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”Barnperspektivet i socialbidragsärenden  
  - en studie i två kommuner” 
 
Carolina Morales 
 
 
 
ABSTRACT  
Syftet med studien var dels att övergripande beskriva bidragspopulationen i två utvalda 
kommuner, dels att undersöka huruvida socialtjänsten tar särskild hänsyn till barn i samband 
med handläggning av socialbidrag. Vidare syftade studien till att uppmärksamma hur ett 
sådant hänsynstagande kunde komma till uttryck samt belysa om särskilda organisatoriska 
villkor hade någon påverkan på detta. För att uppfylla syftet användes kvantitativ metod och 
sekundärdata från Institutet för utveckling av metoder (IMS) vid Socialstyrelsen. 
Databearbetningen gjordes i statistikprogrammet SPSS och resultaten analyserades sedan 
utifrån organisationsteori, med inriktning på gräsrotsbyråkrati. Resultaten visar att det i viss 
mån tas särskild hänsyn till barnen i socialbidragsärenden. Vissa variationer mellan 
kommunerna förekom i en del fall. Exempelvis biföll handläggarna i den ena kommunen i 
större utsträckning bistånd till barnfamiljer trots formell rätt att ge avslag. I över hälften av 
fallen har dock handläggarna inte talat med klienten om barnets situation. Att det finns 
variationer såväl mellan som inom kommunerna kan utifrån teorin förklaras med att 
socialarbetare arbetar inom en gräsrotsorganisation där det tillåts en viss handlingsfrihet i 
arbetet med klienterna.  
 
 
Nyckelord: barnperspektiv, socialbidrag, organisation, gräsrotsbyråkrati 
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1. Inledning 
Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg är socialbidragen störst både till kostnader 

och till antal klienter. Andelen bidragstagare i Sverige varierar från år till år men rör sig 

vanligen mellan fyra och sex procent av befolkningen (Puide, 2000). År 2002 levde cirka 

150 000 barn i familjer som fick ekonomiskt bistånd någon gång under året. Detta motsvarar 

omkring åtta procent av alla barn i landet. Under samma år levde drygt 50 000 barn i familjer 

som fick socialbidrag under 10-12 månader, som är definitionen av långvarigt 

socialbidragstagande enligt Socialstyrelsen (Socialdepartementet, 2004).  

 

Eftersom Sverige godkänt FN:s Barnkonvention kompletterades Socialtjänstlagen 1998 med 

att särskilt beakta barnets bästa (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, 2003). Det är främst artikel 

3 i konventionen som återspeglas i detta tillägg. Av artikel 3 framgår att det ”Vid alla åtgärder 

som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet” (Barnkonventionen, artikel 3).   

  

I proposition 1996/97:124, Ändring i Socialtjänstlagen, står det om behovet av att även 

barnens situation bör uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan 

om ekonomiskt bistånd eller annat bistånd till familjen. Socialstyrelsen och Länsstyrelsen 

(a.a.) menar att även om barnets bästa inte alltid är avgörande ska det alltid beaktas, utredas 

och redovisas. I samband med handläggningen av ekonomiskt bistånd ska således numera 

finnas ett barnperspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är dels att översiktligt beskriva bidragstagarpopulationen i två utvalda 

kommuner, dels att undersöka huruvida socialtjänsten, i de fall detta kan vara aktuellt, tar 

särskild hänsyn till barn i samband med handläggning av socialbidrag. Studien syftar vidare 

till att uppmärksamma hur ett särskilt hänsynstagande till barn kan komma till uttryck samt 

belysa om särskilda organisatoriska villkor påverkar detta i varierande riktningar. Studien 

baseras på följande frågeställningar: 

- Vad är kännetecknande för bidragstagarpopulationen i de studerade kommunerna? 

- Tas det särskild hänsyn till barnen i socialbidragsärenden, och hur kan detta i så fall ta 

sig uttryck? 
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- Föreligger det några skillnader vad gäller detta mellan de kommuner som berörs i 

studien? 

- Kan de organisatoriska ramarna som omger socialbidragshandläggningen ha någon 

betydelse för vilken hänsyn det tas till barn i enskilda ärenden? 

  

1.2 Centrala begrepp   

1.2.2 Ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag, är välfärdssystemets yttersta skyddsnät för 

människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter (Socialstyrelsen, 2004). Rätten till 

ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) och gäller alla 

insatser som avser den enskildes livsföring. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 

få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring 

i övrigt. 

 

Biståndet enligt SoL 4:1 kan delas in i två kategorier: försörjningsstöd och livsföring i övrigt. 

Försörjningsstödet innefattar de poster som ingår i riksnormen samt skäliga kostnader för 

boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och a-kassa. 

Med begreppet livsföring i övrigt menas andra behov, utöver försörjningsstödet, som den 

enskilde kan ha för att säkerställas en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen, 2003). Enligt 4 kap. 

2 § får socialnämnden även ge bistånd i andra fall än de som omfattas av 1 § om det finns skäl 

för det (Norström & Thunved, 2002). I uppsatsen används ekonomiskt bistånd och 

socialbidrag som synonymer till varandra.    
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2. Forskningsområdet och kunskapsläget 
I detta kapitel presenteras det aktuella forskningsläget inom socialbidragsområdet. Särskild 

fokus riktas mot den forskning som berör dels barn, dels socialbidragsverksamheternas 

organisation. Här redovisas också hur barnperspektivet kommer till uttryck i socialtjänstlagen 

samt i handläggningen av socialbidrag.  

 

2.1 Socialtjänstens organisation 
Socialtjänstlagen brukar beskrivas som en målinriktad ramlag. Den innehåller grundläggande 

värderingar och principer för socialtjänstens verksamhet (Socialstyrelsen, 2004). I 

portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för 

socialtjänsten – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Det är dessa grunder som 

socialtjänstlagen vilar på (Norström & Thunved, 2002). Ramlagskonstruktionen innebär att 

lagstiftaren angivit vad som förväntas av kommunerna och i mindre utsträckning tagit 

ställning till själva innehållet i socialtjänsten. En sådan lag innebär att kommunerna får större 

frihet att lokalt anpassa insatser efter individuella önskemål och behov. Att finna lösningar på 

problemen tillsammans med den enskilde underlättas och klientens intressen kan tillvaratas på 

ett sätt som inte skulle vara möjligt om lagen i detalj bestämde vad som ska göras 

(Socialstyrelsen, a.a.). Detta ligger i linje med helhetsprincipen som präglar socialtjänstens 

verksamhet. En alltför detaljerad lagstiftning skulle här kunna utgöra hinder (Norström & 

Thunved, a.a.). Att socialtjänstlagen är en ramlag kan dock innebära vissa problem. Det finns 

en risk för att det utvecklas en praxis som inte stämmer överens med lagstiftarens intentioner 

och lagens anda. Risken är också att lagen kan komma att tillämpas alltför olika i landet 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

2.1.1 Integrerad eller specialiserad organisation  
Då socialt arbete utförs i organisationer innebär det att socialarbetare nästan uteslutande 

arbetar i relativt stora och mer eller mindre byråkratiska organisationer (Lundström & 

Sunesson, 2000). En av de mest diskuterade frågor när det gäller socialtjänstens organisering 

har varit frågan om i vilken utsträckning arbetet ska vara integrerat eller specialiserat. 

Integrerade lösningar innebär att i stort sett all individ- och familjeomsorg hanteras inom en 

arbetsgrupp. Specialiserade lösningar innebär att ansvarområdena är uppdelade mellan olika 

enheter som till exempel ekonomigrupp, missbruksenhet och barn- och ungdomsenhet. Den 

integrerade organisationen anses kräva generalistkompetens och ”helhetsbedömningar”, 
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medan specialiserade enheter ger socialsekreterare möjligheten att specialisera sig på området 

det arbetar inom (Bergmark, 2000). Bakom specialisering ligger oftast en tanke om att skilja 

ut sådant arbete som har en mer byråkratisk, utredande eller rutiniserad karaktär från insatser 

som har mer behandlande ambitioner (Lundström & Sunesson, 2000). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2003) bedrev 90 procent av kommunerna sitt arbete inom 

specialiserade ekonomi- eller biståndsenheter. Två tredjedelar använde förenklad 

handläggning för ärenden där försörjningsstödsproblematiken var stabil över tid och 

okomplicerad. Det innebar oftast att handläggare och klient träffades mer sällan, att 

utredningarna koncentrerades på renodlat ekonomiska omständigheter och att handläggningen 

i huvudsak sköttes av handläggare utan akademisk utbildning. De organisatoriska skillnaderna 

kan vara stora mellan kommunerna. Namnen på enheterna och deras uppgifter kan variera 

liksom graden av uppdelning (Lundström & Sunesson, 2000).   

 

2.1.2 Variationer i handläggningen av socialbidrag 
Ofta har den enskilde socialarbetaren eller arbetsgruppen ett visst handlingsutrymme inom 

ramarna för organisationens regelverk. Inte minst på ett område som socialbidrag kan 

möjligheterna för handläggarna att själva påverka biståndets storlek och utformning vara stora 

(Lundström & Sunesson, 2000). En studie gjord av Hydén m.fl. (1995) visar på 

socialsekreterares handlingsutrymme i arbetet med klienter. Faktorer som i denna studie hade 

betydelse för handläggningen var typ och storlek på kommunen, tjänstestruktur och 

ärendebelastning. Exempelvis visade studien att sannolikheten för att bidragsansökan skulle 

beviljas ökade i de fall där ansökan handlades av socialarbetare med hög ärendebelastning. 

