtjänstlagen 3 kap. 5§ står det: 

 

”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När en åtgärd 

rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets 

vilja med beaktande av dess ålder och mognad.” 
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När en barnfamilj ansöker ekonomiskt bistånd, finns dock en risk att föräldrarnas behov styr 

då handläggarnas ska fatta beslut. Det är föräldrarnas åsikter och tankar som framförs. 

Föräldrarna anses veta vad som är bäst för barnet (Barnombudsmannen 2003, s.136). 

 

Eftersom Socialtjänstlagen är en ramlag, innebär det att detaljreglering har undvikits så långt 

som möjligt. Tillämpningen av lagen skiljer sig mellan kommunerna. Det är upp till 

socialtjänsten i respektive kommun att utveckla lokalt anpassade insatser och 

tillvägagångssätt efter behov (Socialstyrelsen 2003a, s.33). Ramlagen innebär att inte heller 

paragrafen angående barnets bästa har någon tydlig definition i Socialtjänstlagens 1 kap. 2§: 

 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 

bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år .”  

Eftersom barnets bästa inte är preciserat i lagen, är det oklart för många kommuner vad det 

innebär att beakta ett barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 

2003b, s.11). Otydligheten i begreppet gör det svårt för handläggare att förhålla sig till ett 

barnperspektiv. Det kan leda till att handläggarna inte vet hur de ska gå till väga i arbetet då 

en barnfamilj ansöker om ekonomiskt bistånd. Handläggarna får därmed en känsla av 

otrygghet och osäkerhet. 

Barnperspektivets otydliga definition medför att det finns variationer mellan olika kommuner. 

Vad ett barnperspektiv innebär och hur det ska hanteras, kan skilja sig åt. Variationerna kan 

innebära att en barnfamilj blir beviljade en insats i en kommun, men får avslag på samma 

insats i en annan kommun. Enligt Svt (2010) beviljas barnfamiljer i en del kommuner extra 

stöd vid jul, då de ansöker om ekonomiskt bistånd. Dock långt ifrån i alla kommuner (Svt 

2010-12-23). Hur handläggarna förhåller sig till barnperspektivet varierar, vilket leder till 

olika prioriteringar. 

 

Då barnfamiljer ansöker om ekonomiskt bistånd, ska handläggarna alltid utgå från ett 

barnperspektiv. Vi vill med denna studie visa hur handläggare i två kommuner förhåller sig 

till barnperspektivet och hur de arbetar då barnfamiljer ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Variationer som förekommer mellan kommuner angående handläggares arbetssätt i 

förhållande till barnperspektivet, har visat sig vara ett relativt outforskat område. Därmed vill 

vi även visa vilka variationer som kan förekomma mellan två kommuner. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att studera handläggarnas arbetsprocess inom ekonomiskt bistånd 

med fokus på barnperspektivet. Vi är intresserade av att få kunskaper om det finns variationer 

i arbetssätt och förhållningssätt mellan två olika kommuner. Utifrån vårt syfte kommer 

följande frågeställningar att besvaras: 

 

 Vilka metoder och arbetssätt används vid handläggning av ekonomiskt bistånd för att 

kunna inkludera barnperspektivet i utredningen? 

 

 På vilket sätt beaktar handläggarna barnperspektivet då barnfamiljer ansöker om 

ekonomiskt bistånd, i förhållande till insatser och krav? 

1.2 Avgränsning 

Vår studie sätter fokus på barnperspektivet inom handläggningen av ekonomiskt bistånd i 

Sverige. Därmed har handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd intervjuats. För att 

kunna studera barnperspektivet avgränsar vi oss till barnfamiljer som är aktuella för 

ekonomiskt bistånd. Vi fokuserar även på vilka variationer det finns mellan kommuner.  
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2. BAKGRUND 

Nedan beskrivs bakgrunden till ekonomiskt bistånd. Det ges en förklaring till vad ekonomiskt 

bistånd innebär, när individer har möjlighet att erhålla ekonomiskt bistånd samt hur 

organisationen för ekonomiskt bistånd ser ut. Barnkonventionen samt barnets bästa i 

socialtjänstlagen klargörs, för att sedan beskriva hur kommuner rekommenderas att gå till 

väga för att beakta barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.  

2.1 Framväxten av ekonomiskt bistånd i Sverige 

Under 1600-talet i Sverige fanns det bestämmelser om att socknarna skulle sörja för de fattiga 

i samhället. Till socknens fattigvård tillhörde bland annat omhändertagandet av föräldralösa 

barn, äldre personer samt sjuka (Holgersson 2008, s.19). År 1763 fastställdes en lag som 

innebar att fattigvården i Sverige blev en obligatorisk uppgift för kommunerna att ta ansvar 

för (Holgersson 2008, s. 19). Det har sedan dess funnits olika lagar om vilka skyldigheter 

samhällets organ haft för att sörja de individer i samhället som ansetts vara fattiga. I lagarna 

har det framgått vilka rättigheter till sociala insatser den enskilde har och vad individen 

därmed kunnat kräva från olika samhällsinstitutioner. Genom åren har både kraven samt 

rättigheter ändrats i de olika lagarna (Åström 2000, s.16, 18, 29). År 1957 kom 

socialhjälpslagen och fattighjälpen bytte då namn till socialhjälp. Socialhjälpslagen 

tillämpades i 25 år för att sedan ersättas av socialtjänstlagen den 1 januari år 1982. Socialhjälp 

ersattes då av begreppet socialbidrag. Socialtjänstlagen gäller än idag (Halleröd 2003, s.238). 

Inom aktuell lagstiftning samt inom socialtjänsten används idag begreppet ekonomiskt 

bistånd, då pengar ska betalas ut till människor med försörjningsproblem. Begreppet 

socialbidrag kan däremot fortfarande vara aktuellt inom forskning (Stranz 2007, s. 17).  

2.2 Ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten 

Det ekonomiska biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett 

självständigt liv. Socialtjänstens insatser bör utarbetas på ett sådant sätt att den enskilde så 

snart som möjligt kan klara sin egen försörjning, eftersom biståndet är utformat för att endast 

ges under kortare perioder. Insatserna ska alltså inte enbart syfta till att avhjälpa det aktuella 

behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin 

livsföring i övrigt (Socialstyrelsen 2003a, s.15; Socialstyrelsen 2003b, 33).  

Ekonomiskt bistånd kan berättigas när en person inte har arbete, inte har några egna 

ekonomiska resurser och inte lever på till exempel föräldrapenning, bostadsbidrag eller 

underhållsstöd. Det kan dock ställas en mängd krav på den enskilde, till exempel inskrivning 
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på arbetsförmedlingen, aktivt arbetssökande eller inlämning av läkarintyg om klienten är 

sjukskriven. Krav kan även ställas på att den enskilde säljer sitt hus eller andra ägodelar som 

bil, husvagn och båt (Socialstyrelsen 2003a, s.84-105).  

 

Biståndet är uppdelat i två delar, försörjningsstöd samt livsföring i övrigt. Försörjningsstödet 

är i sin tur uppdelat i en riksnorm (se bilaga 1) samt i en del som ges för andra återkommande 

behov.  

Försörjningsstöd kan beviljas för skäliga kostnader angående livsmedel, skor, kläder, fritid, 

hälsa och hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, tv-avgift samt telefon. Vad som är skäliga 

kostnader beräknas av den gällande riksnormen, som grundar sig på Konsumentverkets 

konsumtions- och prisstudier, som varje år fastställs av regeringen. Beräkningen av beloppet 

ska täcka kostnader för produkter som bör finnas i alla individers hem för att klara av 

vardagens behov. Beroende på ålder samt typ av hushåll ser beloppen olika ut för olika 

individer. Kommuner har möjlighet att tillämpa en högre norm samt en norm som innefattar 

behov som ligger utöver riksnormen.  

Försörjningsstöd kan även beviljas för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, 

medlemskap i arbetslöshetskassa samt fackföreningsavgift, vilket ska beviljas genom 

individuella bedömningar (Socialstyrelsen 2003a, s.39, 44). Vanligtvis beräknas 

försörjningsstödet genom att lägga ihop riksnormen med de skäliga kostnaderna, för att sedan 

räkna bort hushållets andra inkomster (Socialstyrelsen 2003a, s.111). 

En individ som inte uppbär någon försörjning kan även ansöka om den andra delen av det 

ekonomiska biståndet, livsföring i övrigt. De har då möjlighet att bli beviljade till exempel 

tandvård, glasögon, sjukvård eller spädbarnsutrustning (Socialstyrelsen 2003a, s.61-63).  

2.3 Handläggning av ekonomiskt bistånd 

Socialt arbete kan beskrivas som en organisationsberoende profession. Organisationen ger 

socialarbetaren tillträde till makt samt resurser som behövs för att kunna utföra arbetet 

(Bergmark och Lundström 2008, s.35-36). Verksamheten för ekonomiskt bistånd kan lyda 

under olika nämnder, till exempel under socialnämnden eller under arbetsmarknadsnämnden 

(Minas 2008, s.174-175). I nämnderna styr lokala politiker över hur arbetet med ekonomiskt 

bistånd ska utföras samt vilka regler som ska tillämpas. Handläggarna inom ekonomiskt 

bistånd är därmed beroende av politikerna (Bergmark och Lundström 2008, s.35-36). Flera av 

de uppgifter som handläggarna inom ekonomiskt bistånd har, regleras i Socialtjänstlagen 

(Minas 2008, s.174-175). Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att den inte är 
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detaljstyrd. Kommunerna har därmed relativt fria händer att forma sin socialtjänst utifrån 

lokala förutsättningar. Kommunerna kan anpassa insatser efter behov samt önskemål och har 

då möjlighet att ta större hänsyn till den enskilde klientens behov (Norström och Thunved 

2011, s.41). Det kan innebära att det uppstår variationer mellan kommuner. Medborgare, som 

bor i olika kommuner, riskerar då att bli olika behandlade. Till exempel kan det uppstå 

variationer vid beslut av socialbidrag, hanteringen av arbetslösa socialbidragstagare eller 

individers möjligheter att bli beviljade ekonomiskt bistånd (Minas 2008, s.174-175). 

Handläggarna har ett handlingsutrymme i hur de ska agera i arbetet med ekonomiskt bistånd. 

Handlingsutrymmet är dock begränsat eftersom handläggarna måste utgå från lagar, regler 

samt andra riktlinjer. Organisationen formar till viss del vilket handlingsutrymme 

handläggarna har. Även rutiner, traditioner, professionella tolkningar samt socialarbetarens 

och klientens individuella faktorer formar handläggarens handlingsutrymme (Svensson, 

Johnsson och Laanemets 2008, s.16-17, 24).  

 

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd, kan den första kontakten med ett socialkontor se olika 

ut. Till exempel kan en individ via telefon få kontakt med en mottagningsgrupp eller en 

mottagningshandläggare. Då görs en preliminär behovsprövning av individens behov. Denna 

ligger till grund för bedömning av en fortsatt utredning, alltså om individen ska lämna in en 

ansökan. Finns behov av en utredning, bokar handläggare in ett möte med den enskilde. I 

vissa kommuner finns möjlighet för individen att besöka en reception på socialkontoret, för 

att sedan bli slussad till rätt enhet eller rätt handläggare (Minas 2008, s.176-177).  

För att bedöma om klienten är i behov av en insats, måste utredningen innehålla tillräckligt 

med information. Telefonsamtal, hembesök och samtal med klienten kan göra det möjligt för 

handläggaren att besluta i ärendet. För att handläggaren ska kunna ta beslut, behövs en 

delegation från nämnden (Lindevall och Molberg 2005, s.40-41, 69). Utredningen bör tydligt 

dokumenteras. Korrekta samt noggranna uppgifter ger kvalitet och bör även kontrolleras efter 

organisationens rutiner (Bergmark 2000, s.191). 

2.4 Barnkonventionen  

Barnkonventionen antogs i november år 1989 av Förenta Nationerna och är ett bindande 

internationellt avtal för länder som anslutit sig. Enligt Barnkonventionen ska barnens 

rättigheter respekteras till det yttersta och det är regeringarna i de anslutna länderna som 

ansvarar för att konventionen följs. Enligt konventionen anses alla under 18 år vara barn 

(FN:s konvention om barnets rättigheter 1989). Barnkonventionen är inriktad på det enskilda 
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barnet och inkluderar alla typer av mänskliga rättigheter; medborgerliga, politiska, 

ekonomiska, sociala samt kulturella rättigheter (SOU 1997:116, s.47-48). Alla barn ska ha 

samma rättigheter samt lika värde, barnets bästa ska beaktas, alla barn ska ha rätt att utvecklas 

samt ha möjlighet till ett liv. Alla barn ska ha även rätt att få säga vad de tycker och få sina 

åsikter respekterade (FN:s konvention om barnets rättigheter 1989).  

Barnkonventionens grundpelare är principen om barnets bästa, som alltid ska gå först i 

åtgärder som rör barn. Vad barnets bästa innebär, framgår dock inte tydligt i 

barnkonventionen (SOU 1997:116, s.60-61, 68).  

 

Barnkonventionen antogs av Sverige år 1990 och var därmed en av de första staterna som 

undertecknade konventionen (SOU 1997:116, s.11, 40). Sverige inrättade en barnombudsman 

år 1993. Barnombudsmannens uppgift var bland annat att bevaka barns och ungas intressen, 

att medverka vid genomförandet av konventionen och att driva på kommuner, myndigheter 

samt landsting att genomföra barnkonventionen (SOU 1997:116, s.31). 

2.5 Barnets bästa i socialtjänstlagen 

År 1998 skrevs det in i socialtjänstlagen att man skulle ta hänsyn till barnets bästa, vilket 

innebar att barnperspektivet skulle beaktas vid alla åtgärder som rör barn, barnen skulle få 

större utrymme (SOU 1997:116, s.75, 98). Ändringarna i lagen grundade sig på 

barnkonventionens principer om barnets bästa samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och 

få sin åsikt beaktad (Socialstyrelsen 2003b, s.11).  

Vid beslut som rör barn måste bedömningen grunda sig på vad som är bäst för barnet. Barnets 

bästa ska alltid utredas samt beaktas, även om det inte är avgörande för beslutet. Det ska dock 

alltid framgå i dokumentation hur handläggaren har beaktat barnets bästa samt hur barnets 

behov har påverkat beslutet (DS 2004:41 s.376, SOU 1997:116, s.82).  

2.6 Barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd 

Det är viktigt att kommunerna beaktar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd på olika 

nivåer. På ledningsnivå ska det i kommunernas riktlinjer finnas angivet hur barnperspektivet 

ska tillgodoses. Det är även bra om handläggarna har delegation att bevilja familjer 

ekonomiskt bistånd till en högre nivå för försörjningsstöd, men även för livsföringen i övrigt. 

Både politiker och chefer bör sörja för att personalen har kompetens att arbeta utifrån ett 

barnperspektiv samt att stöd, hjälpmedel och rutiner utvecklas i arbetet för att uppmärksamma 

barnen (Socialstyrelsen 2003b, s.16). 
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Det är nästan uteslutande vuxna som ansöker om ekonomiskt bistånd och det är därmed deras 

situation som handläggarna inom ekonomiskt bistånd fokuserar på (Socialstyrelsen 2003b, 

s.16). Barn ska dock beaktas som självständiga individer med egna rättigheter och även 

barnets situation ska uppmärksammas i handläggningen av ekonomiskt bistånd (Proposition 

1996/97:124, s.100). Det är viktigt att som handläggare fokusera på barnen i familjer som 

erhåller ekonomiskt bistånd. Vid behov och i samråd med barnets föräldrar ska handläggarna 

tala med barnet, till hänsyn av barnets ålder och mognad. Det finns dock föräldrar som inte 

vill att barnen ska blandas in i familjens ekonomiska situation och ger därmed inte 

handläggaren tillåtelse att samtala med barnen. Även vid hembesök kan handläggarna bedöma 

vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov. Handläggaren ska bevaka 

barnets behov inom särskilt viktiga områden som boende, umgänge med föräldrar, hälsa, 

fritidsaktiviteter och ungdomars ferieinkomster. För att handläggare ska beakta 

barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd är utbildning kring barns villkor och 

utveckling en förutsättning och bör därmed erbjudas (Socialstyrelsen 2003b, s.7-8, 36, 38).  