Vissa personliga karaktäristiska hos handläggarna, till exempel ålder, visade sig också ha 

betydelse för vilka bidragsbeslut som fattades. Minas och Stenberg (2000) poängterar att 

socialtjänstlagens utformning ger ett stort utrymme för socialsekreteraren eget omdöme, 

vilket ger skillnader i behovsprövningen i olika kommuner. De har i en studie undersökt hur 

telefonmottagningen fungerar på olika kontor och kunde finna att möjligheten att bli inbokad 

på besök skilde sig avsevärt åt mellan de olika kontoren.  

 

I Bybergs (2002) avhandling framkommer det skillnader mellan kommunerna med låga 

bidragskostnader och kommunerna med höga kostnader. En av skillnaderna är att 

verksamheten i kommunerna med låga socialbidragskostnader är organiserad så att den 
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reducerar handläggarnas handlingsfrihet. Deras handlingsfrihet begränsas bland annat av den 

starkt hierarkiska strukturen. Den starka specialiseringen bidrar till att begränsa 

handlingsfrihet då arbetsuppgifterna är avgränsade till att utreda klienternas 

försörjningsmöjligheter. Kommunerna med höga socialbidragskostnader har istället en 

verksamhet som är uppbyggd så att handläggarna har stor handlingsfrihet. Handläggarna får 

till stor del själva avgöra hur arbetet ska bedrivas då det endast i liten utsträckning är 

standardiserat. Enligt Byberg medför den handlingsfrihet som råder i de så kallade 

högkostnadskommunerna att ärenden handläggs olika inom organisationen, och kan innebära 

olika beslut beroende på vilken handläggare som handlägger ärendet.  

 

Hydén (2000) menar att socialbidragssamtalen kan se olika ut beroende på en rad olika 

faktorer. Han nämner till exempel individuella faktorer, men också socialpolitiska skillnader 

mellan länder. En stor skillnad är vidare i vilken utsträckning som socialbidragssamtalen 

berör andra sociala problem än just de ekonomiska. En individuell faktor som påverkar 

socialbidragssamtalets utformning är klientens och handläggarens kön. När kvinnliga 

socialarbetare samtalar med manliga sökande tenderar de att fokusera på förvärvsarbete, 

vilket inte är fallet i samtalet med kvinnliga klienter. En annan skillnad mellan könen hade 

med barnen att göra. I den utsträckning som de manliga klienterna hade barn berördes dessa i 

första hand som en utgiftskälla. Hydén menar vidare att socialarbetaren styr och förfogar över 

samtalet. Hur samtalet genomförs, vad socialarbetare och klient pratar om är något som i 

princip bestäms ensidigt av socialarbetaren. 

 

2.2 Socialbidrag och socialbidragstagare 
Behov av socialbidrag är det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Ungefär fem procent av Sveriges befolkning fick 

ekonomiskt bistånd någon gång under 2001 (Socialstyrelsen, 2003). Den typiske 

bidragstagaren har förändrats över tid. I början av 1900- talet var den typiska bidragstagaren 

en ensam äldre kvinna på den svenska landsbygden. Förutom de äldre kvinnorna var även 

barn en stor grupp som behövde bidrag. Vid seklets slut var den typiske bidragstagaren en helt 

annan. En stor grupp var yngre arbetsföra personer som ännu inte lyckats etablera sig på 

arbetsmarknaden. En annan grupp bidragshushåll som märkts under 1990-talet är utländska 

hushåll (Salonen, 2000). Ungefär hälften av samtliga socialbidragstagare och drygt två 

tredjedelar av dem som fick socialbidrag under hela året var utrikes födda (Socialstyrelsen, 
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a.a.). Det är framförallt nyanlända invandrare som erhåller socialbidrag och 

socialbidragstagandet för gruppen minskar i takt med vistelsetiden i landet (Franzén, 2000). 

Om man istället ser till hushåll dominerar hushåll med inrikes födda personer. Det beror på att 

utrikes födda oftare har större familjer, vilket ger fler socialbidragstagare (Socialstyrelsen, 

2003).  

 

Majoriteten av dem som fick socialbidrag under 2001 var ensamstående personer utan barn 

och huvuddelen av denna grupp utgjordes av män. Kvinnor är däremot oftare ensamstående 

föräldrar än män, och flertalet ensamstående föräldrar med bistånd var följaktligen kvinnor. I 

Jonassons (1996) avhandling om långvariga socialbidragstagare framkommer det olikheter 

mellan barnfamiljerna och de barnlösa hushållen. De barnlösa hushållen visade sig ha dålig 

fysisk och psykisk hälsa och mycket bristfällig förankring på arbetsmarknaden. Personer med 

barn hade istället högre utbildningsnivå, förvärvsarbetade i större utsträckning och hade en 

allmänt bättre förankring på arbetsmarknaden. De rapporterade även bättre fysisk och psykisk 

hälsa och missbruksproblem förekom endast marginellt. 

 

2.3 Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
Som nämndes i inledningen levde ungefär åtta procent av alla barn i befolkningen i en familj 

som fick socialbidrag någon gång under 2002. Av dessa var barn med utrikes födda föräldrar 

kraftigt överrepresenterade. I 60 procent av familjerna hade barnen minst en förälder som var 

född utomlands (Socialstyrelsen, 2003). Även Salonen (2000) hävdar att andelen barn i 

invandrarhushåll med socialbidrag är markant högre, särskilt familjer som kommit till Sverige 

i samband med 1990-talets flyktingströmmar. Av de barn som levde i en familj med bistånd 

levde drygt hälften av barnen med en ensamstående förälder. En viktig orsak till 

barnfamiljernas ekonomiska problem är arbetslöshet. En tredjedel av barnen i familjer med 

ekonomiskt bistånd 2001 hade en förälder som var arbetslös utan ersättning (Socialstyrelsen, 

a.a.).  

 

Socialdepartementet (2004) menar att forskning visar på att barn från familjer med lägre 

socioekonomisk position löper en ökad skaderisk, samt risk för dödlighet och sjuklighet. 

Studierna har dock inte försökt skilja på effekterna av till exempel inkomst och utbildning. 

När det gäller allmän psykisk ohälsa finns det forskning som specifikt studerat effekten av 

ekonomisk knapphet och man har då funnit att de fattigaste barnen mår sämre. Lundström och 
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Wiklund (2000) finner visst forskningsstöd för att brist på ekonomiska resurser kan ha 

självständig påverkan dels genom att verka som en extra belastning på familjer som i övrigt 

har det svårt, dels genom att resursbrist som sådan kan innebära att familjer får mindre 

möjlighet att ge barnen stimulans av olika slag.  

 

Socialdepartementets (a.a.) slutsats är att barn i ekonomiskt utsatta familjer har bristande 

resurser och lägre levnadsnivå inom en rad olika områden. Exempel på något som är starkt 

styrt av föräldrarnas ekonomiska resurser är den bostad och näromgivning som barn hamnar i. 

En svag ekonomi innebär ofta trångboddhet och mer sällan att barnen kan ha ett eget rum. 

Barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer har också mer sällan en egen ekonomisk 

buffert och de äger något färre saker. De har även svårare att leva ett socialt liv i likhet med 

kamraterna, de deltar mer sällan i organiserade fritidsaktiviteter och reser mindre 

(Socialdepartementet, 2004). 

 

Harju (2005) har i en studie frågat vuxna och barn i Malmö om hur knapp ekonomi kan 

påverka barn. I stort sett alla barn ansåg att knapp ekonomi kan påverka barns möjligheter att 

fullt ut ta del av det som de tyckte var viktigt för barn. Begränsade möjligheter att kunna göra 

saker med vännerna samt påverkan på fritidsaktiviteter togs upp av barnen. Det är främst i 

förhållande till sociala relationer som knapp ekonomi verkar begränsande utifrån barnens 

berättelser. Att man kan bli retad och att konflikter kan uppstå mellan barn och föräldrar kom 

också upp. Även Hjort (2004) har i sin avhandling intervjuat ekonomiskt utsatta barn. Han 

fann också att det är den socialt nödvändiga konsumtionen som ställer till mest bekymmer för 

familjerna. Han menar att problemet främst är att de lever i ett överflödssamhälle med helt 

andra förväntningar på konsumtion än de har råd med. Knappheten eller underlägsenheten 

förstärks av omgivningens konsumtionsmönster såväl som av medier och marknadsföring. 

Även Lytsys (2004) undersökning visar att knapp ekonomi får negativa konsekvenser för 

barns möjligheter till social delaktighet. Lytsys intervjuer med barn visar liksom Harjus och 

Hjorts intervjuer att det är i förhållande till omgivande sociala relationer som den knappa 

ekonomin verkar begränsande.  

 

Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2001:55) menar att ekonomiska resurser, eller bristen på 

dem, även kan ha betydelse på längre sikt. Författarna menar att finns det skäl till att vara 

uppmärksam på vilka långsiktiga konsekvenser som bristande ekonomiska resurser kan 

orsaka. De poängterar att internationell forskning visar på att hushållsinkomsten är 
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betydelsefull för barnens utveckling, främst när det gäller deras framgångar i skolan. Studier 

av de svenska levnadsnivåundersökningarna talar för att ekonomiska problem under 

uppväxten har långsiktiga negativa konsekvenser för vuxnas fysiska och psykiska hälsa. 

Socialdepartementet (2004) hävdar att både svenska och utländska forskare finner empiriska 

samband mellan ekonomiskt utsatt barndom och ekonomisk utsatthet i vuxenlivet. I vilken 

utsträckning det kan tolkas som ett orsakssamband är dock oklart. Lundström och Wiklund 

(2000) menar att forskningen visar på att sambanden mellan uppväxtvillkor och olika typer av 

sociala och psykosociala problem hos barnen kan beskrivas som multifaktoriellt. Med det 

menas att det inte går att rycka loss en enskild faktor i uppväxtvillkoren och säga att den 

faktorn är utslagsgivande för psykosociala problem.  

 

Lundström och Wiklund (a.a.) anser att effekter av resursbrister kan ta sig olika uttryck i olika 

familjer och att de kan kompenseras på olika sätt. Den enskilda familjen kan fördela de 

begränsade resurserna på olika sätt, och därmed i olika grad prioritera barnens behov. I Harjus 

(2005) undersökning framgår att de flesta av barnen i ekonomiskt utsatta familjer utövade 

någon form av idrott, trots den knappa ekonomin. Detta tolkar hon som att deras 

fritidaktiviteter prioriteras inom familjerna. Konsekvensen blir då oftast att andra 

familjemedlemmar och barnen själva får dra in på annat. Undersökningen pekar på att 

föräldrar så gott det går försöker hålla barnen skadelösa när det gäller tillgång till saker och 

kläder. Vidare menar Harju att kompensationen inte lyckas fullt ut då det ändå visar sig att det 

finns skillnader.  

 

2.4 Barnperspektivet i socialtjänstlagen 
Enligt Barnkommittén (SOU 1997:116) kan Barnkonventionen sägas utgöra vår tids 

samhälleliga barnperspektiv eftersom den uttrycker världssamfundets syn på barn och 

ungdomar. Konventionens grundsyn; varje barns rätt att utan diskriminering få sina rättigheter 

respekterade, principen om barnets bästa, vikten av att lyssna till barnet och alla barns rätt till 

liv och utveckling, formar en hållning till barn på det internationella planet. Det krav som 

Barnkonventionen ställer på världens stater är att detta förhållningssätt ska genomsyra alla 

beslut som rör barn. Vidare står det att begreppet barnperspektiv används i betydelsen att 

vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder som de bedömer vara till 

barnets bästa. 
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Konventionen är visserligen inte lag i Sverige men då man har godkänt konventionen måste 

den beaktas vid utformningen av lagregler som rör barn (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen, 

2003). Som redan framgått kompletterades Socialtjänstlagen därför den 1 januari 1998 med 

bestämmelser om att när åtgärder rör barn ska socialtjänsten se till barnets bästa 

(barnkonventionens artikel 3) och att barnets inställning så långt som möjligt ska klarläggas 

(barnkonventionen artikel 12). Bestämmelserna återfinns i 1 kap. 2§ och 3 kap. 5§ 

socialtjänstlagen (SoL 2001:453).  

 

Även Socialstyrelsen (2004) understryker att barnens situation ska uppmärksammas i alla 

utredningar där de på något sätt är berörda. Utredningar om ekonomiskt bistånd har ett i grund 

och botten tydligt vuxenperspektiv då det är föräldrarnas situation som utreds. Vidare skriver 

Socialstyrelsen att det måste bedömas från fall till fall hur stor vikt som ska läggas på barnens 

situation. Det innebär inte att varje enskild post en barnfamilj ansöker om per automatik 

måste beviljas. Det viktiga är snarare att göra barnet synligt i utredningen. I andra fall kan 

dock barnperspektivet medföra att familjen ska beviljas extra ekonomiskt bistånd för något 

som barnet behöver för sitt liv och sin utveckling.  
 

2.4.1 Barnperspektivet i socialbidragsärenden 
Länsstyrelserna fick i regleringsbrev för år 2000 i uppdrag att följa kommunernas tillämpning 

av den förändrade lagstiftningen inom socialtjänstlagen. Det skulle särskilt beskrivas hur 

bestämmelserna om barnets bästa fått genomslag i socialtjänstens verksamhet och särskilt vid 

handläggningen av ekonomiskt bistånd under perioden 1999-2001 (Socialdepartementet, 

2004).  

 

Detta medförde att bland annat Länsstyrelsen i Stockholms län granskade barnperspektivet i 

socialbidragsärenden (Rapport 2001:09). Utgångspunkten var hur barnens förhållanden 

beaktas i familjer med långvarigt socialbidragsberoende. Man har granskat akter och upptäckt 

att det endast är i enstaka fall där barnperspektivet genomsyrar hela ärendet och i några fall 

har barnets behov särskilt har belysts. I de flesta fall är dokumentationen helt koncentrerad på 

de vuxna och deras behov. Handläggarna tar i allmänhet inte några egna initiativ att diskutera 

barnens behov utan avvaktar istället initiativ från föräldrarna. Handläggarna framhåller dock 

att de tar större hänsyn till barnen än vad som framkommer i akterna (Länsstyrelsen, 

2001:09).  
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Även Länsstyrelsen i Västra Götaland har i och med regeringens regleringsbrev granskat 

barnperspektivet i långvariga socialbidragsärenden (rapport 2001:29). Undersökningen, som 

genomfördes i sex kommuner, visade att barnens behov sällan framgick i dokumentationen 

och att det saknas system för att uppmärksamma barns situation i socialbidragsärenden. I 

akterna såg man att alla familjer hade fått försörjningsstöd enligt riksnormen. Inte i något 

ärende fanns beslut om förhöjd norm (Länsstyrelsen, 2001:29). Liknande resultat 

framkommer i andra rapporter som Länsstyrelsen har gjort i Örebro län (Rapport 1998:39) 

och Jönköpings län (Johansson, 2001a). Gemensamt för de rapporter som jag har läst är att 

barnen och deras situation inte är särskilt synlig i socialbidragshandläggningen. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Organisatoriska aspekter inom socialtjänsten kan påverka arbetet med klienterna på olika sätt. 

Organisationsteori är en bred teoribildning och därför ges först en inledning till 

organisationsteori för att därefter avgränsas till gräsrotsbyråkrati och dess grundläggande 

drag.    
 

3.1 Organisationsteori 
Ahrne och Hedström (1999) menar att man teoretiskt kan förstå organisationer som en 

förmedlande länk mellan det som ofta kallas samhällets mikro- och makronivåer. 

Samhällsstrukturen formas genom interaktion mellan organisationer samtidigt som 

organisationer utgör viktiga delar i människors vardagsliv. I organisationer förvandlas och 

samordnas människors handlingar till samhällsprocesser.  

 

Enligt Johansson (2001b) skiljer Ahrne mellan fyra grundläggande organisationstyper: 

företaget, staten, frivilligorganisationer och familjen. Organisationer kan inte agera utan det 

kan bara individer göra, dock kan organisationer samordna individer och förstora resultatet av 

deras handlingar. Ahrne (1994) betraktar organisationer som en speciell form av mänsklig 

interaktion som kännetecknas av tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet.  

 

Organisationer utmärks av att människor antingen är inne- eller uteslutna. En del tillhörighet 

är frivillig medan annan inte är det och ofta räcker det inte med att själv välja utan man måste 

även bli invald att tillhöra organisationen. Exempel på detta kan vara när man vill ha ett jobb 

eller vill vara med i någon förening. Att vara medlem i en organisation innebär förpliktelser 

och kontroll där vilken typ av krav som ställs och kontroll som utövas beror på vilken slags 

organisation man är medlem i (Johansson, a.a.). Enligt Ahrne (2002) innebär tillhörigheten ett 

åtagande om att göra vissa saker och dessa förväntningar och åtaganden oftast är explicit 

formulerade.  

 

Alla organisationer är uppbyggda kring någon form av resurser, som medlemmarna både 

skapar och har varierande grad av kontroll över. Resurserna utgör organisationens maktbas i 

dess kontakter med omgivningen. Medlemskap i en organisation medför även att man blir 

identifierad och igenkänd, och att ens beteende kontrolleras. Någon form av kontroll är 

nödvändig för att organisationen ska kunna fungera eftersom all organisation bygger på 
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samordnat handlande (Johansson, a.a.). Ahrne (1994) menar att kontrollen i organisationer 

innebär att det finns auktoriteter och att medlemmarna i organisationen har gått med på att 

kontrolleras av dessa.  

 

Med utbytbarhet menar Ahrne (a.a.) att organisationen inte är beroende av vissa enskilda 

individer. Individerna i organisationen går att byta ut utan att organisationen går under. Ingen 

av individerna har så speciella kunskaper att organisationen inte skulle kara sig utan honom 

eller henne. Johansson (2001b) hävdar att organisationens förhållande till dess medlemmar är 

paradoxalt då det bara är individer som kan agera, och organisationer är därför i ett avseende 

helt beroende av sina medlemmar. Samtidigt har organisationen en beständighet som gör att 

den är oberoende av specifika medlemmar.  

 

Viktigt att poängtera är att Ahrne (1994) menar att det inte räcker med att endast ha en eller 

två av dessa egenskaper för att kalla det organisation utan det är kombinationen av 

tillhörighet, resurser, kontroll och utbytbarhet som omvandlar interaktion mellan människor 

till organisation.  

 

3.2 Byråkrati  
Byråkratin är enligt Månson (1999) en av Webers mest kända idealtyp. Det är en 

organisationsform som bland annat kännetecknas av opersonliga regler, skilda 

kompetensområden och formaliserad befordringsgång. Enligt Månson anser Weber att en 

byråkrati är hierarkiskt uppbyggd där varje position har ett klart definierat kompetensområde. 

I en byråkrati anställs man till sin position och tjänsteinnehavaren ersätts med fast lön.  