 

Barn i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd bör få möjligheter att delta i fritidsaktiviteter 

som de är intresserade av, till exempel någon sportaktivitet eller musikskola. Eftersom 

fritidsaktiviteter anses vara viktigt för barn, kan det vara aktuellt för handläggare att bevilja 

extra bistånd utöver riksnormen i sådana ärenden (Socialstyrelsen 2003b, s.41-42).  

I bedömningen av skälig bostadskostnad bör hänsyn tas till barnens behov. Om en flytt 

innebär negativa konsekvenser för barnet och dess familj, bör inte socialtjänsten tvinga dem 

att flytta. För barn kan det vara värdefullt att få bo kvar i sitt bostadsområde där de känner sig 

trygga. Barnen har sina kompisar där och vet vilka individer som bor runtomkring. Att flytta 

som barn kan innebära att de byter skola och måste bygga upp ett nytt socialt nätverk, vilket 

tar tid. En flytt är däremot inte negativ för alla barn, utan kan även innebära nya värdefulla 

kontakter och att barnen anser flytten vara spännande.  

En annan otrygg miljö för barnen och deras livssituation kan uppstå om familjen får 

hyresskulder eller blir vräkta från sin bostad. Därmed bör socialtjänsten försöka förhindra 

vräkningssituationer och hantera dem i ett tidigare skede (Socialstyrelsen 2003b, s.39-40).  
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT OCH KUNSKAPSÖVERSIKT 

Nedan lyfter vi fram forskning och annan kunskap inom områden som är relevant för vår 

studie. Först görs en beskrivning om hur det är att som barn växa upp i ekonomiskt utsatta 

familjer och därigenom komma fram till varför barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd är 

viktigt. Olika definitioner av barnperspektivet framställs sedan samt hur barnperspektivet 

beaktas i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Därefter visar vi hur variationerna inom 

ekonomiskt bistånd kan se ut mellan olika kommuner.  

Vi är medvetna om att slutsatserna som dras i vad som framkommer nedan, inte kan 

generaliseras till alla barn, föräldrar, handläggare eller kommuner i Sverige. Undantag kan 

förekomma.  

3.1 Barn i ekonomiskt utsatta familjer  

Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer riskerar en sämre levnadsstandard än andra 

barn. Barnfamiljens handlingsfrihet försämras, de får till exempel färre möjligheter att välja 

bostad och barnen får sämre möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteternas 

utrustning är ofta dyr och det kan innebära att barn måste avstå från att medverka. Barn i 

ekonomiskt utsatta familjer är överrepresenterade på områden där barn kan ha det svårt. Till 

exempel inom barnmisshandel, mobbing, omhändertagande och att barnet i vuxen ålder 

erhåller ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2003b, s.8, 31; DS 2004, s.53). Under barnens 

uppväxt är deras sociala relationer viktiga. Då familjen uppbär ekonomiskt bistånd påverkas 

barnens möjligheter att till exempel göra aktiviteter med vänner, att delta i fritidsaktiviteter 

eller att åka med på skolresan. Att som barn inte kunna bidra med pengar till klassens 

sparkassa och därmed inte kunna följa med på skolresan, gör att barnen känner av familjens 

knappa ekonomi och kan leda till en oroväckande känsla. Bristen på pengar bidrar även till att 

vissa barn känner en rädsla för att hamna utanför, bli retad och mobbad i skolan (Harju 2005, 

s.7). Eftersom barnen har kännedom om familjens ekonomiska situation, får vissa av dem 

dåligt samvete då de mottar något från föräldrarna, till exempel pengar eller något annat som 

kostar (Socialstyrelsen 2003b, s.31). 

Då en barnfamilj erhåller ekonomiskt bistånd, har de ingen möjlighet att göra som andra 

familjer. Det måste noga planeras för vilka utgifter som ska prioriteras, till exempel köpa 

kläder eller möbler vilket ofta köps begagnat. För att som förälder kunna ge mer till sina barn, 

avstår de själva från saker som kostar. Trots det har barnfamiljen ändå svårt att få pengarna att 

räcka till. Att som barn växa upp i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd innebär även att 



Barnperspektiv 

 

10 

 

semestrar och andra helgutflykter kan uteslutas. Barnen får därmed inget spännande att 

berätta för sina kompisar då de kommer tillbaka till skolan efter lov och andra lediga dagar 

(Socialstyrelsen 2003b, s.29-31).  

Barn som växer upp i en ekonomiskt utsatt familj upplever sin situation olika. Ålder, vilken 

sorts boende barnen växer upp i samt vilket engagemang personer i den nära omgivningen 

visar, är exempel på faktorer som påverkar barnens upplevelser av deras situation. Till 

exempel har äldre barn större möjlighet att få tag i pengar samt att delta i aktiviteter, men de 

har samtidigt högre krav på sig att klara av sin egen konsumtion samt att emellanåt bidra med 

pengar till hushållet (Harju 2008, s.116-117). 

3.2 Barnperspektiv  

Att utgå från ett barnperspektiv kan innebära olika saker, då begreppet har olika definitioner 

(Harju 2005, s.17; SOU 1997:116, s.72-73). Barnperspektivet kan bland annat innebära att se 

saker utifrån barnens ögon och att det därmed bör tas reda på barnets uppfattning och 

upplevelser av sin situation. Den vuxna sätter sig in i barnets situation, fokuserar på att lyssna 

samt förstå barnet. Det räcker inte att som vuxen göra vad som antas vara bäst för barnet, utan 

man måste ha en förmåga att identifiera sig med barnet, att visa empati samt inlevelse. Att 

utgå från ett barnperspektiv kan även innebära att som vuxen se barnet som expert på dess 

egen situation, att det är barnet som vet bäst om sig själv. Att reflektera över vilka 

konsekvenser ett beslut kan bli för barnet handlar också om ett barnperspektiv. Efter att man 

sett på situationen utifrån barnets perspektiv, är det utifrån den vuxnes perspektiv, 

erfarenheter samt kunskaper som beslutet tas (SOU 1997:116, s.72-73).  

 

I många fall då handläggaren inom socialtjänsten ska ta reda på barnets erfarenheter och 

upplevelser är det den vuxna som tolkar informationen i ett vidare sammanhang, på så sätt blir 

barnets perspektiv en konstruktion utifrån den vuxna. Vuxna utgår från vad de tycker är bäst 

för barnet, som inte själva får komma till tals. Det samma gäller då det ska framtas 

samhälleliga insatser för barn, vilket görs utan att fråga vad barnen tycker (Harju 2005, s.17). 

Enligt Stridh (2010) har föräldrar, som uppbär ekonomiskt bistånd, en negativ uppfattning om 

socialtjänstens barnperspektiv. De menar att handläggarna sällan frågar föräldrarna om barnen 

eller att de sällan pratar med barnen själva. Utifrån föräldrars önskemål borde dock 

handläggarna samtala mer med barnen, med hänsyn till barnens egen vilja. Handläggarna 

anses även ha en dålig uppfattning om hur barnfamiljer samt barnens situation ser ut, då de är 

aktuella hos socialtjänsten. I samband med ansökningar samt genomförandeplaner bör 
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handläggare resonera mer kring konsekvenser för barnet. För att inkludera barnperspektivet i 

arbetet med ekonomiskt bistånd bör arbetsmetoder utvecklas, till exempel genom att göra fler 

hembesök (s.42).  

3.3 Variation 

Organisationen över socialbidraget ser varierande ut i olika kommuner. I en kommun med 

höga socialbidragskostnader är tjänstemännens arbete mer uppdelat över olika enheter som är 

specialiserade på ett visst område. Tjänstemännen är då underställda ett flertal enhetschefer. 

Inom sådana verksamheter arbetar tjänstemännen inte enbart med klientens ekonomiska 

bekymmer, utan även med andra problem klienten har. Tjänstemännen blir tilldelade 

delegation för att efter egen förmåga organisera sitt arbete. Kommuner med en låg 

bidragskostnad har däremot en stark specialisering. Bidragsarbetet är uppdelat på olika 

enheter och tjänstemännen arbetar på olika nivåer, till exempel som assistenter och 

socialsekreterare. Arbetsuppgifterna är tydligt definierade samt uppdelade mellan de olika 

enheterna samt på olika tjänstemän beroende på vilken nivå de arbetar. Assistenter får till 

exempel ansvar över enklare handläggningsuppgifter samt administrativa uppgifter, medan 

chefen planerar arbetet (Byberg 2002, s.229-230).  

 

Hur hög socialbidragsnormen är i en kommun, påverkas av kommunernas inkomstunderlag. 

Det finns en tendens av att rika kommuner har en högre norm än fattiga kommuner. 

Socialbidragsnormen påverkas även hur kommunfullmäktige är sammansatt partimässigt. Det 

har visat sig att normen är högre ju fler socialistiska ledamöter som sitter i 

kommunfullmäktiges partipolitiska sammansättning. Socialbidragets omfattning skiljer sig åt 

mellan kommuner och kan påverkas av till exempel andel ensamstående, skilsmässofrekvens 

samt ålderssammansättningen i kommunen. Kommuninvånarnas medelinkomster samt antal 

arbetslösa i kommunerna är exempel på faktorer som också påverkar bidragets omfattning 

(Aguilar och Gustafssons 1993, s.187-188, 190).  

 

Då beslut för socialbidrag ska fattas av enskilda handläggare, finns stora variationer både 

inom samma kommun, men även mellan olika kommuner. Storlek på kommunerna, 

tjänstestruktur och ärendebelastning påverkar bidragsbesluten (Hydén, Westermark och 

Stenberg 1995, s.37). Även verksamhetens organisation har en stor betydelse för vilka 

bidragsbeslut som fattas i olika kommuner (Hydén, Westermark och Stenberg 1995, s.37; 
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Stranz 2007, s.207). Bland annat är organisationer med en långtgående specialisering mer 

bifallsbenägna än övriga (Stranz 2007, s.207).  

Handläggarnas personliga karaktärer och attityder kan ge effekter på socialbidragen, bland 

annat ålder. Handläggarna är mer benägna att både bevilja bistånd och ge högre 

biståndsbelopp till personer som är i ungefär samma ålder som de själva (Hydén, Westermark 

och Stenberg, 1995, s. 38). Handläggarnas yrkeserfarenhet påverkar besluten i stor 

utsträckning. Ju längre yrkeserfarenhet handläggaren har, desto mindre generositet gällande 

beloppen (Stranz 2007, s.207). Handläggare med hög ärendebelastning tenderar att bevilja fler 

bidrag samt att bidragen är mer generösa än andra (Stranz 2007, s.207; Hydén, Westermark 

och Stenberg 1995, s.37). Ett exempel på detta kan vara att man som handläggare inte har tid 

att göra mer detaljerade utredningar och att man genom bifall minskar arbetsbördan. Avslag 

innebär eventuella överklaganden eller mer utvecklande och krävande motiveringar (Stranz, 

2007, s.210-211).  

 

Tjänstemännens handlingsfrihet är olika beroende på vilken kommun de arbetar i (Byberg 

2002, s.230; Stranz 2007, s.210). De organisatoriska förutsättningarna för verksamheten inom 

ekonomiskt bistånd har betydelse för hur handläggarna väljer att agera utifrån sin 

handlingsfrihet (Stranz 2007, s.210). Enligt Byberg (2002) är handlingsfriheten hög i en 

kommun med höga bidragskostnader, då de själva har möjlighet att bestämma hur arbetet ska 

utföras. Att ha hög handlingsfrihet kan dock innebära att arbetsdagarna ser olika ut och att 

tjänstemännen därmed får otydliga arbetsuppgifter. Arbete med otydliga ansvarsområden kan 

innebära en osäkerhet hos handläggarna. Osäkerheten kan i sin tur leda till att 

personalomsättningen blir hög. I kommuner med låg bidragskostnad, är ofta tjänstemännens 

handlingsfrihet mer begränsad, bland annat på grund av den starka hierarkin samt 

specialiseringen. Då tjänstemännen ska utreda om socialbidrag ska beviljas, måste de utgå 

från regler och rutiner. Tjänstemännens inflytande över verksamheten är därmed begränsad, 

men de har en god kännedom om vad som förväntas av dem. Denna trygghet kan innebära att 

tjänstemännen trivs, att de känner sig säkra på vilket arbete som ska utföras och därmed ser de 

inte bestämmelserna uppifrån som något negativt (Byberg 2002, s.230-231). Enligt Stranz 

(2007) fattar handläggarna, som arbetar i en kommun med mer hierarkisk struktur, mer 

generösa beslut än i andra kommuner (s.210). Handlingsfriheten kan innebära att ärenden 

handläggs olika inom samma kommun och att besluten därmed blir olika beroende på vilken 

handläggare som har hand om ärendet (Byberg 2002, s.236).  

 



Barnperspektiv 

 

13 

 

Inom olika kommuner skiljer sig kraven på bidragstagarna, till exempel kraven på att vara 

aktivt arbetssökande samt hur mycket bidragstagarna kontrolleras när de söker arbete. I de 

kommuner som har hög bidragskostnad ställs det relativt låga krav och kontroller av 

klienterna sker sällan. Kontroller sker i stort sett endast då klienternas tillförlitlighet betvivlas. 

I kommuner med låg bidragskostnad är däremot graden av krav hos klienterna högre. 

Kontroller görs mer regelbundet och uppföljningar görs av utsedd personal som ansvarar för 

det arbetet och har det som arbetsuppgift (Byberg 2002, s.216, 234). 
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4. TEORI 

Handläggarna som medverkar i studien, arbetar inom en organisation. Organisationen är 

uppbyggd som en hierarki. De överordnade beslutar vad de underordnade ska utföra. Alltså 

politiker och chefer beslutar vilka arbetsuppgifter handläggarna ska fullfölja. Att arbeta med 

ekonomiskt bistånd kräver adekvat utbildning. Handläggarna kan därmed bytas ut mot andra 

handläggare som också har relevant utbildning och har kunskap att utföra samma arbete. Det 

kan därmed ses som att handläggarna arbetar i en byråkrati.  

Handläggarna, som medverkar i studien, har en direkt kontakt med klienter. De arbetar efter 

lagar och lokala riktlinjer, men har utöver det en viss handlingsfrihet. Handläggarna har som 

uppgift att utreda och åtgärda klienternas behov utifrån ett individanpassat flexibelt sätt. 

Handläggarna kan därmed ses som gräsrotsbyråkrater. Enligt Johansson (2007) är 

gräsrotsbyråkrati en aspekt av byråkratin (s.27). 

 

Eftersom en gräsrotsbyråkrat arbetar i en organisation, tydliggör vi vad en organisation 

innebär (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, s.16). Det ges sedan en förklaring om vad 

byråkrati är för att sist förklara studiens aktuella teori, gräsrotsbyråkrati. 