 

Enligt Ahrne (1987) är den ökande byråkratin ett uttryck för att vägen mellan beslut och 

handling blivit längre i ett modernt samhälle. Byråkratin är varken början eller slutet utan det 

är något som befinner sig däremellan. Byråkratin skulle kunna definieras som vägen mellan 

beslut och handling inom en organisation. Ahrne menar vidare att vägen förmodligen skulle 

kunna göras kortare men att det finns säkerhetsföreskrifter som är inbyggda i byråkratin vilket 

gör det svårt att korta av vägen för mycket. Reglerna är oftast uppbyggda för att åstadkomma 

en överensstämmelse mellan beslut och handling, för att allt ska gå rätt till. 
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Byråkratin är en hierarkisk ordnad regelstyrd verksamhet som bygger på skrivna dokument 

och som kräver specialistkunskaper. Genom att anställningen i den byråkratiska 

organisationen ger en fast inkomst och att det finns en karriärväg är de anställdas intresse av 

innehållet i verksamheten av formell art. Deras egenintressen ska inte påverka arbetet. 

Byråkratimodellen tar fasta på formerna i byråkratin, det vill säga hur arbetet är organiserat 

och inte vad arbetet gäller. 

 

Utgångspunkten för byråkratin är att alla från början ska behandlas lika. Byråkratins tillväxt 

kan enligt Ahrne (a.a.) förstås som försök att komma från osäkerhet till säkerhet; byråkratisk 

organisering är ett sätt för beslutsfattarna att skjuta upp konflikter och tillfälligt lösa 

motsättningar. Ökad organisering har blivit som en allmän formel för att hantera problem och 

försöka få kontroll. Den senaste tendensen i Sverige när det gäller ökad organisering heter 

decentralisering (Ahrne, a.a.).  

 

3.3 Gräsrotsbyråkrati 
Uttrycket gräsrotsbyråkrati är en översättning av engelskans street-level bureaucracy. 

Termen introducerades av den amerikanske statsvetaren Michael Lipsky (Johansson, 1992). 

Lipsky (1980) definierar gräsrotsbyråkraten som en offentligt anställd tjänsteman som har 

direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och har avsevärd handlingsfrihet i 

utförande av sina arbetsuppgifter. Exempel på typiska gräsrotsbyråkrater är enligt honom 

lärare, socialarbetare och vårdgivare.  

 

Hasenfeld (1983) kallar organisationerna där de ovan nämnda gräsrotsbyråkraterna är 

verksamma för människobehandlande organisationer. Han menar att dessa organisationer 

skiljer sig från andra genom att klienterna är ”råmaterial” som man arbetar med. Uppgiften för 

dessa människobehandlande organisationer är att definiera eller förändra människors beteende 

och sociala situation i syfte att öka deras välbefinnande.  

 

3.3.1 Handlingsfrihet  
Handlingsfrihet är ett grundläggande drag för gräsrotsbyråkraten. Enligt Lipsky (a.a.) har 

gräsrotsbyråkraten relativt stor handlingsfrihet och kan bestämma vilka åtgärder som ska tas å 

organisationens vägnar samt hur dessa ska se ut. Detta innebär dock inte att det inte skulle 

finnas regler att följa. Lipsky menar att reglerna och regelverken är många och bestäms 
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uppifrån i hierarkin, men att gräsrotsbyråkraten trots detta har ett stort handlingsutrymme för 

hur dessa regler omsätts i praktiken. Vidare menar Lipsky att exempelvis stor 

ärendebelastning och tidspress kan utmynna i dåligt underbyggda beslut.   

 

Prottas (1979) anser också att individen i gräsrotsbyråkraten sätter sin prägel på interaktionen 

med klienter. Han menar att gräsrotsbyråkrater, precis som alla människor, har värderingar 

om vilka handlingar som är bra respektive dåliga samt att det går att lita mer på vissa 

människor än andra. Detta påverkar deras sätt att bemöta och deras arbete med individer som 

sökt sig till organisationen.  

 

Johansson (1992) menar att gräsrotsbyråkraternas arbete allmänt sett utmärks av att i 

kontakten med klienterna göra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. En 

del situationer är för komplicerade för att kunna reduceras till formella regler och 

instruktioner. Dessutom innefattar arbetssituationen i gräsrotsbyråkratier ofta en mänsklig 

dimension som kräver omdömesförmåga. Johansson menar vidare att samtidigt som 

klientkontakten är gemensamt för gräsrotsbyråkraterna så är det även det som skiljer dem åt. 

Klientkontakten ser alltså olika ut för olika gräsrotsbyråkrater, detta kan exempelvis gälla typ 

av kontakt (ansikte mot ansikte eller telefonkontakt) och avsatt tid för klienten. 

 

Även om Johansson (a.a.) också anser att det finns individuella skillnader mellan 

gräsrotsbyråkrater och en viss handlingsfrihet menar han att han inte betonar 

gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet lika starkt som Lipsky gör. Han är istället mer intresserad 

av de begränsningar i deras handlingsutrymme och framförallt hur detta utrymme kan variera 

beroende på faktorer som har med arbetsuppgifternas karaktär och organisationens 

utformning. Olika klientrelationen äger rum i olika organisatoriska sammanhang, vilka avgör 

parternas handlingsfrihet. Johansson beskriver variationsgraderna med hjälp av fem 

dimensioner; regel-bundenheten, specialiseringsgraden, tiden per ärenden, 

intresseorienteringen och avståndet.  

 

Regel-bundenheten rör byråkratins inre gränser och de administrativa kategoriernas utseende 

samt handläggningsprocedurerna. Den handlar om hur detaljreglerad verksamheten är och hur 

strikt reglerna tillämpas. Detta avgörs dels av det politiska klimatet i det omgivande 

samhället, dels av organisationens specialisering, det vill säga inom vilket 

verksamhetsområde och med vilka arbetsuppgifter man arbetar.   
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Specialiseringsgraden är en fråga om hur snävt verksamhetsområdet är definierat, och vad 

som av organisationen bedöms som relevant för att utföra arbetsuppgifterna. Detta är främst 

knutet till arbetets art eller karaktär, men här kan också politiska beslut spela in, till exempel 

genom att de administrativa kategorier som definierar verksamhetsområdet ändras. Tiden per 

ärende belyser att organisationen, även när den tillvaratar klientintressen, är inriktad mot 

klienterna som grupp snarare än som enskilda klienter. Det är verksamhetens karaktär av 

masshantering som står i fokus. Avgörande för i vilken utsträckning detta präglar arbetet är 

både ärendenas art och deras antal.  

 

Med intresseorienteringen menar Johansson förhållandet att organisationen också tar hänsyn 

till andra intressen än klienternas. Det har främst att göra med att byråkratin inte bara drar upp 

gränser omkring och inom sitt verksamhetsområde. Man måste också se till att gränserna 

bevakas och upprätthålls i förhållande till enskilda klienter, annars undergrävs 

organisationens legitimitet. I klientrelationen återspeglas förhållandet mellan olika intressen 

genom en avvägning mellan service till, och kontroll av, klienten.  

 

I klientrelationen kan avståndet mellan parterna variera. Speciellt för klientrelationen är att 

det är det organisatoriska sammanhanget som avgör närheten och varaktigheten i relationen. 

Organisationer med ett stort antal ärenden och krav på omedelbar handläggning tvingas 

inskränka klientkontakten till ett minimum, särskilt i tider av ekonomiska nedskärningar och 

då politiska krav på ökad effektivitet ställs (Johansson, 1992). Dessa fem ovannämnda 

dimensioner påverkar enligt Johansson gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet i arbetet med 

klienterna. 

 

3.3.2 Klientkonstruktionen 
Klientkonstruktionen är ett annat grundläggande drag för gräsrotsbyråkraterna. Omvandlingen 

från individ till klient ska underlätta för gräsrotsbyråkraten att utföra sitt arbete. Både Lipsky 

(a.a.) och Prottas (1979) tar upp denna uppgift som ligger inför gräsrotsbyråkraten. Lipsky 

menar att när medborgarna söker sig till gräsrotsbyråkratierna kommer de som unika individer 

i olika situationer, med olika livserfarenheter med mera. När de väl kommer i kontakt med 

byråkratin omvandlas de till klienter. Hasenfeld (1983) menar att när individen blir till klient i 

organisationen klassificeras och kategoriseras denne vilket medför att klienten förväntas agera 

på ett visst sätt. Prottas (1979) anser att för att gräsrotsbyråkraten ska kunna vara så effektiv 
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som det krävs måste hon eller han omvandla de hjälpsökande individerna till hanterbara 

klienter. Gräsrotsbyråkratens underordnade ställning gentemot organisationen och hans roll 

som gränsöverbryggare mellan klient och organisation kan bli en konflikt mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten samt gräsrotsbyråkraten och organisationen av vilken han är 

del av. Gräsrotsbyråkraten innehar olika perspektiv och olika roller gentemot klienten och 

organisationen. 

 

Lipsky (1980) hävdar att gräsrotsbyråkrater både har klientrelaterade krav och 

organisationsrelaterade krav, och menar liksom Prottas att detta kan vara problematiskt. Det 

kan vara svårt att se varje klient som en individ och samtidigt leva upp till organisationens 

krav att arbetet ska utföras så snabbt och effektivt som möjligt. Johansson (1992) är inne på 

samma sak då han anser att relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient omges och till stor 

del bestäms av organisationen inom vilken gräsrotsbyråkraten arbetar. Det gör att han eller 

hon hamnar i korseld av två helt olika typer av krav. Klienten ser situationen ur sin synvinkel 

och vill ha den service han anser att han behöver. Organisationen förutsätter däremot att 

klienterna inte ska behandlas som individer. Då det är organisationen som bestämmer hur 

ramarna ska se ut krävs det att individen ska bli en klient .  
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4. Metod 
På Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen pågår 

forskningsprojektet ”Socialtjänstens arbete i ekonomiska biståndsärenden”. Studiens syfte är 

att ge en systematisk beskrivning av de arbetssätt som förekommer i enskilda 

socialbidragsärenden genom att koncentrera sig på de minsta byggstenarna i handläggarnas 

arbete (Puide, 2002). Studien är gjord i fyra kommuner som är olika till storlek, geografiskt 

läge och organisering av arbetet med ekonomiskt bistånd. Det är delar av detta kvantitativa 

material som används till denna uppsats. 