4.1 Organisation 

Organisationer är beroende av människor. Människor inom organisationen kan bytas ut 

samtidigt som organisationen finns kvar. Till exempel då en organisation är en arbetsplats, 

behöver arbetsplatsen anställda för att verksamheten ska gå runt. Det kan dock inte vara vilka 

anställda som helst, men de kan ändå bytas ut till annan passande personal som fungerar lika 

bra utan att det blir sämre för arbetsplatsen (Ahrne 1999a, s.13).  

Att vara med i en organisation innebär ett åtagande, att göra vissa saker under en bestämd tid 

samt att andra ställer krav på vad som ska göras och under vilken tid det ska göras. De som 

ingår i organisationen bör ha några gemensamma intressen inom organisationen, de bör ha en 

vilja att organisationen fungerar och en acceptans att följa vissa beslut. Då intresset hos 

deltagarna inom organisationen inte är detsamma, blir risken större att organisationen 

misslyckas med vad som ska göras (Ahrne 1999a, s.15). Inom organisationen finns det enbart 

en liten möjlighet för individerna själva att bestämma. Det är svårt att ändra sina handlingar 

utan att vända sig till någon som befinner sig i en högre maktposition, till exempel chefen 

eller styrelsen (Ahrne 1999a, s.18).  
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Organisationer brukar sträva efter mål, både långsiktiga mål men även mål som ska uppfyllas 

under dagen. Eftersom individerna inom organisationen har olika positioner, kan de ha olika 

mål att sträva efter (Ahrne 1999b, s.27-28). Det är bland annat organisationens resurser, som 

anger ramarna för alternativa mål (Ahrne 1999b, s.30, 33). Inom organisationer kan individer 

gå samman för att skaffa sig maktresurser som kan användas för att påverka omgivningen, till 

exempel fackföreningar eller politiska partier. Många kollektiva resurser kan komma att bli en 

typ av maktresurser då till exempel människor eller organisationer är i behov av en 

varuleverans eller pengar. Beroendet av pengar eller varor kan göra att individer går med på 

att göra saker för att få ta del av det, saker som de annars aldrig skulle gjort (Ahrne 1999b, 

s.33).  

4.2 Byråkrati 

Byråkratin är en grundläggande organisationsform, som kan återfinnas i många olika 

varianter. Begreppet kan därmed vara svårdefinierat (Boglind, Eliaeson och Månson 2005, 

s.160; Johansson 2007, s.27). Byråkratin utvecklades under industrisamhällets framväxt 

(Lindqvist och Nygren 2006, s.101). En av de mest inflytelserika samhällstänkarna under 

1900-talet var Max Weber (Boglind, Eliaeson och Månson 2005, s.115). Enligt Weber (1987) 

innebär den byråkratiska organisationsformen att organisationen är uppbyggd som en hierarki 

med över- och underordnade befattningar. De överordnade befattningarna har tillsyn över de 

som befinner sig i de underordnade befattningarna. Byråkratiska organisationer bygger på 

olika generella regler, till exempel lagar eller internt fastställda regler. Inom byråkratin är de 

anställda specialiserade inom specifika arbetsområden. Arbetet som utförs förutsätter teoretisk 

utbildning, till exempel utbildning från universitet eller högskolor (s.58-61).  

I en byråkrati ska fallet eller ärendet inte vara beroende av vem som tar sig an det, utan 

individer med samma utbildning ska kunna bytas ut mot varandra. En byråkratisk 

organisation ska vara så lite beroende av tjänstemännens handlande som möjligt. Byråkrati 

ses som en maskin eller ett instrument som får sin kraft eller sitt innehåll utifrån, till exempel 

från politiskt valda representanter (Ahrne 1999b, s.41,43). Weber (1987) anser att byråkratin 

fungerar bättre ju mindre mänsklig den är och är därmed inte beroende av tjänstemännens 

handlande samt tyckande (s.74). Byråkratin kan ses inom till exempel förvaltningar, 

rättsväsendet samt inom det offentliga sociala stödsystemet (Lindqvist och Nygren 2006, 

s.101). 



Barnperspektiv 

 

16 

 

4.3 Gräsrotsbyråkrati 

Upphovsmannen till begreppet gräsrotsbyråkrati är den amerikanske statsvetaren Michael 

Lipsky, men som använder begreppet ”street-level bureaucracy”. Som gräsrotsbyråkrat räknas 

de individer man möter i offentliga situationer, alltså tjänstemännen, och som befinner sig på 

det lägsta skiktet inom en hierarki. Varje skikt inom hierarkin har olika funktioner. Längst ner 

i hierarkierna ska gräsrotsbyråkraterna verkställa vad politiker samt högre myndigheter har 

tagit beslut om (Johansson 2007, s.18). Självständighet, legitimitet samt kunskap är väsentliga 

faktorer för en gräsrotsbyråkrat. De är underställda förvaltningens regler och förordningar, 

men har samtidigt en viss handlingsfrihet i utförandet av arbetsuppgifterna (Johansson 2003, 

s.15). Det är gräsrotsbyråkraterna som inom en organisation har direkt kontakt med 

medborgarna (Johansson 2007, s.18). De möter klienterna, vilkas behov de ska utreda, 

bedöma och åtgärda. Klientens problem ska lösas utifrån ett individanpassat flexibelt sätt 

(Johansson 2003, s.14-15, 19). Att vara gräsrotsbyråkrat innebär att varje dag fatta snabba 

beslut i olika ärenden, vilket kan begränsa möjligheten att skaffa information som kan 

påverka vilka bedömningar som ska göras. Exempel på gräsrotsbyråkrater är lärare, poliser 

samt socialarbetare (Lypsky 1980, s.3, 29).  

Som uppgift ska gräsrotsbyråkraten föra samman organisationens uppdrag med medborgarens 

behov. Arbetet ska gynna båda parter. För att som gräsrotsbyråkrat göra ett bra arbete så att 

medborgare samt organisation blir nöjda, används organisationens resurser samt 

gräsrotsbyråkratens egen kunskap (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, s.16). Ett 

dilemma uppstår då gräsrotsbyråkraten befinner sig i en position mellan medborgare samt 

organisationen. Entydiga regler ska tillämpas, men samtidigt ska det göras individuella 

bedömningar utifrån varje speciell situation. Gräsrotsbyråkraten ska därmed framstå som både 

medmänniska och organisationsrepresentant (Svensson, Johnsson och Laanemets 2008, s.23). 

Gräsrotsbyråkraterna är de enda i organisationen som har tillgång till förstahandsuppgifter om 

klienter och samtidigt har kunskap om vilka möjligheter inom organisationen som finns för att 

kunna tillgodose klientens behov. det innebär att gräsrotsbyråkraten befinner sig i en 

maktposition (Johansson 2007, s.44-45).  

4.3.1 Klientrelation 

Det viktigaste samt det mest utmärkande kännetecknet för gräsrotsbyråkraten, är relationen 

samt arbetet med klienten. Gräsrotsbyråkraten är beroende av klienterna på grund av att de 

tjänster som erbjuds måste utnyttjas för att arbetet ska ha något berättigande samt för att 

klienternas egenheter och egenskaper påverkar gräsrotbyråkratens dagliga arbete (Johansson 
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2007, s.43). Gräsrotsbyråkraternas arbete blir dock svårkontrollerat då de befinner sig i en 

relation med klienten. Andra inom samma organisation har inte möjlighet att ta del av vad 

som sker mellan gräsrotsbyråkrat samt klient och kan därmed inte övervaka situationen 

Johansson 2007, s.44-45).  

Då gräsrotsbyråkraten träffar sina klienter i form av levande individer med olika 

livserfarenheter, måste de förvandlas till fall eller till klienter. Omvandlingen underlättar för 

gräsrotsbyråkraten som endast ska ta hand om en liten del av personen och kan därmed arbeta 

mer effektivt. Gräsrotsbyråkraten fokuserar enbart på vissa egenskaper hos individen, de 

egenskaper som tjänstemannen är specialiserad på och är relevanta för arbetet (Lipsky 1980, 

s.59-60). Klienten är alltså inte någon klient utanför organisationen (Johansson 2007, s.60).     

 

Relationen mellan gräsrotsbyråkraten samt klienten kännetecknas av att makt- och 

beroendeförhållandet är ojämnt. Gräsrotsbyråkraten har ett övertag eftersom organisatoriska 

resurser att belöna eller att bestraffa klienten förfogas av denne. För gräsrotsbyråkraten är 

klienten enbart en i mängden, medan kontakten mellan dem är mer unik och viktig för 

klienten. Med den ojämlika beroende- samt maktsituationen kan gräsrotsbyråkraten i vissa fall 

medvetet utnyttja det och till exempel låta klienten vänta, kontrollera vad det ska pratas om 

eller undanhålla information. En annan faktor som är till gräsrotsbyråkratens fördel är att 

tjänstemannen för det mesta befinner sig på den plats denne är mer hemtam än klienten, alltså 

på sin arbetsplats. Det innebär även att mötet mellan tjänstemannen samt klienten ofta äger 

rum i omgivningar som symboliserar och förstärker beroendeförhållandet. Klienten har 

däremot möjlighet att skaffa information om vilka rättigheter samt skyldigheter klienter har 

och därigenom stärka sin ställning. Genom att träffa samma tjänsteman vid återkommande 

besök blir det även möjligt för klienten att upprätta en mer personlig relation (Johansson 

2007, s.52-53). Både gräsrotsbyråkraten samt klienten har därmed ett visst 

handlingsutrymme, dock har gräsrotsbyråkraten det i betydligt högre grad (Johansson 2007, 

s.175). 

4.3.2 Handlingsfrihet 

Gräsrotsbyråkraten utsätts för en mängd krav uppifrån hierarkin, men blir samtidigt 

tilldelegerade en relativt stor handlingsfrihet (Lipsky 1980, s.13-14). I vissa fall kan 

gräsrotsbyråkraten därför stå emot organisationens krav, för att istället tillgodose klientens 

behov och vad de kräver (Johansson 2007, s.44-45). Handlingsfriheten innebär alltså att 

gräsrotsbyråkrater har möjlighet att göra egna bedömningar angående arbetsinsatsens slutliga 
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utformning. Att ha handlingsfrihet kräver god improvisationsförmåga och sunt förnuft av 

gräsrotsbyråkraten. Det krävs även att gräsrotbyråkraten har en omdömesförmåga, som inte 

går att läsa sig till utifrån lagar (Johansson 2007, s.42, 44-45).  
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5.  METODAVSNITT 

Här presenteras vårt val av metod samt hur vi har valt ut medverkande kommuner och 

handläggare. Vi presenterar genomförandet av studien, vårt tillvägagångssätt vid intervjuer, 

hur bearbetning och analys har genomförts samt resultatens tillförlitlighet. Vi belyser även 

vilka etiska aspekter vi reflekterat kring, utifrån vår studie. 

5.1 Metodval 

För att få en inblick i hur handläggarna tolkar och tillämpar barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd utgick vi från kvalitativ metod. Holme och Solvang (1997) menar att det 

är forskarens tolkning samt uppfattning av studiens information som är av vikt i en kvalitativ 

metod. Man intresserar sig för de avvikande och det unika. Utifrån en helhetsbild får 

forskaren en ökad förståelse av olika sammanhang (s.76, 78-79). Utifrån en kvalitativ metod 

kunde vi fördjupa vår förståelse om handläggarnas arbete då en barnfamilj ansöker 

ekonomiskt bistånd. Genom att se vad som är unikt för handläggarnas arbete i respektive 

kommun, fick vi även möjlighet att se vilka variationer det finns mellan dessa kommuner.  

Som kvalitativ metod valde vi att genomföra intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att man i en kvalitativ forskningsintervju kan förstå världen utifrån intervjupersonens 

synvinkel (s.39). Utifrån intervjuer framställs individers upplevelser samt tolkningar av en 

och samma situation. Olika individer får möjlighet att ge sin version av situationen 

(Denscombe 2009, s. 231-233; Thomsson 2002, s.29). Genom intervjuer fick handläggarna 

möjlighet att beskriva hur de upplever situationen av att beakta barnperspektivet. Vi kunde få 

fram detaljerad information då handläggarna fick möjlighet att resonera varför de agerade på 

ett visst sätt då en barnfamilj ansöker ekonomiskt bistånd. Utifrån handläggarnas tankar och 

åsikter kunde vi få en helhetsbild av hur de upplevde situationen.  

5.2 Urval 

5.2.1 Kommunurval 

Vi kontaktade först två kommuner inom samma län, för att tillfråga handläggare om det fanns 

intresse att medverka i studien. Variationerna mellan kommunerna var stora, bland annat 

storleksmässigt, befolkningsmässigt, men även organisationen av ekonomiskt bistånd skiljde 

sig åt. Endast handläggare inom den ena kommunen hade möjlighet att delta. Information 

skickades då ut till andra kommuner inom samma län, som också skiljde sig från den 

kommun som redan ställt upp. Vi bestämde oss även för att skicka ut information till 

kommuner i andra närliggande län. Vi fick svar från tre kommuner och vi valde ut en 
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kommun som skiljde sig mest från den redan deltagande kommunen, men som låg i ett annat 

län. Denscombe (2009) menar att det kallas subjektivt urval då kommunerna medvetet valdes 

ut för studien. Valet av de två kommunerna syftade till att de vara olika stora samt att de låg 

på lagom avstånd för att intervjuer skulle kunna genomföras ansikte mot ansikte. Fördelen 

med ett subjektivt urval är att forskaren kan koncentrera sig på de enheter som kommer att 

uppvisa en variation i resultatet, alltså forskaren kan välja de individer eller enheter som kan 

antas vara avgörande för studien (s.37-38). Då intervjuer görs är det ofta inte intressant att 

studera efter ett representativt urval då alltför många enheter ser lika ut och alltför få enheter 

sticker ut. Variationer mellan enheterna är istället önskvärda (Trost 2010, s.137).  

För att inte benämna vilka kommunerna är har vi valt att kalla dem kommun A samt 

kommun B. 

5.2.2 Handläggarurval 

För att få tag på respondenter inom ekonomiskt bistånd togs först kontakt med en handläggare 

i respektive kommun. Vi bad dem vidarebefordra information angående studien och därmed 

få tag på andra handläggare som var villiga att medverka.  

När det först tillfrågas en person om att medverka vid en intervju, som i sin tur tillfrågar 

någon annan som kan delta, kallas det snöbollsurval. På det sättet fortsätter det tills studien 

fått tag i det antal intervjuer som var tänkt (Trost 2010, s.141; Denscombe 2009, s.38). Då ett 

snöbollsurval gjordes, kanske den först kontaktade handläggaren medvetet valde ut vilka 

andra som informationen skulle vidarebefordras till. Det finns därmed en risk att de som har 

störst kunskap inom ämnet tillfrågades. Om urvalet istället varit slumpmässigt, hade kanske 

svaren vid intervjuerna sett annorlunda ut.   

Eftersom variationer mellan två kommuner skulle studeras, valdes lika många handläggare för 

intervjuer i varje kommun. Vi ansåg att det då skapades lika förutsättningar för respektive 

kommun. Då det endast arbetade tre handläggare inom ekonomiskt bistånd i kommun A, 

valde vi även tre handläggare i kommun B. Eftersom det inte varit relevant för vår studie att 

fokusera på vilket kön handläggarna har, benämns de med fiktiva efternamn.  

5.3 Genomförande av studie 

Intervjuaren får ett större utbyte av intervjun om han är väl förberedd på de ämnen som kan 

dyka upp under intervjuns gång (Denscombe 2009, s.250). Vi började därför vår studie med 

att samla in litteratur om ekonomiskt bistånd och barnperspektiv och därmed fördjupa vår 

kunskap inom dessa områden. Sökningar efter vetenskapligt material samt annan relevant 

litteratur gjordes via databaser som Libris, Diva, LibHub och Sociological Abstracts. Sökord 
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som användes var ekonomiskt bistånd, socialbidrag*, försörjningsstöd*, barnets bästa och 

barnperspektiv. Det användes även engelska ord, till exempel social assistance*, welfare*, 

social services, poverty, child* och Convention on the Rights of the Child. 

 

För att få tag i respondenter till vår studie skickade vi ut en förfrågan via mail (se bilaga 2) till 

handläggare och ansvarig chef i två kommuner. I mailet medföljde en presentation om oss 

själva, beskrivning av vår studie, studiens syfte samt vilka metoder som skulle användas.  

Då vi fått tag i respondenter till intervjuerna samlade vi in respektive kommuns 

organisationsschema, delegationsordning och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Därigenom 

blev vi mer insatta i verksamheterna och kunde även grunda vissa av intervjuguidens (se 

bilaga 3) frågor utifrån dessa dokument. Även Socialstyrelsens handbok (2003b), 

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd var central i utformning av 

intervjuguiden, men även forsknings- och kunskapsöversikt samt annan aktuell litteratur.  

För att förtydliga hur kommunerna skiljer sig åt, samlades statistik in. Materialet hämtades 

från Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och landsting samt från Socialstyrelsen. 

5.4 Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer för att samla in data till resultatet. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från en intervjuguide med ämnen 

samt frågor under intervjun. Under intervjun är intervjuaren flexibel gällande ämnenas 

ordningsföljd. Respondenten får möjlighet att utveckla sina idéer, gå in djupare i de ämnen 

som tas upp och utveckla sina tankar (Denscombe 2009, s.234-235).  

Intervjuerna genomfördes med en handläggare i taget. Varje intervju tog mellan 30 minuter 

och en timme att genomföra. Enligt Trost (2010) ska intervjuerna göras i en så lugn miljö som 

möjligt (s. 65). En önskan var att genomföra intervjuerna i ett tyst rum, till exempel i ett 

besöksrum. Risken att handläggarna skulle störas av arbetskamrater eller telefon skulle 

därmed minska. Det fanns dock inget sådant rum tillgängligt i någon av kommunerna. 

Intervjuerna genomfördes istället på respektive handläggares kontor. Detta upplevde vi erbjöd 

en trygghet hos handläggarna. Dock var det en nackdel då vissa intervjuer blev avbrutna på 

grund av telefonsamtal och arbetskamrater som knackade på kontorsdörren.   

Att använda bandspelare under intervjuer ger en mer fullständig dokumentation om vad som 

sägs i rummet än om det enbart antecknats (Denscombe 2009, s. 259). I annat fall kan det vara 

svårt att hinna anteckna allt som sägs eller som observeras (Thomsson 2002, 90-92). Under 

intervjuerna använde vi därför bandspelare, men antecknade samtidigt för att få med sådant 
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som vi observerade under intervjuerna. Vid varje intervjutillfälle frågade vi om handläggarnas 

åsikt angående bandspelaren och alla gick med på att den användes.  

 

Trost (2010) skriver att risken är stor att respondenten känner sig i underläge då två personer 

intervjuar, vilket bör undvikas. Om ämnet är känsligt eller då man intervjuar någon angående 

organisationen eller företaget kan det vara lämpligt att två personer intervjuar för att på ett bra 

sätt kunna komplettera varandra (s.67). Eftersom ingen av oss hade någon kunskap om att 

intervjua, valde vi att medverka båda två under respektive intervju. Före varje intervju frågade 

vi handläggarna om det var okej att båda intervjuade, vilket alla accepterade. Båda två ställde 

frågor samt antecknade. Vi upplevde det som positivt och att det medförde till en bättre 

struktur samt ett bättre flyt då frågor ställdes. Det var lättare att förbereda nästkommande 

fråga och att följa upp med följdfrågor. Vi upplevde inte att handläggarna kände sig i 

underläge eller att det hindrade dem från att ge fullständiga svar. 

5.5 Bearbetning och analys av resultat 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Vi läste därefter igenom det transkriberade 

materialet i sin helhet. Under bearbetningen av materialet organiserades data så att alla svar 

på en viss fråga sammanställdes på ett ställe. Sedan sorterades materialet in efter teman, i 

huvudsak de övergripande teman som varit till grund för intervjufrågorna. Det växte även 

fram nya teman under bearbetningen av materialet. Resultaten kopplades samman med teorier 

och forsknings- samt kunskapsöversikt, för att sedan tolkas utifrån våra egna tankar och 

uppfattningar. Enligt Holme och Solvang (1997) bör man framställa citat för bästa möjliga 

förståelse (s.93). För att tydligare visa vad som framkom under intervjuerna, framställde vi 

vissa utvalda citat. Vi uteslöt en del uttryck i citaten, till exempel ”liksom” och ”va”, för att 

göra texterna mer lättbegripliga.  

5.6 Resultatens tillförlitlighet 

Då en studie genomförs är det viktigt att reflektera över validiteten (Thomsson 2002, s.31). 

Validitet innebär att man i en studie undersöker det som är tänkt att undersökas (Holme och 

Solvang 1997, s.156). Validitet innebär även att informationen som framkommer i studien är 

noggrann samt preciserad, att den är hållbar och välgrundad (Denscombe 2009, s.378; 

Thomsson 2002, s.31). För att vår studie ska ha så hög validitet som möjligt, läste vi litteratur 

angående ekonomiskt bistånd samt om barnperspektiv. Vi tog även del av respektive 

kommuns organisationsschema, riktlinjer för arbetet inom ekonomiskt bistånd samt 
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information från kommunernas hemsidor för att stärka vår studie ännu mer. Därmed kunde vi 

fördjupa vår kunskap om ekonomiskt bistånd samt få en helhetsbild av respektive kommun.  

 

Reliabilitet innebär att studiens insamlade information är trovärdig. Då studien genomförs ska 

det hela tiden strävas efter att samla in så pålitlig information som möjligt (Holme och 

Solvang 1997, s.163-164). För att få hög reliabilitet vid intervjuer ska tillvägagångssättet vara 

liknande vid alla intervjuer, frågorna ska ställas på samma sätt och intervjusituationen ska se 

likadan ut för alla deltagare (Trost 2010, s.131-133). Studiens intervjuer genomfördes under 

samma upplägg. Under intervjuerna ställdes frågor utifrån samma intervjuguide till alla 

handläggare, dock inte alltid i samma ordning. Vi som intervjuare kan med våra 

personligheter och närvaro ha påverkat hur handläggarna svarade på frågorna. Vi försökte 

därför att agera liknande under alla intervjuer.  

Den kunskap vi fick utifrån de första intervjuerna gjorde att vår kunskap om ekonomiskt 

bistånd fördjupades. Det kan ha inverkat på de följande intervjuerna. Kunskapen inom 

området kan ha lett till att följdfrågor i kommande intervjuer varit annorlunda. Hade vi gjort 

om de första intervjuerna, hade vi kanske fått mer utvecklade svar och mer fördjupad 

information.  

Vår förkunskap om ekonomiskt bistånd kan ha påverkat resultatet som tagits fram. Utan 

förkunskap inom ämnet hade andra frågor ställts och annan information hade framkommit. 

Dock hade det varit mer komplicerat att ställa följdfrågor utan förkunskap och resultatet hade 

varit svårare för oss att tolka. Studien hade förmodligen blivit mindre reliabel då.  

 

Generaliserbarhet innebär att man kan föra över studiens resultat på andra enheter av samma 

företeelse. Resultaten är därmed inte unika för den aktuella studien (Denscombe 2009, s.379; 

Thomsson 2002, s.33). Då en studie baseras på ett litet antal enheter finns det alltså möjlighet 

att överföra resultatet till en större population (Denscombe 2009, s.382). För att genomföra 

denna studie valde vi att intervjua handläggare i två särskilda kommuner. Resultatet som 

framkom under intervjuerna är specifikt för respektive handläggare. Resultatet kan därmed 

inte generaliseras till handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd i andra kommuner.  

5.7 Etiska överväganden 

Innan en studie inleds måste det bedömas vilka konsekvenser som studien kan medföra. Man 

bör fundera över om deltagarna kommer ta skada av studien och om studien verkligen är 

nödvändig (Holme och Solvang 1997, s.32-33; Kvale och Brinkmann 2009, s.89). Att 



Barnperspektiv 

 

24 

 

synliggöra hur ett barnperspektiv beaktas i arbetet med ekonomiskt bistånd samt att detta kan 

variera mellan olika kommuner, ansåg vi vara viktigt. Det finns forskning om barn som växer 

upp i ekonomiskt utsatta familjer, om barnperspektivet samt om vilka generella variationer 

som kan förekomma mellan olika kommuners arbete inom ekonomiskt bistånd. Forskning om 

hur handläggare i olika kommuner beaktar barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd och 

vilka variationer det finns mellan kommunerna, är däremot ett relativt outforskat område. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) vore det istället mer oetiskt att avstå från att genomföra denna 

studie eftersom den kan medföra att förhöja människors medvetenhet samt kunskap om hur 

barnperspektivet beaktas i arbetet med ekonomiskt bistånd (Vetenskapsrådet 2002, s.5). 

Handläggares erfarenheter, kunskap samt åsikter angående barnperspektivet bör 

uppmärksammas. Utifrån studien kan handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd i 

andra kommuner få mer kunskap inom området, få möjlighet att reflektera över begreppets 

innebörd samt utveckla sitt arbete med barnfamiljer. Nya perspektiv kan därmed skapas. Vi 

anser det även vara viktigt att andra yrkesgrupper som arbetar med barn och barnfamiljer 

utvecklar sin kunskap i hur barnperspektivet bör beaktas.  

 

Då data samlades in till vår studie, utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Enligt Vetenskapsrådet ska fyra huvudkrav beaktas när en studie genomförs. 

Informationskravet innebär att berörda informeras om studiens syfte. Det ska även 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst (s.5-8). Både genom informationsbrev samt muntligt innan respektive intervju 

startades, berättade vi om studiens syfte. Vi berättade även att handläggaren fick avbryta 

intervjun när som helst och att det hela tiden var frivilligt att svara på intervjufrågorna. Enligt 

Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav ska individer själva få bestämma om sin medverkan 

i studien (s.9-11). I det mail vi skickade ut till handläggarna, framställdes att medverkan vid 

intervjuerna var frivillig. Denna information tydliggjordes även vid varje intervjutillfälle. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) försäkrar konfidentialitetskravet att de medverkande är 

avidentifierade (s.12-13). Vare sig namn på handläggarna eller kommunerna benämns i 

studien. Handläggarna har fått fiktiva efternamn för att inte avslöja vilka de är. Vi har 

däremot framställt information om respektive kommun. Anledningen är att vi vill tydliggöra 

vilka variationer det finns mellan de två deltagande kommunerna. Siffror som framställs i 

informationen är dock avrundade, inga exakta siffror nämns. Vi anser att det försvårar 

identifieringen av kommunerna. För att följa konfidentialitetskravet har personuppgifter samt 

material från intervjuer förvarats på sådant sätt att endast vi som studenter samt vår 
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handledare kunnat ta del av det. Då studien blivit examinerad, kommer material som 

framkommit under studien, att förstöras. Risken att andra får tillgång till materialet, minskas 

därmed. Vetenskapsrådet (2002) menar att nyttjandekravet innebär att det material som 

framkommer i en studie, enbart används i forskningsändamål och endast till denna studie 

(14). Intervjuer som genomförts samt annat material som framtagits för denna studie, ska inte 

användas till något annat ändamål. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. Först redovisas information om respektive 

kommun. Resultat av intervjuerna framställs sedan utefter teman som framkommit då data 

bearbetats. Resultatet analyseras, tolkat utifrån forsknings- och kunskapsöversikt samt utifrån 

teoretiska utgångspunkter. Utifrån studiens syfte samt frågeställningar görs sist en 

sammanfattning av intervjuresultatet. Sammanfattningen tydliggör även de variationer som 

framkommit mellan kommunerna. 

6.1 Kommuninformation 

Nedan följer beskrivning av respektive kommun som deltagit i studien. Det finns ännu ingen 

framtagen statistik om hur många hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd under år 2010. 

Vi valde därmed att lyfta fram den senaste statistiken inom detta område, vilket innebär att 

statistik är hämtat från olika årtal. En del av kommunernas information är hämtade från deras 

hemsidor, men på grund av sekretess kan inte hänvisningar ges till dessa källor. Det skrivs 

därmed att informationen är hämtad från respektive kommuns hemsida.  

För att inte benämna vilka kommunerna är har vi valt att kalla dem kommun A samt 

kommun B. 

 

 Kommun A Kommun B 

Landareal Ca 700 km
2
 Ca 1000 km

2
 

Folkmängd Ca 11 000 invånare Ca 20 000 invånare 

Politiskt styre Borgerligt Borgerligt 

Förvaltning Socialförvaltningen Förvaltningen för arbete och 

lärande 

Antal anställda inom ekonomiskt bistånd 3 anställda 5 anställda 

Summa som betalades ut i ekonomiskt 

bistånd år 2010 

Ca 4 000 000 kr Ca 24 000 000 kr 

Antal hushåll som uppbar ekonomiskt 

bistånd år 2009/varav barnfamiljer 

175 hushåll/70 barnfamiljer 600 hushåll/280 barnfamiljer 

 

  
Källa: SCB1, SCB2, SCB3, SKL, Socialstyrelsen 2011, s.40-51, respektive kommuns hemsida. 
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6.2 Riktlinjer angående barnperspektiv 

Under denna rubrik framställs den information om barnperspektiv som framgår i respektive 

kommuns riktlinjer. Riktlinjerna skrivs av handläggarna som arbetar med ekonomiskt bistånd, 

för att sedan fastställas av nämnden. Insatser och hjälp kan med delegation från nämnden 

beviljas av handläggare utöver vad som står i riktlinjerna. 

6.2.1 Kommun A  

Riktlinjerna för kommun A är framtagna för år 2010. I dessa framgår att barnperspektivet 

måste beaktas i alla ärenden då barn är inblandade. Då barn berörs av ett beslut ska 

bedömningen grunda sig på vad som är bäst för just det barnet. Trots att det är föräldrarna 

som får stöd av socialtjänsten påverkas även barnen.  

Av riktlinjerna framgår det att barnets behov av utrymme ska beaktas vid skälig 

boendekostnad, även då en vuxen endast har barnet hos sig under umgängestid och barnet 

vistas där regelbundet. En summa pengar för umgängesresor kan beviljas, eftersom det är 

viktigt för barn att umgås med sin förälder som bor på annan ort.  

Om en barnfamilj har en elskuld eller hyresskuld, men inte har möjlighet att betala ska 

barnperspektivet vägas in i bedömningen om de ska bli beviljade ekonomiskt bistånd. 

Behöver föräldern cykel för att skjutsa barnet till barnomsorg, kan cykel upp till 1000 kronor 

vara godtagbar. Om barnfamiljer är i behov av mer kläder och skor än vad de har möjlighet att 

köpa utifrån riksnormen, görs särskild prövning. Vid långvarigt ekonomiskt bistånd kan 

barnfamiljer bli beviljade semester eller lägervistelse för barnen, då det ekonomiska biståndet 

räknas som långvarigt efter tre månader. Väntar en familj barn, finns möjlighet att bli beviljad 

en summa för spädbarnsutrustning.  