 

Uppsatsen kan definieras som en deskriptiv, kvantitativ, longitudinell studie. Då det finns en 

strävan mot objektiva, intersubjektiva beskrivningar, kan den vidare beskrivas som 

empiristisk. Intersubjektivitet innebär att beskrivningar ska vara oberoende av vilken forskare 

som utför dem. Beskrivningen ska så objektivt som möjligt spegla den verklighet som 

studeras (Sohlberg & Sohlberg, 2002). I detta fall handlar det om att ta reda på om och hur det 

tas särskild hänsyn till barnen i socialbidragsärenden samt se om det skiljer sig mellan 

kommunerna i studien. Den longitudinella aspekten kommer till uttryck genom att studien 

följer upp ärendena över en ettårsperiod. 

 

Litteratursökning har gjorts i Libris databas med sökorden: socialtjänst, organisation, 

socialbidrag, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, barnperspektiv och barn i olika 

kombinationer. 

 

4.1 Material 
Data som har använts till studien är sekundärdata som är inhämtade via enkäter utformade för 

att studera arbetsmetoder i socialbidragsärenden. Med sekundärdataanalys avses studiet av 

data som är insamlad av andra. När det gäller denna studie har enkäten utformats, intervjuerna 

genomförts och data registrerats av IMS personal som arbetat med projektet ”Socialtjänstens 

arbete i ekonomiska biståndsärenden” . 

  

4.1.1 Kommunurval  
Valet av kommuner till studien är strategiskt. Kommunerna utgör fyra exempel på olika typer 

av kommuner vad gäller storlek, geografiskt läge och organisation inom socialtjänsten. I valet 

av kommuner sorterade man bort kommuner med extrema förhållanden som skulle kunna 
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begränsa möjligheten att genomföra studien. Man sorterade även bort kommuner med 

förhållanden som skulle kunna begränsa socialtjänstens möjlighet att kunna förbättra 

bidragstagarnas försörjningssituation genom sitt arbete. Exempel på förhållanden som 

sorterades bort är om kommunen hade en öppen arbetslöshet på över fem procent, kommuner 

med färre än 20 000 invånare och kommuner som låg alltför långt ifrån Stockholm (Puide, 

2004). Kommunurvalet resulterade i fyra kommuner. För att få ett hanterligt material till 

denna studie var en begränsning nödvändig. Jag valde därför att ha med två av de fyra 

kommunerna och jämföra dessa med varandra. För att möjliggöra intressanta jämförelser 

valdes kommunerna utifrån att de är olika till storlek, struktur och geografiskt läge. Nedan 

följer en beskrivning av kommunerna som ingår i studien för denna uppsats.  

 

Kommun A är en förortskommun till Stockholm. Där bodde år 2002 cirka 37 000 invånare 

varav 20 procent var utrikes födda. Andelen bidragsmottagare var fyra procent. Kommun B 

räknas som en övrig större kommun enligt Svenska Kommunförbundets kommungruppering. 

Kommunen hade år 2002 knappt 22 000 invånare och utav dessa var knappt sju procent 

utrikes födda. Andelen biståndsmottagare var i denna kommun två procent (Puide, 2005). 

 
Tabell 4.1. Bakgrundsfakta om kommun A och kommun B. Uppgifterna avser 2002. 
 Kommun A Kommun B 
Invånare  37 444 21 827 
Andel utrikes födda  20 % 7% 
Politisk majoritet 2002-2006 S, V, Mp S 
Arbetslöshet 3% 4% 
Medelinkomst 241 000 kr/år 217 000 kr/år 
Andel biståndsmottagare 4% 2% 
Utbetalt ekonomiskt bistånd och 
introduktionsersättning, tkr. 

24 786 3 971 

  

I kommun A låg ekonomiskt bistånd under Social- och omvårdnadsförvaltningen som var 

uppdelad i fyra avdelningar. Enheten för ekonomiskt bistånd var inte uppdelad i sektioner 

eller liknande. De personer som erhöll socialbidrag under längre tid utan att det fanns något 

som personen själv kunde göra för att förändra sin ekonomi handlades som så kallade SOFT-

ärenden. Organiseringen av arbetet med ekonomiskt bistånd var integrerat på så sätt att 

samtliga socialsekreterare arbetade med alla sorters ekonomiska biståndsärenden. En viss 

specialisering förekom dock genom att SOFT-ärenden handlades av en särskild handläggare 

samt att en socialsekreterare med specialkunskaper hade hand om merparten av 

kvinnofridsärenden. Specialistfunktioner för flyktingmottagning, skuldsanering, hyresskulder, 

bostadsförtur, praktiksamordning och dödsboanmälningar fanns också.  
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I kommun B hörde ekonomiska biståndsärenden till vuxensektionen. På sektionen handlades 

även missbruksärenden samt frågor om ekonomisk rådgivning och skuldsanering. 

Socialsekreterarna hade hand om ekonomiärenden som även kunde innehålla andra inslag av 

till exempel psykiatri, barnavård eller missbruk. Organiseringen av arbetet med ekonomiskt 

bistånd var integrerat då samtliga socialsekreterare arbetade med alla sorters ekonomiska 

biståndsärenden. Dessutom skötte missbrukshandläggarna även ekonomiskt bistånd för de 

klienterna. Majoriteten av alla biståndsbeslut föregicks av personliga besök av sökanden och 

ingen förenklad bidragshandläggning förekom. Klienter med löpande ekonomiskt bistånd 

besökte vanligen socialsekreteraren varje månad i samband med ansökan om fortsatt bistånd. 

 

 I kommun A arbetade elva handläggare med ekonomiskt bistånd. Alla var kvinnor och 

medelåldern var 48 år. I genomsnitt hade handläggarna tio års erfarenhet av arbete med 

ekonomiskt bistånd och de hade arbetat på samma kontor i drygt sex år. Drygt hälften av 

handläggarna hade socionomexamen, två hade annan högskoleexamen i närliggande fält och 

tre av handläggarna saknade akademisk examen. I kommun B var sex av åtta 

socialbidragshandläggare kvinnor och medelåldern var även i denna kommun 48 år. I 

genomsnitt hade handläggarna elva års erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och hade 

arbetat på samma kontor i åtta år. Fem av åtta handläggare hade socionomexamen och de 

övriga hade annan högskoleexamen i närliggande fält.  

 

Den ärendemängd som varje handläggare har under en viss månad är en enkel indikator på 

arbetsbelastningen. I studien har det endast samlats in uppgifter om det genomsnittliga 

ärendeantalet för handläggare med olika formell tjänsteställning i varje kommun. I kommun 

A var ärendemängden för socialsekreterare 35 och för SOFT-handläggaren 130. I kommun B 

hade handläggarna mellan 50-60 ärenden att handlägga (Puide, 2005).  

 

4.1.2 Klienturval 
Urvalet av klienter till IMS projekt gjordes genom en form av tidssampling. På besökslistorna 

ordnades handläggarna från 1-N. Den första besökaren hos någon av handläggarna valdes ut 

slumpmässigt. Sedan valdes den besökare som var inbokad vid den andra besökstiden hos den 

handläggare som stod på tur på listan och så vidare. Detta tillvägagångssätt har utarbetats av 

Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och har prövats i urvalsundersökningar där 

det visat sig fungera väl.   
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Alla handläggare, vars klienter givit sitt samtycke till att ärendet skulle följas upp, 

intervjuades också. Det blev då två intervjuer kring ett och samma ärende. En intervju gjordes 

med klienten och en med handläggaren. I uppföljningen var det själva ärendet som följdes 

upp genom att intervjua handläggaren samt av en genomgång av akterna (Puide, 2004). 

 

4.1.3 Bortfall 
Ett fåtal ärenden föll bort då klienterna återtagit sina ansökningar om ekonomiskt bistånd efter 

den första intervjun. Det externa bortfallet bestod av klienter som inte ville delta av personliga 

skäl eller för att de inte hade tid att stanna kvar efter besöket hos sin handläggare (Puide, 

2004). I de kommuner som ingår i denna studie var bortfallet mycket lågt. I kommun A var 

bortfallet sju procent och i kommun B tre procent. Även det interna bortfallet är relativt lågt. 

En anledning till det kan vara att intervjuaren fyllde i svaren från intervjupersonerna samt att 

intervjupersonen kunnat fråga om det var något som var oklart kring frågan. 

 

4.2 Genomförande 
De första intervjuerna gjordes under 2002. De flesta intervjuerna skedde på själva kontoret 

men i några fall gjordes intervjuerna med klienterna något senare och på annan plats. 

Handläggarna intervjuades oftast samma dag eller dagen efter mötet med klienten. 

Intervjuarna bestod dels av ordinarie projektpersonal, dels av inhyrda akademiker och 

högskolestuderande i sociologi eller socialt arbete. De senare fick utbildning och regelbunden 

handledning av projektets ordinarie personal. 

 

Huvudsakligen användes två olika formulär i den första undersökningen. Ett användes vid 

klientintervjuerna och ett annat vid handläggarintervjuerna. Formulären var strukturerade men 

innehöll också ett mindre antal öppna frågor. I undersökningen gjordes även en personalenkät 

för att kartlägga handläggarnas utbildning och arbetserfarenhet (Puide, 2004). Till denna 

uppsats har ett mindre antal frågor från formulären använts, vilka finns att se i bilagan. 

Fullständiga formulär finns på IMS vid Socialstyrelsen. 