6.2.2 Kommun B  

Riktlinjerna i kommun B fastställdes av nämnden under år 2007. Där framkommer att 

barnets bästa alltid ska beaktas i aktuella ärenden och att bedömningar ska grunda sig på 

barnets bästa vid åtgärder som rör barn och deras familjer. Barnets situation är en av 6 

perspektiv som ska prägla handläggningen, bedömning samt beslut i kommun B.  

De fritidskostnader som normen ska täcka räcker inte långt, utan barnen i familjer som uppbär 

ekonomiskt bistånd i kommun B, kan därmed få bistånd till fritidsaktivitet utöver normen. 

Barnen ska även ha möjlighet att delta i skolaktiviteter, till exempel skridskoåkning, skolresor 

eller cykelutflykter. I riktlinjerna står även att barn ska få möjlighet att träffa sin förälder som 

bor på annan ort, då resekostnader för umgänge kan beviljas.    
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De barnfamiljer som har långvarigt ekonomiskt bistånd blir beviljade extrapengar vid jul, 200 

kronor per barn samt 500 kronor per familj. Ekonomiskt bistånd räknas som långvarigt efter 

ett år. För att barnen ska få miljöombyte under sommaren kan de även bli beviljade semester, 

1000 kronor per hushåll samt 500 kronor per barn. Prövning av barnens behov ska göras om 

familjen är i extra behov av kläder och skor, till exempel vinterkläder och då riksnormen inte 

täcker detta. Spädbarnsutrustning kan beviljas vid prövning av vad familjen har för utrustning 

sedan innan.  

6.3 Barnperspektivets innebörd 

För att få veta vid vilken ålder handläggarna anser att man räknas som barn samt vad de anser 

begreppet barnperspektiv innebär, bad vi dem inledningsvis att förklara sin definition. 

Alla handläggare i kommun A samt i kommun B ansåg att individer räknas som barn fram 

till dess att de fyllt 18 år. Men då den enskilde inte slutfört gymnasiet har föräldrarna 

skyldighet att försörja dem fram till 21-årsdagen.  

Enligt kommun A innebär ett barnperspektiv att man som handläggare ser på situationen 

utifrån barnets position i alla ärenden samt att alltid tänka på vad som är bäst för det enskilda 

barnet, då alla barn har olika behov. Ansöker en barnfamilj om ekonomiskt bistånd ska det 

alltid göras en individuell bedömning utifrån ett helhetsperspektiv.  

Enligt handläggarna i kommun B innebär barnperspektivet att barnets bästa alltid ska beaktas 

i olika situationer samt att man som handläggare hela tiden måste tänka på barnens situation 

då beslut ska tas. Larsson menar att barnperspektiv är ett ”svävande begrepp”, att det är ett 

svårt begrepp att tolka. Diskussioner inom arbetsgruppen behövs därmed för att tillsammans 

komma fram till en lokal definition av begreppet. Andersson har en egen definition av vad 

barnperspektivet kan innebära:  

 

”… jag kan tycka att det är ett barnperspektiv att barnen inte följer med till 

socialkontoret och lyssnar på när vi pratar om familjens ekonomi, att det är 

föräldrarnas ansvar att se till att barnen har vad de ska.”  

6.3.1 Analys av barnperspektivets innebörd 

I forsknings- samt kunskapsöversikten framkommer att ett barnperspektiv kan innebära flera 

olika saker (Socialstyrelsen 2003b, s.8, 31; DS 2004, s.53; Harju 2005, s.7). I resultatet 

framkommer att handläggarna i de olika kommunerna har svårt att definiera begreppet. 

Handläggarna har varierande tankar om vad ett barnperspektiv innebär och definierar 
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begreppet olika. Samtidigt framkommer det i resultatet att handläggarna i respektive kommun 

även har en gemensam reflektion om vad barnperspektivet innebär. Då en barnfamilj ansöker 

om ekonomiskt bistånd tänker handläggarna på barnets situation och vad som är bäst för dem. 

Det stämmer överens med en av SOU:s (1997:116) definitioner om barnperspektivet, som 

innebär att handläggaren ser på situationen utifrån barnets perspektiv. För att sedan kunna ta 

ett beslut utgår handläggaren däremot från sina egna erfarenheter och kunskaper. 

Handläggaren intar då ett vuxet perspektiv (s.72-73). Vår tolkning är att handläggarna i 

respektive kommun utgår från vad de själva tycker är bäst för barnen då en barnfamilj ansöker 

om ekonomiskt bistånd. De utgår enbart från en av flertalet definitioner av barnperspektivets 

innebörd och riskerar därmed att begränsa sig i sitt arbete. Om handläggarna skulle inta ett 

annat barnperspektiv, kanske tillvägagångssättet i deras arbete skulle sett annorlunda ut. En 

uppfattning är att handläggarna därmed skulle få ett bredare perspektiv och se annorlunda på 

barnets situation.  

Enligt Lipsky (1980) ska gräsrotsbyråkrater fatta snabba beslut (s.29). Det kan vara en 

anledning till att handläggarna i respektive kommun enbart utgår från en innebörd av 

barnperspektivet. Om handläggarna istället skulle ta mer hänsyn till barnets upplevelser av sin 

situation, vilket enligt SOU (1997:116) är en definition av barnperspektivet, skulle det ta 

längre tid än att som handläggare utgå ifrån sina egna tankar om barnets bästa. Genom att ta 

reda på barnets upplevelser, skulle handläggaren först få samtala med föräldrarna och 

därigenom få tillåtelse av dem att tala med barnet.  

6.4 Organisationen av ekonomiskt bistånd i kommunerna  

Ekonomiskt bistånd i kommun A är organiserat under socialnämnden, vilket handläggarna är 

nöjda med. Arbetsbelastningen upplevs vara lagom och det finns tid och utrymme för varje 

klient. Ekonomiskt bistånd i kommun B lyder däremot under nämnden för arbete och 

lärande, vilket handläggarna anser vara negativt. Handläggarna upplever att politikerna 

fattade fel beslut när den nya organisationen fastställdes. Samarbetet med andra enheter och 

nämnder begränsas därmed på grund av sekretess. Larsson berättar: 

 

”… det kan ju vara så att vi har en familj här som behöver extra pengar till 

barnet av någon anledning och sen kan det visa sig att de är aktuella på 

missbruksavdelningen. Vet vi om det så är vi ju väldigt noga med att styra 

pengar. Till exempel så att om ungen ska ha en fritidsaktivitet så betalar vi ju 

in den direkt… vanligtvis brukar vi ju inte direktinbetala grejer.” 
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Handläggarna i kommun A berättar att verksamheten för ekonomiskt bistånd är lagstyrd och 

att handläggarna utöver lagen även arbetar efter socialstyrelsens rekommendationer samt 

kommunernas riktlinjer i ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Nilsson önskar dock tydligare 

direktiv, till exempel om handläggarna ska prata med barnen och i så fall när de ska prata med 

barnen. Nilsson menar att kommunens riktlinjer inte tydliggör hur barnperspektivet ska 

beaktas i handläggningen av ekonomiskt bistånd: 

 

”Alltså det står ju att det ska beaktas, men kanske inte jättekonkret hur.”  

Utöver den policy handläggarna i kommun A utgår ifrån i sitt arbete, är de nöjda med den 

handlingsfrihet de har och kan därmed ta vissa beslut efter egen bedömning. Handläggarna i 

kommun B anser sig ha ett mycket bra handlingsutrymme som ger dem fria händer, vilket de 

är tacksamma för. Svensson säger:  

 

”…i många kommuner så verkar det vara väldigt strikt… Här får vi fatta 

väldigt mycket beslut utan att gå till chefen.”  

När större frågor uppstår hos handläggarna inom kommun A och kommun B, till exempel då 

barnfamiljer ansöker om insatser utöver riksnormen eller då riktlinjerna ska frångås, 

diskuteras situationen under en ärendekonferens. Under ärendekonferensen medverkar all 

personal inom ekonomiskt bistånd samt deras chef. Tillsammans kan de säkerställa att 

bedömningar blir lika. För klienten ska det inte vara någon skillnad beroende på vilken 

handläggare som handhar ärendet. Handläggarna i respektive kommun diskuterar även 

informellt med varandra utanför ärendekonferenserna hur de ska gå till väga för att se till 

barnens bästa. Diskussioner som förs i arbetsgruppen i kommun A är till exempel om de ska 

träffa barnen mer, om de ska prata direkt med barnen, på vilket sätt detta ska göras samt i 

vilka situationer.  

6.4.1 Analys av organisationen av ekonomiskt bistånd i kommunerna  

Då politiker fattar beslut, påverkar det vad gräsrotsbyråkraterna ska verkställa (Johansson 

2007, s.18). I resultatet framgår det att politikerna i kommun B har beslutat att ekonomiskt 

bistånd ska lyda under nämnden för arbete och lärande. På grund av denna organisation 

uppstår en sekretess mellan socialtjänstens olika enheter. Handläggarna inom ekonomiskt 

bistånd får därmed inte kännedom om vilka barnfamiljer som har andra problem och är 

aktuella även inom andra enheter. Handläggarna kommunicerar inte med andra enheter och 
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riskerar därmed att gå miste om viktig information. Detta visar tydligt att politikerna i ett 

sådant fall begränsar handläggarnas arbete. Har handläggarna däremot möjlighet att ta del av 

information om annan problematik inom barnfamiljen, kan de agera annorlunda i utredningen 

samt i beslutsfattande. Till exempel kan handläggarna betala in pengar direkt till barnens 

fritidsaktiviteter, om det framkommer att föräldrarna har andra problem och därmed svårt att 

hantera sin ekonomi. Organisationen spelar en stor och viktig roll i vilka förutsättningar 

handläggarna har för att beakta barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.  

 

En verksamhet med stor handlingsfrihet kännetecknas ofta av otydlig struktur. 

Handlingsfriheten kan därmed leda till en osäkerhet. När handläggarna istället har tydliga 

regler och riktlinjer att arbeta efter känner de sig tryggare och blir därmed säkrare i hur arbetet 

ska utföras (Byberg 2002, s.230-231). Resultaten visar att handläggarna i kommun A var 

nöjda med sin handlingsfrihet, men de ansåg också att det inte fanns tillräckligt tydliga 

direktiv för hur barnperspektivet ska beaktas. Otydligheten skapade en osäkerhet om hur 

handläggarna ska gå till väga då barnfamiljer är aktuella för ekonomiskt bistånd. Vår 

reflektion är att tydliga direktiv är nödvändiga för att handläggarna ska bli säkrare i sitt 

tillvägagångssätt då barnperspektivet ska beaktas. Det kan dock tolkas som en motsägelse då 

handläggarna i kommun A vill ha tydligare direktiv, men samtidigt är nöjda med 

handlingsfriheten. Då riktlinjer tydliggörs, minskar handläggarnas handlingsfrihet till förmån 

för att de ska känna sig säkrare då ett barnperspektiv ska beaktas. Enligt Johansson (2007) 

innebär handlingsfriheten att gräsrotsbyråkraten har möjlighet att göra egna bedömningar. Det 

krävs dock improvisationsförmåga (s.42). Handlingsfriheten kan därmed innebära att 

handläggarna i viss mån själva har möjlighet att bestämma hur de ska gå till väga då en 

barnfamilj ansöker om ekonomiskt bistånd. Detta krävs för att individuella bedömningar ska 

kunna utföras. En uppfattning är dock att handlingsfriheten ställer stora krav på handläggarna 

eftersom de förväntas göra bra bedömningar som är till fördel för barnfamiljen. 

Handlingsfriheten kan innebära en belastning för vissa handläggare och på så sätt skapas en 

osäkerhet om hur den tillämpas på rätt sätt.  

Handläggarna i kommun B ansåg sig ha stor handlingsfrihet. Resultatet visar att de var säkra 

på hur de skulle gå till väga för att beakta barnperspektivet i arbetet. Vår reflektion är att 

Bybergs (2002) tanke om att stor handlingsfrihet leder till osäkerhet inte alltid stämmer. Stor 

handlingsfrihet kan vara till fördel för vissa handläggare. Resultatet visar även att 

handlingsfriheten hanteras olika av handläggarna. Har handläggarna stor erfarenhet av sitt 
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arbete, god kunskap och ett värdefullt samspel med kollegorna kan de känna sig säkrare på att 

arbetet utförs på rätt sätt. Det är då lättare att hantera handlingsfriheten.  

 

Enligt Byberg (2002) kan handlingsfriheten även leda till att beslut varierar mellan de olika 

handläggarna inom samma kommun (s.236). För att variationerna hos handläggarna inom 

samma kommun inte ska vara så stora, deltar all personal inom ekonomiskt bistånd samt 

chefen under gemensamma ärendekonferenser. Där diskuteras specifika ärenden för att 

handläggarna ska göra likvärdiga bedömningar i liknande ärenden. Det ska inte skilja sig 

vilken handläggare klienten har. Vår uppfattning är att ärendekonferenser är en styrka i 

organisationen. Handläggarna har möjlighet att genom diskussioner utveckla sina tankegångar 

samt utveckla sin kunskap. Handläggarna får även möjlighet att se på ärendet utifrån ett större 

perspektiv. Ärendekonferenser underlättar handläggarnas arbete, gör dem mer säkra i sina 

bedömningar och barnfamiljer inom samma kommun behandlas därmed mer rättvist. Det 

finns dock en risk att ärendekonferenserna kan medföra att handläggarna inom samma 

kommun formar ett gemensamt tankesätt. Det kan innebära att den enskilde handläggaren 

även utanför ärendekonferenserna utgår från enhetens gemensamma ställningstagande då ett 

beslut ska tas. Handläggarna minskar därmed sin möjlighet att göra egna bedömningar.   

Trots ärendekonferenser och ett mål om lika bedömningar, uppstår ändå variationer inom 

kommunerna på grund av handläggarnas handlingsfrihet. Variationer inom kommunen är 

nödvändigtvis inte till nackdel för klienten då beslutet ska grunda sig på en individuell 

behovsprövning. 

6.5 Barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd 

I respektive kommun finns det ingen uttalad modell eller metod om hur handläggarna ska gå 

till väga för att beakta barnperspektivet. I kommun A har handläggarna däremot möjlighet att 

utgå från en utredningsmall vid nya ärenden, där barn står med som en rubrik. Mallen 

fungerar som ett verktyg för handläggaren för att samla relevant information, som kan vara 

värdefull för utredningen. Handläggarna ställer frågor till barnfamiljen om barnomsorg, 

bostadssituation och hälsa för att kunna få en överblick om hur barnets situation i familjen ser 

ut. Hembesök genomförs inte regelbundet, utan enbart då familjen ansöker om till exempel 

möbelbidrag.  

Då en ny familj ansöker om ekonomiskt bistånd i kommun B, går handläggaren igenom hur 

familjesituationen ser ut. Det finns en lathund, en nybesöksblankett, att utgå ifrån vid sådana 

ärenden. Lathunden gör det lättare att komma ihåg punkter som kan vara värdefulla för 



Barnperspektiv 

 

33 

 

utredning. Frågor som handläggaren ställer till barnfamiljer under ett nybesök är bland annat 

hur barnen mår, hur deras bostadssituation ser ut, vilken skola de går på och vad de har för 

fritidsintressen. Hembesök ska göras hos barnfamiljer som varit aktuella för ekonomiskt 

bistånd i mer än ett halvår. Handläggarna har själva möjlighet att bedöma barnens 

bostadssituation. På så sätt får de reda på om barnen är i behov av några materiella ting. 