 

Uppföljningsundersökningen ägde rum cirka ett år efter den första undersökningen och avsåg 

hela den ettårsperiod som gått sedan den första intervjun med klient och handläggare gjordes. 

Även till uppföljningsintervjun användes ett strukturerat formulär med ett fåtal öppna frågor. 

Antalet intervjuare var något färre denna gång och det var huvudsakligen ordinarie 

 23



projektpersonal som arbetade. De extra intervjuare som tillkom var liksom tidigare 

akademiker eller högskolestuderande i sociologi eller socialt arbete (Puide, 2004).    

 

4.2.1 Databearbetning 
IMS personal har kodat och lagt in materialet i statistikprogrammet SPSS. Bearbetning av 

data har sedan gjorts av mig i samma statistikprogram. I dataanalyserna används chi två- test 

som sambandsmått. I en del fall har barnfamiljerna analyserats för sig, och i andra fall har alla 

ärenden analyserats.  

 

4.2.2 Etiska aspekter 
Forskningsplanen har behandlats och godkänts av den forskningsetikkommitté som var 

förlagd till Socialstyrelsen. Det finns även skriftligt samtycke från samtliga intervjuade 

klienter, vilka samlades in vid första intervjun. Efter intervjun fick klienten läsa igenom en 

samtyckesblankett med en beskrivning av undersökningens syfte, vilka uppgifter som skulle 

samlas in, hur man avsåg att behandla dem samt hur länge studien skulle pågå. Klienten 

ombads att ge sitt skriftliga samtycke till att vara med i undersökningen i fortsättningen 

(Puide, 2004). Inför denna studie kontaktade projektledaren på IMS kommunerna för att få ett 

godkännande till att jag skriver om deras kommun. Kommunerna gav sitt godkännande till 

detta samt till att i uppsatsen skriva ut kommunens namn. Jag väljer dock att inte göra det på 

grund av att det kan anses vara utpekande samt för att det inte är nödvändigt för mitt syfte. 

    

4.3 Metoddiskussion 
En stor fördel med att använda detta material är att datainsamlingen och registrering av data 

har gjorts av specialister inom området med mycket kunskap och erfarenhet av såväl 

socialbidrag som forskning. En annan fördel är att det är ett större urval än vad jag hade 

kunnat samla in själv. Studien är genomförd i olika kommuner vilket inte hade varit möjligt 

att genomföra inom ramen av tio veckor. 

  

4.3.1 Validitet  
Esaiasson m.fl. (2004) tar upp tre definitioner på validitet som brukar användas som 

synonymt till varandra: 1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, 2) frånvaro av systematiska fel, och 3) att man undersöker det man påstår sig 
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undersöka. Författarna kallar de två första definitionerna för begreppsvaliditet och den tredje 

för resultatvaliditet. De menar att god begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet ger 

god resultatvaliditet. Begreppsvaliditet och resultatvaliditet slås ibland samman under 

beteckningen intern validitet. Det som kallas för extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning som resultaten kan generaliseras till den population av analysenheterna som 

ursprungligen var avsikten (Esaisson m.fl., 2004).  

 

Frankfort-Nachmias och Nachmias (1996) menar att en nackdel med sekundärdataanalys är 

att det ofta saknas exakta frågor om det man har tänkt undersöka i sin studie, det finns istället 

närliggande frågor om ämnet. I och med att syftet för data som används i uppsatsen är att 

undersöka arbetsmetoderna i socialbidragsärenden är frågorna utformade efter detta och inte 

exakt efter denna studies problemställningar. Eftersom enkäterna inte är utformade till denna 

studies syfte har jag behövt anpassa mig efter de data som finns och har ibland saknat frågor 

som hade känts relevanta att ställa.  

 

I denna studie används vissa mått på barnperspektiv och särskild hänsyn till barnen. Dessa 

frågor ger en viss indikation på hur en särskild hänsyn till barnen kan ta sig i uttryck, även om 

det inte är ett fullständigt mått. Det är möjligt att resultaten hade kunnat bli annorlunda om det 

ställts andra frågor som indikator på hänsyn till barnen. En fråga som ställts till handläggarna 

är om de har beviljat något som de rent formellt sett kunde ha gett avslag på. Med denna fråga 

går det att indirekt se om handläggaren har tagit särskild hänsyn till barnen vad gäller den 

ekonomiska biten. Om man istället skulle ha frågat handläggarna om de tar särskild hänsyn 

till barnen i ärendet är det möjligt att de skulle ha svarat som de anser att de ”måste” svara. 

Det skulle då inte vara en lika bra indikator på om de tar särskild hänsyn till barnen. 

 

4.3.2 Reliabilitet 
För att reliabiliteten ska vara hög menar Esaiasson m.fl. (2004) att det inte ska finnas 

slumpmässiga eller systematiska fel. Bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slump- 

och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen. Ett problem med 

att använda sig av sekundärdata kan vara att man inte har tillräckligt mycket information om 

hur data har samlats in och om registreringen av data. Detta är viktigt ur validitets och 

reliabilitetssynpunkt (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996). För denna studie finns det 

dock mycket noggrant beskrivet hur man har gått till väga. Datainsamlingen och 
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registreringen av data är som jag nämnde ovan gjord av personal på IMS, vilka är specialister 

på området. Själva bearbetningen till denna studie har jag gjort. 

 

Något som kan ha påverkat resultaten är att det var flera personer som intervjuade klienter och 

handläggare. Det är troligt att de inte har ställt frågorna på samma sätt och kan ha påverkat 

intervjupersonerna i olika riktningar. Det krävs att intervjuarna har fått samma instruktioner 

för intervjuerna och tolkat dem på samma sätt. Något som kan ha påverkat handläggarnas svar 

är att de efter en tid kände till frågeformulären och var mer förberedda på frågorna. Puide 

(2004) kan tänka sig att handläggarna börjat tänka mer på sådant arbete de ställde frågor kring 

och eventuellt också anpassat sitt arbete i den riktningen. I de kommuner där fältarbetet drog 

ut på tiden blev intervjuarna mer bekanta med handläggarna. Det är möjligt att intervjusvaren 

har påverkats av hur relationen mellan intervjuare och handläggare utvecklats. Sannolikt har 

svaren blivit påverkade av både innehållet i formulären och av intervjuarna själva, även om 

det är svårt att säga hur stor betydelse detta har haft för studien. 

 

Det är troligt att tolkningsfel från intervjupersonernas sida har minimerats då det var en 

intervjuare som ställde frågorna som fanns med i formuläret. Intervjuaren har fyllt i svaren 

som klienten och handläggaren svarat. Intervjuare och intervjuperson har kunnat ha en dialog 

när formulären fylldes i. Detta kan tänkas ha minimerat det interna bortfallet i studien.   

 

4.3.3 Generaliserbarhet 
Då kommunerna inte är slumpmässigt utvalda går det inte att generalisera till kommuner i 

Sverige. Klienturvalen i de två kommunerna som användes till denna studie är dock 

representativa för alla personer som sökte ekonomiskt bistånd i samband med besök på 

socialkontoren under fältarbetsperioden i kommunerna. Resultaten kan därmed generaliseras 

till alla personer som sökte socialbidrag vid socialförvaltningarna under fältarbetsperioden. 

Deras ärenden kan generaliseras till alla aktuella ärenden i ekonomiskt bistånd under samma 

period (Puide, 2004). 
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5. Resultat 
I det föreliggande kapitlet presenteras uppsatsens resultat. Kapitlet är indelat i två större 

avsnitt. I det första avsnittet görs en övergripande beskrivning av klienterna. I det andra 

avsnittet redogörs för hur ett särskilt hänsynstagande till barn kan se ut i kommunerna. 

Jämförelser mellan de två kommunerna och återkopplingar till tidigare forskning görs 

löpande.  

 

5.1 Socialbidragstagarna i kommunerna 
I detta avsnitt beskrivs bidragstagarpopulationen i kommunerna. Först beskrivs samtliga 

klienter i kommunerna och sedan beskrivs endast klienterna som har barn. De sistnämnda 

klienterna är de personer som bor med minst ett barn.  

 

5.1.1 Den totala gruppen 
Det sammanlagda antalet klienter är 258, varav 155 klienter hör hemma i kommun A och 103 

i kommun B. Majoriteten av klienterna i kommunerna är män och ungefär 90 procent av 

klienterna är ensamstående. Detta stämmer bra överens med resultat som till exempel 

Socialstyrelsen (2003) kommit fram till. En stor skillnad mellan klientgrupperna i 

kommunerna är andelen utrikes födda. I tabell 5.1 går att se att det i kommun A är drygt 40 

procent av klienterna som är utrikes födda medan knappt 20 procent av klienterna i kommun 

B är detsamma. Omkring 40 procent i båda kommunerna bor med minst ett barn. Enligt 

Salonen (2000) är en stor andel av bidragstagarna relativt unga personer. Liknande resultat 

framkommer i denna studie då över hälften av bidragstagarna är mellan 18-34 år.  
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Tabell 5.1. Kön, födelseland, civilstånd, ålder och barn. Totalt antal klienter uppdelat på kommun. Procent. 
 Kommun A (n=155) Kommun B (n=103) 
Kön    
Man  52 58 
Kvinna 48 42 
p= 0.098   
Födelseland   
Född i Sverige 57 83 
Född utomlands 43 17 
p= 0.000   
Civilstånd   
Sammanboende 10 9 
Ensamstående 90 91 
p= 0.673   
Ålder   
18-24 27 31 
25-34 30 24 
35-44 27 20 
45-54 12 15 
55-64 4 10 
65-  1 
p= 0.143   
Barn   
Ja 44 39 
Nej  56 61 
p= 0.422   
 
 

En mycket stor andel av klienterna i kommunerna hade erhållit socialbidrag tidigare. Som 

nämndes tidigare brukar man kalla det långvarigt socialbidragstagande om klienten fått 

socialbidrag i tio till tolv månader. I kommun A var det en större andel klienter som var 

aktuella ett år efter första intervjun. 