Hembesök har dock inte hunnit genomföras hos alla barnfamiljer på grund av hög 

arbetsbelastning hos handläggarna. Vid vissa tillfällen har handläggarna blivit nekade av 

föräldrar att göra hembesök. Då genomförs oplanerade hembesök. Handläggaren ringer då en 

kort stund innan till familjen och säger att det ska göras hembesök inom några minuter. 

Svensson säger: 

 

”Det var ju tur att jag gjorde hembesök! Det var ju inte så bra där hemma.”  

Handläggarna i kommun A träffar sällan barnen i de aktuella familjerna. Information om 

barnen som handläggarna tar del av, går via föräldrarna. Karlsson berättar: 

 

”Man får ju förlita sig på att föräldrarna framför behoven, barnens behov 

då…” 

Barnen blir därmed osynliga i utredningen. En orsak till att handläggarna inte pratar med 

barnen, anses vara att de flesta föräldrar försöker skydda barnen från insikten om att de har 

det dåligt ekonomiskt ställt. Det finns dock tankar hos handläggarna om att prata direkt med 

barnen om hur de mår och vilka behov de har. Gustavsson säger: 

 

”Jag träffar ju inte barnen så ofta att jag inte vet om de själva skulle säga 

någonting, om de anser att de inte har det som andra barn, att de upplever det 

jobbigt eller så.” 

Nilsson i kommun A vill till viss del prata direkt med barnen men ställer sig samtidigt frågan 

varför det skulle ske per automatik bara för ekonomiskt bistånd ligger under socialtjänsten. 

Nilsson säger:  

 

”… hade man haft a-kassa så hade någon aldrig överhuvudtaget pratat med 

dina barn.”   
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Inte heller handläggarna i kommun B pratar direkt med barnen. För det mesta tillfrågas 

föräldrarna om hur barnen har det, hur det går i skolan, hur det fungerar hemma samt om 

barnen har vad de behöver. Svensson menar att det kan vara känsligt för föräldrarna om 

barnen själva skulle tillfrågas om sina behov och hur deras situation ser ut. Föräldrarna kan ta 

illa upp och tro att deras föräldraskap ifrågasätts. Handläggarna i kommun B har en vilja att 

prata med barnen i vissa situationer, men menar samtidigt att det inte finns något tidsutrymme 

för det.  

6.5.1 Analys av barnperspektiv i handläggning av ekonomiskt bistånd 

Individerna som gräsrotsbyråkraterna ska hjälpa, måste enligt Lipsky (1980) förvandlas till 

klienter. Gräsrotsbyråkraten behöver då endast fokusera de av klientens egenskaper som är 

relevanta för arbetet (s.59-60). Lipskys tankar om förvandlingen från individ till klient kan 

kopplas till resultatet. Under intervjuerna framkommer det att då handläggarna inom 

kommun A samt i kommun B tar emot en ny familj för att utreda deras behov, har de 

möjlighet att utgå från en mall eller en lathund. I den framgår vilka faktorer som är relevanta 

för utredningen. Handläggarna fokuserar enbart på specifik information, som är till nytta för 

utredningen av ekonomiskt bistånd. Individen förvandlas till klient. Några punkter i mallen 

handlar om barnen, till exempel deras bostadssituation, hälsa samt barnomsorg och skola. Det 

kan tolkas som att det är till fördel att utgå från en mall för att som handläggare inte glömma 

bort att fråga efter relevant information som kan påverka beslutet. En reflektion är dock att 

mallen riskerar att inte vara fullständig och därmed inte täcker barnfamiljens samtliga behov. 

Mallen fokuserar enbart på specifika delar vilket gör att annan information, som skulle kunna 

påverka beslutet, går förlorat.      

 

I forsknings- samt kunskapsöversikten framkommer att arbetsmetoder bör utvecklas för att 

inkludera ett barnperspektiv i arbetet med ekonomiskt bistånd. Ett exempel är att handläggare 

bör göra hembesök hos barnfamiljer (Stridh 2010, s.42). I kommun A gör handläggarna 

hembesök enbart då möbelbidrag ansöks. Det kan bero på organisationens resurser som 

gräsrotsbyråkraterna ska utgå ifrån (Johansson 2007, s.52-52). Hembesök kan innebära ökade 

kostnader, till exempel genom den arbetstid handläggaren lägger på att göra hembesök. Det 

tar tid att ta sig till familjens bostad och resekostnader kan förekomma. En liten budget till 

ekonomiskt bistånd kan därmed leda till att hembesök utesluts. Det medför att det är lättare 

för handläggaren att ta emot barnfamiljen på sitt arbetskontor.  
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I kommun B ska handläggarna däremot göra hembesök hos barnfamiljer. Hembesök av 

handläggarna är dock inte alltid önskvärda hos barnfamiljerna. Trots det har handläggarna vid 

ett fåtal tillfällen gjort hembesök hos dessa barnfamiljer. Vi kopplar det till den makt 

Johansson (2007) anser att gräsrotsbyråkrater har gentemot sina klienter (s.52-53). 

Handläggarna driver på barnfamiljen så att de till slut går med på att hembesök genomförs. 

Makten, som handläggarna innehar, utövas då hembesök görs mot barnfamiljernas vilja. 

Genom att handläggarna gör hembesök mot barnfamiljernas vilja, kan det leda till att deras 

integritet kränks. Enligt Johansson (2007) leder gräsrotsbyråkratens makt till att klienterna 

hamnar i en beroendeställning. Om klienten inte gör vad som förväntas kan det innebära 

bestraffning (s.52-53). Vår reflektion är att om inte barnfamiljerna tillåter handläggarna att 

göra hembesök, kan barnfamiljen på något sätt bestraffas. Det kan till exempel innebära att 

barnfamiljen inte beviljas vissa insatser.  

 

Utifrån forsknings- samt kunskapsöversikten framkommer det att barnfamiljer som lever i en 

ekonomisk utsatthet riskerar sämre levnadsstandard än andra (Socialstyrelsen 2003b s. 31; DS 

2004, s.53). Det kan kopplas till resultatet som visar att en del barnfamiljer haft sämre 

levnadsstandard. Vid vissa tillfällen har detta upptäckts genom hembesök. Hembesök har vid 

sådana tillfällen varit värdefulla. Handläggarna har uppmärksammat behov hos barnen som 

annars inte framkommit. Vår reflektion är att handläggarnas maktposition därmed är 

nödvändig. Utan makt har handläggaren inte möjlighet att uträtta sitt arbete fullt ut. Barnets 

behov kan därmed bli svårt att uppmärksamma och det leder till en otillräcklighet i hur 

barnperspektivet beaktas.  

 

Enligt Harju (2005) är det ovanligt att barnen själva får komma till tals då deras familj 

ansöker om ekonomiskt bistånd. Informationen som handläggarna tar del av går genom 

föräldrarna. De vuxna utgår därmed från vad de anser vara bäst för barnet (s.17). Ingen av 

handläggarna i de två kommunerna har som rutin att träffa barnen eller att genomföra samtal 

med dem om deras situation och behov. Det framkommer att handläggarna i viss mån skulle 

vilja det. I kommun A förs en diskussion mellan handläggarna, om de ska samtala med 

barnen för att få höra deras version av situationen. Handläggarna i kommun B anser sig inte 

ha tid att prata enskilt med barnen. Det kan kopplas till Lipskys (1980) definition av 

gräsrotsbyråkrater som, enligt honom, varje dag ska fatta snabba beslut. Eftersom arbetet ska 

ske snabbt kan det begränsa mängden information som bör inhämtas för att kunna ta ett beslut 

(s.29). Vår reflektion är att handläggarna i kommun B avstår från att inhämta viktig 
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information på grund av tidsbrist och att besluten kunnat bli annorlunda om handläggarna valt 

att tala med barnen. Enligt SOU (1997:116) är barnen själva experter på sin egen situation 

(s.72-73). Det är barnen själva som vet bäst vad de saknar och vilka behov de har, beroende 

på deras ålder och mognad. Ju äldre barnen blir desto bättre kännedom får de om sina behov. 

Därför skulle det ibland vara viktigt att som handläggare samtala med barnen och inte enbart 

utgå från vad föräldrarna säger. En reflektion är dock att det kan upplevas känsligt för barnet 

att besöka socialtjänsten för att prata med handläggaren. Familjens situation tydliggörs 

därmed ännu mer för barnet. Det är viktigt att som handläggare ha kunskap om hur man ska 

gå till väga vid samtal med barnen. 

  

Det finns ett antagande hos handläggarna i kommun A, att föräldrarna inte vill påminna 

barnen om familjens dåliga ekonomi. I kommun B tror handläggarna att det skulle upplevas 

känsligt för föräldrarna om handläggarna personligen samtalade med barnen och att 

föräldrarna då börjar tvivla på sitt föräldraskap. Enligt Stridh (2010) finns det dock en önskan 

hos vissa föräldrar, som är aktuella för ekonomiskt bistånd, att handläggarna bör prata med 

barnen personligen och därmed få kunskap om barnens situation (s.42). Vår uppfattning är att 

handläggarna sällan frågar föräldrarna om det finns en vilja hos dem, att barnen ska vara 

delaktiga vid något mötestillfälle. Därmed har handläggarna inte någon egentlig kännedom 

om föräldrarnas åsikt. Vi tolkar det som att handläggarnas arbete präglas av en tradition och 

en föreställning att föräldrar inte vill blanda in barnen i sina ekonomiska bekymmer.  

6.6 Insatser utifrån ett barnperspektiv 

Att beakta ett barnperspektiv i kommun A kan vara svårt, anser Gustavsson, då summan av 

riksnormen inte täcker vissa utgifter som barnfamiljer har, till exempel avgifter för 

fritidsaktiviteter. Det kan uppstå situationer då barn, i familjer som uppbär ekonomiskt 

bistånd, hindras att delta i aktiviteter eller att de inte får ta del av samma nöjen som 

kompisarna. Om riksnormen inte räcker till finns det däremot möjlighet för barnfamiljer att 

bli beviljade extra insatser som gynnar barnen. När ansökningar görs om till exempel 

spädbarnsutrustning, fritidsaktivitet, semester, skolresa eller barncykel vägs alltid 

barnperspektivet in. Utifrån en individuell bedömning har barnfamiljerna möjlighet att bli 

beviljade dessa insatser. Även vinterkläder som barnen behöver kan beviljas då riksnormen 

inte räcker till. Finns däremot möjlighet för barnen att ärva saker av sina syskon, till exempel 

cyklar och kläder, beviljas inga extrainsatser.  
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Vid jul ges det extra bistånd till barnfamiljer i kommun A som varit aktuella för ekonomiskt 

bistånd under mer än tre månader och då räknas som långvariga. Barnfamiljerna får ett 

presentkort på 400 kronor per barn att handla för i kommunens butiker. Handläggarna tipsar 

även barnfamiljer att inför julen ansöka om pengar från olika fonder som riktar sig till 

specifika målgrupper.  

Det finns även möjlighet för barnfamiljer att erhålla extra bistånd till kläder och presenter vid 

konfirmation och skolexamen. Vid speciella omständigheter kan även bistånd till 

födelsedagspresenter beviljas i kommun A.  

 

Eftersom riksnormen vanligtvis inte täcker barnfamiljers alla behov, har handläggarna i 

kommun B fyllt upp ett förråd med begagnade kläder, leksaker och köksredskap. Är 

barnfamiljerna i behov av något, har de möjlighet att se efter vad som finns i förrådet. Utefter 

en individuell behovsprövning har barnfamiljerna möjlighet att bli beviljade sådant barnen är i 

behov av och som inte täcks av riksnormen. Till exempel kan barn som är fyra år eller äldre 

beviljas 800 kr var till en cykel samt en summa till cykelhjälm. Handläggarna menar att 

barnen som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, ska ha samma möjligheter som 

andra barn att cykla med sina kompisar och vara med på cykelutflykter i skolan. Även 

semesterresa kan beviljas till barnfamiljer, framförallt de som har långvarigt försörjningsstöd. 

Varje familj får 1000 kronor samt 500 kronor per barn så att de till exempel kan åka till någon 

nöjespark eller djurpark. Handläggarna anser att barnen ska få möjlighet att uppleva något 

under sommaren för att sedan kunna berätta om sin semester för kompisarna när skolan börjar 

igen efter sommarlovet.  

Enligt handläggarna i kommun B är det viktigt för barn att ha tillgång till skrivbord så att det 

finns möjlighet att studera i lugn och ro. Även säng anses vara viktigt för barnen så att de får 

bra sömn. Andersson berättar: 

 

”Ibland kommer det ju fram att barnen har legat på en madrass på golvet 

ganska länge…”  

Har inte barnen någon bra sängplats kan familjen beviljas ekonomiskt bistånd till en ny säng. 

I de situationer då barnen vill utöva fritidsaktiviteter som inte täcks av riksnormen, till 

exempel simlektioner eller fotbollsavgifter, kan barnfamiljer bli beviljade en viss del av 

summan. Är fritidsaktiviteten väldigt dyr som ridning eller ishockey, görs en individuell 

bedömning för att se om barnen är i särskilt behov av aktiviteten.  
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Varje år har barnfamiljer möjlighet att bli beviljade en extra summa, per barn, till vinterkläder 

eftersom sådan utrustning sällan täcks av riksnormen. Första gången barnen börjar på dagis 

blir barnfamiljerna även beviljade 300 kr extra till regnkläder och stövlar. Det finns även 

möjlighet för barnfamiljer att beviljas spädbarnsutrustning.  

Varje år ges julpengar till barnfamiljer i kommun B. Familjen får tillsammans 500 kronor 

samt 200 kronor per barn, vilket ska räcka till julmat och julklappar. Det beviljas däremot 

inget extrabistånd vid student eller konfirmation. Andersson säger:  

 

”… det är något som skär i mitt hjärta. Det får vi inte och det tycker jag är 

jättehemskt, för studenten är en sån stor grej och kostar jättemycket…”  

Vilka extra insatser barnfamiljer i kommun A har möjlighet att bli beviljade, informeras inte 

vanligtvis av handläggarna. Handläggarna anser att det är en öppen fråga och att det förs en 

diskussion mellan barnfamiljen och handläggaren om vilka behov som finns samt vad 

familjen har tänkt ansöka om. Märks det däremot att barnfamiljen är i behov av vissa insatser, 

till exempel ett skrivbord eller spädbarnsutrustning, tipsar handläggarna om det. Gustavsson 

anser däremot att det kanske vore bra att informera om de insatser som gynnar barnen, men 

undrar hur handläggarna då skulle gå till väga. Nilsson menar däremot: 

 

”Men sen så känns det ju lite som en fara där, för då ska man ju nästan veta 

att vi kommer att bevilja det så att man inte säger ”sök det här” och sen fick 

de det inte i alla fall.”  

När handläggarna i kommun B märker att barnfamiljer har ett behov av specifika insatser till 

barnen tipsar handläggaren om att de har möjlighet att ansöka om detta. Svensson informerar 

däremot alltid barnfamiljer om allt de kan ansöka och har möjlighet att bli beviljade: 

 

”… jag vet inte om alla gör det. Men det gör jag… är det barnfamiljer så 

brukar jag informera om vad de kan ansöka om extra. För att det är ju 

självklart tycker jag.” 

6.6.1 Analys av insatser utifrån ett barnperspektiv 

Barnens sociala relationer är viktiga. Växer barnen upp i ekonomiskt utsatta familjer 

begränsas möjligheten att delta i fritidsaktiviteter, att få följa med på skolresa eller att åka på 
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semester. Barnen får inte samma möjligheter som andra barn att följa med på aktiviteter eller 

att uppleva gemensamma situationer med andra, vilket kan leda till ett utanförskap (Harju 

2005, s.7). I resultaten framkommer det att barnfamiljer har möjlighet att bli beviljade extra 

insatser då de ansöker om ekonomiskt bistånd. Vår tolkning är att extra insatser behövs för att 

täcka upp barnens samt barnfamiljens behov. Barnen får därmed möjlighet att växa upp under 

bättre villkor. De får möjlighet att växa upp under liknande förhållanden som andra barn.  