 
Tabell 5.2. Andel klienter som erhållit socialbidrag tidigare samt andel aktuella klienter efter ett år. Totalt antal klienter. 
Uppdelat på kommun. Procent. 
 Kommun A (n=155) Kommun B (n=103) 
Erhållit socialbidrag tidigare   
Ja 83 78 
Nej  17 22 
p= 0.265   
Aktuell på ekonomiskt bistånd efter 
ett år 

  

Ja 38 26 
Nej  62 74 
  

5.1.2 Klienter med barn 
Det totala antalet klienter med barn är 108. Av dessa bor 68 i kommun A och 40 i kommun B. 

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade i denna grupp, vilket också redovisats av 

Socialstyrelsen (2003). I båda kommunerna är tre fjärdedelar av klienterna med barn kvinnor. 

Även i denna klientgrupp är en stor andel ensamstående, dock i lite mindre utsträckning än 

bland det totala antalet klienter. Klienterna med barn är ofta ensamstående vilket innebär att 

barn i familjer med socialbidrag oftast lever med en ensamstående förälder, som för det mesta 
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är mamman. Närmare hälften av klienterna med barn är födda i utlandet i kommun A, vilket 

stämmer ganska bra med beskrivningen som kommer fram i andra studier (se Salonen, 2000; 

Socialstyrelsen, 2003). I kommun B är dock andelen utrikes födda föräldrar låg, liksom för 

det totala antalet klienter.   

 
Tabell 5.3. Kön, födelseland, civilstånd och ålder. Klienter med barn, uppdelat på kommun. Procent. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
Kön    
Man  25 25 
Kvinna 75 75 
P= 1.0   
Födelseland   
Född i Sverige 53 85 
Född utomlands 47 15 
P= 0.001   
Civilstånd    
Sammanboende 18 15 
Ensamstående 82 85 
P= 0.722   
Ålder   
18-24 15 15 
25-34 32 23 
35-44 44 39 
45-54 7 18 
55-64 2 5 
65- - - 
P= 0.331   
 

 

I båda kommunerna hade majoriteten av klienterna fått socialbidrag tidigare. Det finns dock 

vissa skillnader mellan kommunerna. I kommun B var det knappt 80 procent av klientgruppen 

med barn som hade fått bidrag förut medan det i kommun A var över 90 procent. Det går även 

att urskilja en skillnad mot det totala antalet klienter vad gäller detta. Drygt 90 procent av 

klienterna med barn har erhållit socialbidrag tidigare i kommun A. I samma kommun var det 

cirka 80 procent av samtliga klienter som hade det. Av resultaten framkommer också att en 

något större andel klienter med barn var aktuella efter ett år jämfört med samtliga klienter. 

 
Tabell 5.4. Andel klienter med barn som erhållit socialbidrag tidigare samt andel aktuella klienter efter ett år. Uppdelat på 
kommun. Procent. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
Erhållit socialbidrag tidigare   
Ja 93 77 
Nej  7 23 
p= 0.024   
Aktuell på ekonomiskt bistånd efter 
ett år 

  

Ja 40 33 
Nej 60 67 
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5.2 Hänsyn till barn 
I följande avsnitt presenteras faktorer som kan tänkas skilja sig åt mellan barnfamiljer och 

övriga klienter, vilket kan illustrera om det tas särskild hänsyn till barn. Bland annat redogörs 

vilken form av bistånd som klienten sökte och handläggarens benägenhet att bevilja biståndet. 

I tabellerna jämförs resultaten kommunerna emellan. Först presenteras resultatet för samtliga 

klienter, sedan lyfts barnfamiljerna ur och presenteras för sig. 

    

5.2.1 Den totala gruppen 
I tabell 5.5 framgår vilken form av bistånd som klienterna sökte vid dagens möte. Det är en 

fråga med flervalsalternativ varför totalen kan bli över 100 procent. Klienten kan alltså söka 

både försörjningsstöd och för livsföring i övrigt. Av tabellen går att utläsa att det inte är någon 

skillnad mellan kommunerna. 

 
Tabell 5.5. Form av bistånd som söktes av klienten. Totalt antal klienter, uppdelat på kommun. Procent.  
 Kommun A (n=155) Kommun B (n=103) 
Form av bistånd   
Försörjningsstöd 90 88 
Livsföring i övrigt 30 31 
   
 
 

Tabell 5.6 visar vilket beslut handläggaren bestämt sig för efter mötet med klienten. Som 

nämndes i metodavsnittet har handläggaren intervjuats ganska kort tid efter mötet med 

klienten. Detta kan vara en orsak till att en rätt stor andel av handläggarna ännu inte visste 

vilket beslut de skulle ta i ärendet. Skillnader finns dock mellan kommunerna, men det är 

oklart vad som orsakar detta.  

 

En fråga har ställts till handläggaren om hon eller han har gett klienten bifall på något som 

rent formellt hade kunnat avslås. Detta är en indikator på om handläggare använder sig av 

visst handlingsutrymme i ärendet. Det finns inga skillnader mellan kommunerna vad gäller 

detta. Det går dock att se att det finns en viss handlingsfrihet i båda kommunerna då omkring 

40 procent av handläggarna gett bifall på något som de rent formellt hade kunnat ge avslag 

på. 
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Tabell 5.6. Handläggarens beviljande på klientens ansökan. Totalt antal klienter, uppdelat på kommun. Procent. Bortfall i 
kommun A 5 %, kommun B 4%. 
 Kommun A (n=155) Kommun B (n=103) 
Beviljas    
Fullt bistånd 68 36 
Delar av bistånd 9 4 
Ej bevilja 4 16 
Vet ej ännu 19 44 
p= 0.000   
Bifall trots rätt att avslå   
Ja 40 42 
Nej  55 54 
Vet ej 1 - 
p= 0.809   
 

 

5.2.2 Klienter med barn 

I detta avsnitt har barnfamiljerna i kommunerna lyfts ur och analyseras för sig. Även här görs 

en jämförelse mellan kommunerna. I tabell 5.7 ser man vilken form av bistånd som klienten 

sökte. Det visar sig inte finnas några större skillnader mellan kommunerna. Inte heller om 

man jämför med det totala antalet klienter hittar man skillnader. Som nämndes tidigare är 

detta en fråga med flervalsalternativ. 

 
Tabell 5.7. Form av bistånd som söktes av klienten. Uppdelat på kommun. Procent.  
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
Form av bistånd   
Försörjningsstöd 90 88 
Livsföring i övrigt 33 38 
   
 

När det gäller om handläggaren kommer att bevilja biståndet som klienten sökt om, går det att 

urskilja skillnader mellan kommunerna. I kommun A visste handläggaren efter mötet att de 

skulle bevilja biståndet i närmare 70 procent av fallen. Motsvarande siffra för kommun B är 

40 procent. Som nämndes tidigare kan detta bero på att frågan ställdes kort tid efter 

handläggarens möte med klienten.  

 

I kommun B finns det vissa skillnader på benägenheten att bevilja något som handläggaren 

rent formellt hade kunnat ge avslag på mellan samtliga klienter och klienter med barn. Som 

nämndes ovan gav man i kommun B bifall till cirka 40 procent av samtliga klienter. När det 

gäller klienterna med barn biföll man i över hälften av fallen. Det går även att urskilja en 

skillnad mellan kommunerna, då det i kommun B i något högre grad gavs bifall till 

barnfamiljer trots rätt att avslå. 
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Tabell 5.8. Handläggarens beviljande. Uppdelat på kommun. Procent. Bortfall i kommun A 1%, kommun B 2%. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
Bevilja    
Fullt bistånd 68 40 
Delar av bistånd 12 5 
Ej beviljas 4 10 
Vet ej ännu 16 45 
p= 0.004   
Bifall trots rätt att avslå   
Ja 40 53 
Nej  59 45 
Vet ej - - 
p= 0.374   
  

Anledningen som handläggaren uppgav till varför man hade gett bifall till barnfamiljer trots 

rätt att avslå varierade. Frågan ställdes i tre ansökningar per klient och många olika 

anledningar framkommer. Det är svårt att redovisa alla resultat i tabellform på ett 

lättöverskådligt sätt. I tabell 5.9 visas därför endast orsak till bifall i första ansökan. En 

uppdelning har gjorts mellan anledningar som berör barn och andra anledningar. 

  

I kommun B uppgav man specifikt barnen som anledning i ungefär hälften av fallen. I 

kommun A var barnen anledningen i cirka en tredjedel av fallen. Det är möjligt att de andra 

orsakerna som uppgavs också hade en tanke på barnen även om det inte uttrycktes specifikt. 

 
Tabell 5.9. Anledning till bifall trots rätt att avslå. Uppdelat på kommun. Procent.  
 Kommun A (n=25) Kommun B (n=21) 
Anledning till bifall   
Barn 32 48 
Annat 68 52 
   
 

Majoriteten av klienterna som har barn anser att den svaga ekonomin påverkar barnen. Trots 

detta visar det sig vara ytterst få klienter som söker om extra bistånd till barnen. I kommun A 

ansåg klienterna i högre grad att den svaga ekonomin påverkar barnen men ansöker inte i 

högre grad extra bistånd till barnet.   