 

En del specifika insatser anses av vissa handläggare vara viktiga för att barnperspektivet ska 

beaktas. Alla barn är dock olika. Vår uppfattning är att det inte går att generalisera. Vad som 

är viktigt för ett barn, kan vara oviktigt för ett annat barn. Johansson (2003) menar att 

gräsrotsbyråkraten ska åtgärda klienters behov utifrån individuella bedömningar (s.15). 

Utifrån resultatet framkommer att det, mer eller mindre, är förbestämt vilka extrainsatser som 

kan beviljas och vilka extrainsatser som inte beviljas. Även summan på en del insatser är 

fastställda. I ett sådant fall tolkar vi det som att det inte finns utrymme för individuella 

bedömningar. Individuella bedömningar görs inte.  

En reflektion är däremot att då insatser är förbestämda, till exempel insatser som framkommer 

i riktlinjerna, minskar det handläggarnas arbetsbörda. Enligt Lipsky (1980) ska 

gräsrotsbyråkrater ta snabba beslut (s.29). Om vissa insatser är förbestämda, är det lättare för 

handläggarna att ta snabba beslut. Handläggaren behöver inte lägga energi på reflektioner 

eller diskussioner med andra handläggare om insatsen ska beviljas. Handläggaren behöver 

inte heller invänta ärendekonferenser för att diskutera vissa insatser.  

Ännu en reflektion är att insatserna är förbestämda för att handläggarna inom samma 

kommun ska ta liknande beslut, bevilja likartade insatser och bevilja samma summor. 

Handläggarna strävar efter att barnfamiljen ska behandlas lika och ha samma förutsättningar, 

oavsett vilken handläggare som handhar ärendet. Är insatserna förbestämda, underlättar det 

för att handläggarna ska tänka likvärdigt vid beslutsfattande. 

Vilka insatser som beviljas, varierar mellan de två kommunerna. Att insatserna varierar kan 

enligt Byberg (2002) och Stranz (2007) bero på organisatoriska förutsättningar och hur 

handläggarna väljer att använda sin handlingsfrihet. Utifrån handlingsfriheten har 

handläggarna möjlighet att bestämma hur de ska utföra sitt arbete (Byberg 2002, s.230-231, 

239; Stranz 2007, s.210). Vi tolkar det som att handläggarna har möjlighet, att till viss del, 

bevilja insatser som de tycker gynnar barnen och deras familj. En uppfattning är att 

handläggarnas kompetens även leder till de variationer som finns mellan kommunerna. 

Utifrån egna erfarenheter samt kunskap har handläggarna olika åsikter om vilka insatser som 
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är viktiga för barnen. Handläggarna i de olika kommunerna prioriterar därför olika. Vilka 

insatser som anses vara viktiga och som gynnar barnen i en kommun, anses inte vara 

detsamma i en annan kommun.  

 

Relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient kännetecknas av att gräsrotsbyråkraten har mer 

makt än klienten, en makt som medvetet kan utnyttjas (Johansson 2007, s.52-53). Det kan 

kopplas till att handläggarna själva i respektive kommun bestämmer om de ska informera om 

vilka extrainsatser som barnfamiljer kan ansöka om och bli beviljade. I de fall där 

handläggaren inte informerar finns dock möjligheten för barnfamiljen att fråga handläggaren 

själva eller att skaffa information på annat sätt. Det stämmer överens med Johansson (2007) 

tanke, då klienten själv kan stärka sin ställning gentemot handläggaren genom att själv söka 

reda på information om dess rättigheter (s.175). I kommunerna förs diskussioner med 

barnfamiljerna då de ansöker om ekonomiskt bistånd för att därigenom komma fram till om 

familjen har vissa specifika behov. Vår reflektion är att det kanske finns behov inom familjen 

som inte framkommer under diskussionen. Kanske är barnen i behov av en insats som 

familjen inte har kännedom om. Ännu en reflektion är att vissa föräldrar inte har förmågan att 

ta reda på information själv eller har svårt att framföra sina barns behov. Föräldrarna kan 

uppleva en beroendeställning och otrygghet i samtal med handläggare.  

Att ge information om vilka insatser barnfamiljen har möjlighet att bli beviljade, kan däremot 

leda till att fler ansökningar görs. Det leder till mer arbete för handläggarna och kan bli 

problematiskt om handläggarna redan har stor arbetsbelastning. Vår uppfattning är dock att 

det inte är något tidskrävande att ge information, om den ges på rätt sätt. Tvärtemot kan det 

spara tid för handläggaren om man sammanställer all information på ett ställe, till exempel i 

ett informationsblad. Beroendeställningen, som barnfamiljen automatiskt hamnar i när man 

ansöker om ekonomiskt bistånd, skulle därmed minska. 

6.7 Krav 

Krav som ställs på barnfamiljer då de uppbär ekonomiskt bistånd är till viss del samma krav 

som ställs på vuxna utan barn i kommun A. Till exempel ska alla vuxna som ansöker om 

ekonomiskt bistånd, och som har möjlighet, vara aktivt arbetssökande. Det grundläggande 

sökområdet för jobb är att arbetstid och pendlingstid ska klaras av inom 12 timmar. 

Sökområdet är detsamma för både vuxna individer utan barn samt de som är föräldrar, men 

enbart om det finns tillgång till barntillsyn. Det kan innebära att en ensamstående förälder inte 
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har samma möjligheter att arbeta kvällar och helger. I en sådan situation ställs därför inte 

samma krav på en ensamstående förälder som på en vuxen individ utan barn.  

Även då barnfamiljer behöver flytta på grund av för hög boendekostnad eller för ett 

jobberbjudande på annan ort, ställer handläggarna samma krav på dem som en vuxen individ 

utan barn. Karlsson säger:  

 

”… människor flyttar ju ändå, barnfamiljer flyttar ju oavsett om de är 

beroende av försörjningsstöd eller inte.”  

Om det inte finns kommunikationer i närheten av barnfamiljens bostad kan det däremot finnas 

skäl att ha en bil eftersom barnen kan vara i behov av skjuts till skolan samt till andra 

aktiviteter. Får en barnfamilj skulder för el eller hyresskulder i kommun A beaktas alltid 

barnperspektivet. Gustavsson menar: 

 

”…finns det barn med i familjen så anser vi att vi måste hjälpa dem, barnen 

får inte frysa.”  

Då det ställs krav på individer som uppbär ekonomiskt bistånd i kommun B görs alltid en 

individuell bedömning, vare sig det gäller till exempel en vuxen utan barn eller en 

ensamstående förälder med flera barn. Larsson berättar: 

 

”Finns det inte något speciellt särskilt skäl… då är det ju 

heltidssysselsättning som gäller… är man själv med sju ungar då får man ju 

vara glad om man hunnit tvätta tvätten. Så där kan man ju inte ställa de 

kraven, de blir fullständigt orimliga. Så det gäller ju att anpassa det efter 

hela dess situation.”  

Det ställs därför inga specifika krav på hur långt pendlingsavståndet mellan bostad och arbete 

ska vara eller någon speciell tid för pendlingen, utan det är individuella bedömningar som 

görs.  

Då en barnfamilj i kommun B är i behov av att flytta till en billigare bostad, bör 

handläggaren först ta reda på vilka konsekvenser flytten kan innebära för barnen. Om barnen 

har kompisar och känner sig trygga i den nuvarande skolan och om det fungerar bra, ska de 

inte behöva byta skola. Barnfamiljer kan även få behålla sin bil för att ha möjlighet att skjutsa 
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barnen till fritidsaktiviteter eller till busshållplatsen då barnen ska till skolan. Handläggarna 

menar att barn inte ska behöva gå flera kilometer. Har en handläggare beviljat att 

barnfamiljen får behålla sin bil, inkluderas även pengar till bensin samt eventuella 

reparationskostnader till en rimlig kostnad.  

I kommun B händer det att man låter vuxna personer utan barn blir vräkta om hyresskulder 

inte betalats upprepade gånger. Handläggarna anser att individerna måste lära sig att ta sitt 

eget ansvar. Finns det däremot barn i familjen är det svårare att som handläggare ställa samma 

krav. Detta gäller även vid obetalda elräkningar. Handläggarna i kommun B menar att barnen 

inte ska behöva utsättas för vräkning och avstängd el på grund av föräldrarnas oansvarighet. 

Andersson säger: 

 

 ”… det är inte lika lätt när ett barn är inblandat, som inte kan ta ansvar för 

det föräldrarna har gjort.”  

Även Svensson menar att bedömningen är hårdare då en vuxen individ utan barn inte betalat 

sina skulder: 

 

” … jag kan ju inte straffa barnen för att föräldrarna har gjort av med 

pengar.” 

Har barnfamiljen däremot många återkommande hyresskulder, kan barnfamiljer i ett fåtal fall 

ändå bli avhysta. Handläggarna hänvisar då återigen till den vuxnes ansvar. Om avhysningen 

innebär att familjen får flytta till annan ort, vägs skälet om barnens rätt till att gå kvar på 

samma skola inte lika tungt.  

6.7.1 Analys av krav 

Den makt som gräsrotsbyråkrater har enligt Johansson (2007) kopplar vi till handläggarnas 

position i kommun A samt i kommun B, eftersom de har möjlighet att bestämma vilka krav 

som ska ställas på den aktuella barnfamiljen. Handläggaren har möjlighet att bestämma om en 

ensamstående förälder med flera barn är tvungen att tacka ja till ett heltidsjobb eller inte. De 

har även möjlighet att besluta om en barnfamilj ska sälja sitt hus eller om de får behålla sin 

bil. Om handläggaren däremot ställer för höga krav kanske de förlorar sina klienter. Höga 

krav kan leda till att barnfamiljen byter handläggare, om möjligheten finns. Enligt Johanssons 

(2007) är gräsrotsbyråkraten beroende av sina klienter eftersom klienterna är en förutsättning 

för gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter (s.43). Handläggarna befinner sig därmed i en 
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beroendeställning gentemot barnfamiljerna. Utan klienter har handläggarna inga 

arbetsuppgifter att utföra. Handläggarna tenderar att bli obetydliga för organisationen. En 

uppfattning är att det därför är viktigt att som handläggare kunna hantera sin maktposition och 

inte utnyttja den, att inte ställa för orimliga krav.  

Alla barnfamiljer klarar inte av att hantera de krav som ställs. Därmed borde individuella 

bedömningar göras angående vilka krav som ska ställas på barnfamiljer. Alla krav kan inte 

ställas på samtliga barnfamiljer.  

 

Om barn växer upp i ekonomiskt utsatta familjer kan det leda till att barnen i vuxen ålder 

ansöker om ekonomiskt bistånd (DS 2004, s.53). Vår tolkning är att krav som ställs på 

barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd, därför är nödvändiga. Kraven som ställs på 

barnfamiljer då de ansöker om ekonomiskt bistånd, är likvärdiga de förpliktelser som för de 

individer som inte uppbär ekonomiskt bistånd. Till exempel måste individer som inte uppbär 

ekonomiskt bistånd också söka arbete utifrån sina förutsättningar. Utan krav blir det svårt för 

barnfamiljen att lära sig bli självförsörjande. Barnen i familjen riskerar att inte växa upp i en 

självförsörjande familj. Om det däremot ställs krav på barnfamiljen, lär sig barnen hur de i 

framtiden ska bli självförsörjande.  

6.8 Utbildning för handläggarna  

Handläggarna i kommun A har inte erbjudits någon utbildning om barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd. Däremot har handläggarna fått delta i föreläsningar angående 

barnperspektiv samt hur barn, som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd, upplever 

sin situation. Handläggarna uttrycker en vilja om att ta del av kurser eller utbildningar, för att 

på ett bättre sätt kunna beakta barnperspektivet i deras arbete med barnfamiljer. 

Handläggarna i kommun B menar att de i sin verksamhet hanterar barnperspektivet på ett bra 

sätt samt att de är duktiga på att iaktta barns behov. Handläggarna i Kommun B har varit på 

en föreläsning från socialstyrelsen angående barnperspektivet, men har inte fått någon 

specifik utbildning. Det råder delade meningar om det finns ett behov av att gå kurser eller 

utbildningar angående barnperspektivet. Enligt Svensson vore det en god idé: 

 

”… visst utbildning skulle vara jättekul, det tror jag behövs i alla 

kommuner.” 
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6.8.1 Analys av utbildningen för handläggarna  

I resultatet framkommer det att en del handläggare, i dagsläget, är osäkra på hur de ska utgå 

från ett barnperspektiv då en barnfamilj ansöker om ekonomiskt bistånd. De har därför en 

vilja att genomföra utbildningar om hur barnperspektivet ska beaktas i sitt arbete. 

Osäkerheten kan kopplas till den position Svensson, Johnsson samt Laanemets (2008) menar 

att gräsrotsbyråkraten befinner sig i. Gräsrotsbyråkraten befinner sig mellan organisationens 

uppdrag samt medborgarens behov. Bland annat utifrån sin egen kunskap ska 

gräsrotsbyråkraten göra ett bra arbete så att respektive parter blir nöjda (s.16). Handläggarna i 

kommun A och i kommun B ska, utifrån organisationens resurser och sin egen kunskap, 

tillfredsställa barnfamiljens behov. Handläggarna får kunskap om barnperspektivet utifrån 

erfarenheter, men även utifrån adekvat utbildning. En uppfattning är att organisationen ställer 

krav på att barnperspektivet ska beaktas då barnfamiljer ansöker om ekonomiskt bistånd. Har 

handläggaren inte kunskap angående barnperspektivet eller hur man ska förhålla sig till det, 

försvårar det arbetssituationen. Handläggaren saknar då lämpliga verktyg. Organisationen blir 

svagare för att handläggaren inte har kunskap om hur de ska förhålla sig till barnperspektivet, 

samtidigt som barnfamiljen blir missnöjd eftersom deras behov riskerar att inte tillgodoses 

fullt ut. Utan utbildning angående barnperspektivet blir det därmed svårare att som 

handläggare befinna sig på en nivå mellan organisationen och barnfamiljen. Enligt Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) är även organisationens resurser en av förutsättningarna för 

att gräsrotbyråkraten ska göra ett bra arbete (s.16). Vår reflektion är att organisationen därmed 

bör lägga resurser på utbildning och därigenom öka handläggarnas kunskap om hur 

barnperspektivet ska beaktas. Då det finns ett behov och en vilja, borde det tas till vara. 

6.9 Sammanfattning av resultat 

I kommun A och i kommun B räknas en individ som barn upp till 18 års ålder eller upp till 

21 år om individen fortfarande går på gymnasiet. Handläggarna i respektive kommun anser att 

begreppet barnperspektiv innebär att alltid se till barnets situation när en barnfamilj ansöker 

om ekonomiskt bistånd.  

Hur organisationen för ekonomiskt bistånd ser ut, skiljer sig mellan kommun A och 

kommun B. Ekonomiskt bistånd i kommun A lyder under socialförvaltningen vilket 

handläggarna är nöjda med. Ekonomiskt bistånd i kommun B lyder under förvaltningen av 

arbete och lärande, vilket handläggarna är negativt inställda till eftersom samarbetet med 

andra enheter begränsas på grund av sekretess.  
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Handläggarna i kommun A har en acceptabel arbetsbelastning. I kommun B har 

handläggarna däremot en hög arbetsbelastningen. Det innebär att handläggarna inte hinner 

med alla arbetsuppgifter.  

I kommunernas riktlinjer framkommer det att barnets bästa alltid ska beaktas då barnfamiljer 

är aktuella för ekonomiskt bistånd. Det finns dock ingen specifik modell eller metod om hur 

handläggarna ska gå till väga. Handläggare i kommun A upplever därmed en osäkerhet och 

önskar tydligare riktlinjer. Respektive kommun har däremot en mall eller en lathund, som 

handläggarna utgår ifrån då barnfamiljer kommer på nybesök. För att diskutera svåra ärenden 

genomför respektive kommun ärendekonferenser. Handläggarna har då möjlighet att föra en 

dialog om hur arbetet ska utföras för att på bästa sätt beakta barnperspektivet.  

Handläggarna i Kommun A gör inga regelbundna hembesök hos barnfamiljer, det sker endast 

då barnfamiljen ansöker om möbelbidrag. I kommun B ska hembesök göras då barnfamiljen 

varit aktuell för ekonomiskt bistånd under mer än ett halvår. På grund av hög arbetsbelastning 

är det svårt för handläggarna att genomföra detta. Handläggarna i respektive kommun träffar 

sällan barnen. Information om barnen förs istället fram av föräldrarna.  

Då en barnfamilj ansöker om ekonomiskt bistånd görs alltid individuella bedömningar. 

Insatserna som barnfamiljer har möjlighet att bli beviljade, skiljer sig mellan kommunerna. I 

kommun A ges inte barnfamiljer information om vilka insatser de har möjlighet att bli 

beviljade. Vad barnfamiljen är i behov av framkommer genom diskussion med handläggare. I 

kommun B är det en handläggare som alltid ger information om vad barnfamiljer har 

möjlighet att bli beviljade. Resterande handläggare ger information om de ser ett behov av 

insats hos barnfamiljen. Det finns även variationer mellan kommunerna angående hur stora 

krav som ställs på barnfamiljer som ansöker om ekonomiskt bistånd.  

Handläggarna i respektive kommun har inte fått någon utbildning om barnperspektivet. De 

har enbart fått ta del av enstaka föreläsningar. I kommun A finns däremot en vilja att 

genomföra utbildningar. Två av handläggarna i kommun B anser sig ha bra kännedom om 

hur barnperspektivet ska beaktas och tycker därmed inte att utbildning är nödvändig. 
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7. SLUTDISKUSSION 

Studiens syfte var att studera handläggarnas arbetsprocess inom ekonomiskt bistånd med 

fokus på barnperspektivet. Vi ville även införskaffa kunskap om det finns variationer i 

handläggarnas arbetssätt samt förhållningssätt mellan två olika kommuner.  

Utifrån studien har det framkommit att barnperspektivet är ett brett begrepp. Då begreppet 

inte har någon tydlig definition kan det skapas variationer i arbetet med barnfamiljer som 

ansöker om ekonomiskt bistånd, både inom samma kommun men även mellan olika 

kommuner. Variationerna kan även bero på den handlingsfrihet som handläggarna är 

tilldelade. Utifrån handlingsfriheten kan handläggarna i viss mån själva bestämma hur de ska 

gå till väga då barnfamiljer ansöker om ekonomiskt bistånd för att beakta ett barnperspektiv. 

Handläggarna har möjlighet att bestämma vilka extra insatser barnfamiljer ska bli beviljade. 

De har även möjlighet att avgöra vilka krav som ska ställas på barnfamiljen, för att 

ekonomiskt bistånd ska beviljas.  

 

Att som handläggare arbeta med ekonomiskt bistånd kan innebära hög arbetsbelastning och 

att arbetsuppgifter ska utföras så snabbt som möjligt. Att beakta barnperspektivet då en 

barnfamilj är aktuell för ekonomiskt bistånd, är enbart en liten del av hela utredningen som 

ska genomföras. Barnperspektivet riskerar därmed att nedprioriteras, då andra arbetsuppgifter 

anses vara viktigare. Det kan vara en av anledningarna till att handläggare sällan, eller aldrig, 

samtalar direkt med barnen för att ta reda på deras behov eller hur de upplever sin situation. 

Ännu en anledning till att handläggarna inte samtalar med barnen, kan vara den okunskap om 

barnperspektivet som råder hos vissa handläggare. Hur ska man som handläggare samtala 

med barnen? I vilka situationer ska man samtala med barnen? Av vilken anledning ska man 

samtala med barnen? Vi anser det vara viktiga frågor att som handläggare reflektera över och 

diskutera med arbetskamrater, chefer samt andra som har erfarenhet och kunskap om 

barnperspektivet. Genom att träffa handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd i andra 

kommuner, skulle nya idéer kunna sammanställas och man skulle tillsammans komma fram 

till vilka arbetssätt som vore bäst. Det kan därmed vara till fördel för handläggare att ta reda 

på hur barnperspektivet beaktas inom andra kommuner.  

Då handläggarna inte samtalar med barnen för att samla in beslutsunderlag, tenderar barnen 

att bli osynliga. Vi ställer oss frågorna: Hur kan handläggarna vid sådana tillfällen vara säkra 

på att barnens behov framkommer? Räcker det att enbart samtala med föräldrarna?  
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Vi tror inte att handläggarna alla gånger får reda på barnens behov genom föräldrarna. Det 

kan bero på olika saker. Föräldrarna kanske prioriterar andra behov vid samtalen med 

handläggaren, behov som föräldrarna tycker är viktigare än till exempel barnens 

fritidsaktiviteter eller nytt skrivbord. Föräldrarna kanske inte är kapabla att berätta vilka 

behov barnen har. Barnen i sin tur kanske inte vill berätta om sina behov för föräldrarna, 

eftersom de inte vill vara till besvär. 

Hembesök genomförs inte i alla kommuner då barnfamiljer ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Det framkommer dock att barnens behov kan synliggöras vid hembesök. Vi anser det vara en 

enkel metod för att samla in, och komplettera, information till ett beslutsunderlag. Vi är 

medvetna om att detta tar både tid och resurser i anspråk, men att det ändå bör prioriteras för 

att handläggarna ska få en tydlig bild av barnets situation samt behov. Det är handläggarens 

uppgift att utifrån sin erfarenhet och kunskap skapa goda förutsättningar för att barnens behov 

tillgodoses. 

 

Mellan handläggare, på samma arbetsplats, förs det idag diskussioner angående 

barnperspektivet samt tillvägagångssätt för att kunna beakta ett sådant. Dock räcker inte 

diskussioner. Diskussioner måste leda till utveckling, det måste leda till handling. För att som 

handläggare komma fram till hur barnperspektivet på bästa sätt beaktas, tror vi att utbildning 

är en förutsättning. Det är viktigt att som handläggare känna sig trygg och ha en adekvat 

utbildning för att lösa situationen på ett professionellt sätt med barnets bästa som 

utgångspunkt. Vi anser att det är kommunens uppgift att prioritera och erbjuda handläggarna 

relevant utbildning som kan underlätta deras arbete.  

Även förbättrade riktlinjer samt rutiner vore till fördel för att handläggare ska veta hur de ska 

gå till väga då en barnfamilj är aktuell för ekonomiskt bistånd. Saknar organisationen 

konkreta tillvägagångssätt, då handläggaren ska beakta barnperspektivet inom ekonomiskt 

bistånd, försvårar det arbetet. Det borde finnas möjlighet att precisera begreppet 

barnperspektiv tydligare. En mer preciserad innebörd skulle underlätta handläggarnas arbete. 

Arbetssättet skulle bli mer konkret och gemensamma rutiner skulle skapas.  

 

Avslutningsvis inser vi att det kan vara en svår uppgift att som handläggare beakta 

barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd. Otydligheten av begreppets innebörd kan 

skapa osäkerhet. Handläggarens arbete försvåras även eftersom det i vissa kommuner inte 

finns någon given metod att utgå ifrån då barnfamiljer ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Handläggarna har däremot en handlingsfrihet i hur de ska gå till väga för att beakta ett 
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barnperspektiv. Samtidigt måste handläggarna förhålla sig till lagar och lokala riktlinjer. Hög 

arbetsbelastning kan i sin tur leda till att det blir svårt för handläggarna att använda sin 

handlingsfrihet. Att utgå från sina egna bedömningar innebär även att kunskapen måste 

utvecklas, att utbildning om barn och barnperspektivet är en förutsättning. Handlingsfriheten 

skapar ett stort ansvar och en ökad arbetsbelastning då det kräver en ökad 

improvisationsförmåga. Trots det är handlingsfriheten nödvändig för att individuella 

bedömningar ska kunna göras. Görs det inga individuella bedömningar, blir inte alla barns 

behov tillgodosedda på korrekt sätt.  

Ett barnperspektiv, vare sig det är tydligt definierat eller inte, är nödvändigt i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Vi anser att kommunerna har en skyldighet att utarbeta arbetsmetoder för 

att på ett bättre sätt kunna beakta barnperspektivet. Barnen har rätt till en så dräglig 

levnadsstandard som möjligt. För att tillgodose detta måste handläggarna känna trygghet, ha 

tillräckliga resurser och goda kunskaper om barnperspektivet. 

7.1 Förslag på vidare studier 

Om vi skulle gå vidare med vår studie, skulle vi vilja prata med barnen själva om deras 

situation. Detta innebär antagligen svårigheter på grund av deras utsatta position, samt att 

föräldrarna måste ge sin tillåtelse för intervjuer. Ett mer genomförbart upplägg för vidare 

studier är att man intervjuade någon form av referensgrupp bestående av barn. Vi skulle 

därigenom få kunskap om hur barn upplever olika situationer.   

Genom att arbeta med generella frågor varvat med frågor som berör ekonomisk utsatthet 

skulle vi i varje fall få synpunkter från barn på frågor som rör vår genomförda studie. Vill 

barnen berätta om sina behov? Vill barnen vara delaktiga? Hur vill barnen bli bemötta? Vill 

barnen ha insyn i socialtjänstens arbete för ökad förståelse?  

En annan möjlighet skulle kunna vara att intervjua individer över 18 år, som växt upp i 

familjer som erhållit ekonomiskt bistånd. Därigenom skulle de kunna berätta om sina 

upplevelser av att leva i ekonomiskt utsatthet. 
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BILAGA 2 

Kalmar  

2011-04-11 

 

Till personal på ekonomiskt bistånd 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi håller just nu på med en C-uppsats där vi ska inrikta oss på ekonomiskt bistånd.  

 

Vi vill studera handläggarnas arbetsprocess inom ekonomiskt bistånd med fokus på 

barnperspektivet. Vi är därför intresserade av att undersöka den hjälp barnfamiljer får som 

ansöker om ekonomiskt bistånd i två olika kommuner. Vi skriver till er för att vill intervjua 

tre handläggare inom ekonomiskt bistånd i respektive kommun.  

 

Intervjuerna kommer att vara i ungefär en timme var och de spelas in på band då vi kommer 

att använda oss av bandspelare. Vår förhoppning är att intervjuerna ska kunna genomföras 

under vecka 15 och 16 beroende på era möjligheter. 

 

Vi vill även ta del av era styrdokument bland annat riktlinjer, målsättningar samt andra 

dokument som kan vara aktuella för att vi ska få en inblick i respektive verksamhet och hur er 

arbetsprocess ser ut. Dessa kan komma att användas som ett underlag till kommande 

intervjuer. 

 

I den färdigställda uppsatsen kommer båda kommunerna ha fiktiva namn för att ingen utifrån 

ska få vetskap om vilka kommuner och handläggare som deltar i intervjuerna. Deltagarna i 

intervjuerna är anonyma och det ska inte gå att spåra varifrån uppgifterna kommer. Det är 

även frivilligt att delta i intervjuerna. Det material som kommer fram ska endast användas till 

denna uppsats. Den färdigställda uppsatsen kommer ni få ta del av om så önskas. 

 

Vi tycker att det ska bli spännande och lärorikt att skriva denna uppsats och vi hoppas därmed 

att ni vill delta i studien. Vi ser fram emot att träffa er som har en stor kunskap inom området. 

 

Eftersom det är knappt om tid uppskattar vi svar från er så snart som möjligt. Vi ber er därför 

att ge oss namn på tre handläggare som är villiga att medverka i vår studie. 

 

Med vänlig hälsning 

Sofia Karlsson & Sandra Hed 

 

 

Kontaktuppgifter: Sandra Hed 

  Mobil: (borttaget) 

  Mail: (borttaget) 

 

  Sofia Karlsson 

  Mobil: (borttaget) 

  Mail: (borttaget) 

 

 

Handledare:  Kjerstin Larsson 

  FoU-ledare, Fokus Kalmar län 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

 

Information till respondenterna 

Till en början berättar vi syftet med vår studie och att det är frivilligt att svara på frågorna.  

Som respondent får man även avbryta intervjun om det inte känns bra. Om det ges samtycke, 

används en bandspelare under intervjun. Vi antecknar även, för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjun, till exempel känslor samt gester.  

Materialet ska avpersonifieras, alltså ingen annan utom vi två samt vår handledare kommer att 

få kännedom om vilka kommuner eller handläggare som deltagit i studien. 

Intervjumaterialet används endast till vår studie och förstörs efter att uppsatsen blivit 

examinerad. Om det finns intresse hos respondenterna, får de sedan ta del av den färdigställda 

uppsatsen.  

 

Personliga frågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom ekonomiskt bistånd? 

3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

4. Har du arbetat i en annan kommun tidigare? 

5. Vad har du arbetat med tidigare?  

 

Inledande frågor 

6. Inom vilken ålder räknas man som barn? 

7. Hur definierar du som handläggare begreppet barnperspektiv? 

 

Frågor till frågeställning 1 

8. Vilka faktorer i organisationen upplever du som handläggare påverkar 

barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd?(Exempel: resurser, 

arbetsbelastning, riktlinjer mm). 

o Vad har du som handläggare fått för någon form av utbildning om hur 

barnperspektivet ska beaktas i handläggningen av ekonomiskt bistånd? 

o Vilken vägledning får du som handläggare i ärenden där barn är inblandade?  

o Hur diskuteras barnets perspektiv på arbetsplatsen?  
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Bilaga 3 

 

9. Hur framgår det i styrdokumenten att barnperspektivet ska beaktas i handläggning av 

ekonomiskt bistånd? 

o Kan du ge några exempel? 

o När följer ni dessa? När följer ni dem inte?  

 

10. Har du som handläggare några särskilda rutiner/någon modell för att tillgodose 

barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd? 

o Hur går ni metodiskt tillväga för att utreda barnets behov?  

o Vilket utrymme får barnen att framföra sina åsikter och behov i utredningar 

som rör ekonomiskt bistånd?  

o Görs det hembesök? 

 

11. I vilka situationer är det svårt att som handläggare beakta barnperspektivet i 

utredningen av ekonomiskt bistånd?  

 

Frågor till frågeställning 2 

12. Vilka insatser kan beviljas till just barnfamiljer som tar del av ekonomiskt bistånd? 

o På vilket sätt informerar ni som handläggare barnfamiljer om vilken extra hjälp 

de har rätt till? 

 

13. Vid vilka tillfällen under året ges extra insatser till barnfamiljer?  

 

14. Vilka krav ställs på barnfamiljer som ska ta del av insatser?  

 

Avslutande frågor 

15. Ungefär hur många ärenden har du i månaden? Hur många av dem är barnfamiljer? 

16. Anser du det vara viktigt att lyfta fram barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd? 

17. Är det något mer som du vill berätta för oss? 

 
 