 
Tabell.5.10. Påverkar den svaga ekonomin barnen samt andel klienter som sökt extra bistånd. Uppdelat på kommun. 
Procent. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
Svag ekonomi påverkar barnet   
Ja 75 56 
Nej 23 44 
Vet ej 2 - 
p= 0. 082   
Sökt extra bistånd till barnet   
Ja 16 13 
Nej  84 87 
p= 0.660   

 32



En viktig indikator på om handläggaren tar hänsyn till barn i ärendet är frågan om man vid 

dagens möte pratat om barnens situation. Inga större skillnader mellan kommunerna går att 

urskilja vad gäller detta. I kommun B hände det något oftare att man talade om barnen, dock 

är det en väldigt liten skillnad. Anmärkningsvärt är att man i över hälften av fallen, i båda 

kommunerna, inte hade talat med klienten om barnen vid dagens möte. Detta går att jämföra 

med de undersökningar som Länsstyrelsen har gjort i olika kommuner som visar att barnen 

inte är särskilt synliga i handläggningen av socialbidrag.  

 
Tabell 5.11. Handläggaren talat med klienten om barnen vid dagens möte. Uppdelat på kommun. Procent. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
Talat om barnen   
Ja 31 35 
Ja, endast för att beräkna normen 10 13 
Nej  57 53 
p= 0.843   
 

När klienterna delades in grupperna män och kvinnor visade det sig finnas vissa skillnader. 

Resultaten visar på att handläggarna i något högre grad talar med kvinnorna om barnen än 

med män. Skillnaden är störst i kommun B, där åtta av tio män uppgav att man inte talat med 

handläggaren om barnen. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då antalet män är få i 

förhållande till antalet kvinnor. 

 
Tabell 5.12. Handläggaren talat med klient om barnen vid dagens möte. Uppdelat på kommun och kön. Procent. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
 Man  (n=17)           Kvinna (n=51) Man  (n=10)           Kvinna (n=30) 
Talat om barnen   
Ja 18 36 10 43 
Ja, endast för att beräkna normen 18 8 10 13 
Nej  64 56 80 43 
p=  0.265 0.113 
 

Även när klienterna delas in i grupperna svenskfödda och utrikes födda framkommer vissa 

skillnader. I kommun A kan man se att handläggarna vid dagens möte i något högre grad 

talade om barnens situation med klienter som är utrikes födda. I kommun B är dock antalet 

för få för att kunna analysera resultaten. 

 
Tabell 5.13. Handläggaren talat med klient om barnen vid dagens möte. Uppdelat på kommun och etnicitet. Procent. 
 Kommun A (n=68) Kommun B (n=40) 
 Född i Sverige 

(n=35) 
Född utomlands 
(n=32)  

Född i Sverige 
(n=34) 

Född utomlands 
(n=6) 

Talat om barnen   
Ja 29 34 32 50 
Ja, endast för att beräkna normen 8 13 9 33 
Nej  63 53 59 17 
p=  0.705 0.099 

 33



5.3 Sammanfattning av resultaten 
En majoritet av klienterna i kommunerna, cirka 90 procent, är ensamstående. Den största 

skillnaden mellan kommunerna vad gäller klientgrupperna är andelen utrikes födda. I 

kommun A är närmare hälften av klienterna utrikes födda medan det i kommun B endast är 

drygt 15 procent. Av klienterna med barn är tre fjärdedelar kvinnor. Klienter med barn har 

oftare erhålligt socialbidrag tidigare och var oftare aktuella på ekonomiskt bistånd vid 

uppföljningen. 

 

Resultaten visar att man i över hälften av fallen vid det aktuella möte inte har talat med 

klienter som har barn om barnens situation. Vissa skillnader kunde urskiljas när en 

uppdelning av klienter gjordes mellan kön och etnicitet. Handläggare talade oftare med 

kvinnor om barnen än med män och man talade oftare med utrikes födda om barnen. Jag har 

dock inte testat för om kön och etnicitet sammanfaller. Inga större skillnader mellan 

kommunerna kunde finnas vad gäller detta. 

 

Vad gäller benägenheten att ge bifall på något som rent formellt kan avslås kan man se att 

handläggarna oftare beviljar sådant i kommun B än i kommun A. Det finns även en 

benägenhet att oftare ge bifall till barnfamiljer än personer utan barn i kommun B. Denna 

skillnad finns inte i kommun A, dock beviljar man i omkring 40 procent sådant som rent 

formellt skulle kunna avslås.  I ett flertal ärenden i båda kommunerna uppgavs barnen vara 

anledningen till att man bifallit ansökan. Detta kan tolkas som ett sätt att ta särskild hänsyn till 

barnen.  
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6. Analys  
Alla organisationer är uppbyggda kring någon form av resurser, som medlemmarna både 

skapar och har varierande grad av kontroll över. Resurserna utgör organisationens maktbas i 

dess kontakter med omgivningen (Johansson, 2001b). I denna studie kan man säga att det är 

socialarbetarna inom socialtjänsten som har resurserna och till viss del har kontrollen över 

dem. Tidigare studier pekar på att det är socialarbetaren som styr och förfogar över samtalet 

med klienten. Vad socialarbetare och klient pratar om är något som i stort sett bestäms 

ensidigt av socialarbetaren (Hydén, 2000). Det borde utifrån detta tänkande vara upp till 

handläggaren att ta upp barnens situation vid bedömning av socialbidrag. Att inte fler klienter 

har ansökt om extra bistånd till barnen kan med hjälp av dessa resonemang tolkas som att 

klienten inte tar upp sådant som inte handläggaren själv tar upp i samtalet. Då det är 

socialarbetaren som förfogar över resurserna och samtalet kan man se det som att det är hans 

eller hennes uppgift att informera klienten om rättigheterna. Dock verkar det i denna studie 

som att information om att det går att söka extra bistånd till barnen inte har förmedlats till 

klienterna.  

 

6.1 Gräsrotsbyråkratens handlingsfrihet 
Utformningen av socialtjänstlagen som ramlag tillåter en del variationer i arbetet med 

socialbidrag i kommunerna. Gräsrotsbyråkraten, i detta fall socialarbetaren, har relativt stor 

handlingsfrihet och kan bestämma vilka åtgärder som ska tas å organisationens vägnar samt 

hur dessa ska se ut. Givetvis sker detta under vissa lagar och regler men socialarbetaren gör 

individuella tillämpningar av de mer generella reglerna och direktiven (Lipsky, 1980; 

Johansson 1992). Utifrån detta synsätt kan man tänka sig att socialarbetaren skulle kunna 

använda sitt handlingsutrymme för att ta särskild hänsyn till barn i socialbidragsärenden. 

 

I denna studie resulterar handlingsutrymmet å ena sidan i att handläggarna i en del fall pratar 

med klienten om barnet. Att handläggarna använder sig av sin handlingsfrihet resulterar även 

i att handläggarna i vissa fall, med tanke på barnen i familjen, beviljar bistånd som rent 

formellt hade kunnat avslås. Å andra sidan kan man se det som att det just är 

handlingsfriheten som leder till att man inte talar om barnen i större utsträckning, samt att 

handläggaren inte heller måste bevilja något extra bistånd med anledning av barnen.  
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Tidigare studier visar på att barn främst känner av familjens svaga ekonomi i sociala 

sammanhang (se Harju, 2005; Hjort, 2004; Lytsy, 2004). Ett sätt att undvika detta kan vara att 

bevilja extra bistånd för sådant som till exempel fritid och skolresor. I denna studie visar det 

sig att man i en del fall har beviljat klienters ansökan som man rent formellt hade kunnat ge 

avslag på. I kommun A uppgavs barnen som anledning i en tredjedel av fallen, och i kommun 

B i hälften av fallen. Denna extra generositet skulle kunna tolkas som en särskild hänsyn till 

barnen där man vill undvika att barnen drabbas hårt av familjens svaga ekonomi. 

 

Enligt Johansson (1992) kan handlingsutrymmet se olika ut för byråkrater på olika 

arbetsplatser beroende på en mängd olika faktorer. Som nämndes i kapitel tre beskriver 

Johansson variationsgraderna med hjälp av dimensionerna; regel-bundenheten, 

specialiseringsgraden, tiden per ärenden, intresseorienteringen och avståndet. Att man i 

kommun B något oftare beviljar sådant som de formellt sett hade kunnat avslå kan tolkas som 

att det tillåts en större handlingsfrihet i kommun B än i kommun A. Dock visar resultaten att 

man även i kommun A har ett visst handlingsutrymme. Här går det endast att spekulera i vad 

som skulle kunna inskränka handläggarnas handlingsfrihet. Kan det till exempel i kommun A 

vara svårare att bevilja extra bistånd på grund av organiseringen? Johanssons begrepp regel-

bundenhet syftar dels på hur hårt reglerna tillämpas i organisationen, dels på att 

samhällsklimatet i viss mån kan påverka arbetet i organisationer. Det hör på sätt och vis ihop 

med begreppet intresseorientering, som handlar om att bevaka och upprätthålla 

organisationens gränser. Detta behövs för att organisationens legitimitet inte ska undergrävas. 

Båda dessa aspekter kan tänkas påverka arbetet i kommunerna på så vis att det rådande 

klimatet i kommunerna inte tillåter att man till exempel är extra generös i vissa bedömningar. 

Om reglerna strikt måste följas begränsas handläggarnas handlingsfrihet och det kan till 

exempel vara svårare att bevilja sådant som formellt kan avslås. 

 

Enligt Johansson (2001b) är någon form av kontroll nödvändig för att organisationen ska 

kunna fungera. Ahrne (1994) menar att kontrollen i organisationer innebär att det finns 

auktoriteter och att medlemmarna i organisationen har gått med på att kontrolleras av dem. 

Hur stor kontroll som utövas på socialarbetarna i de olika kommunerna skulle kunna vara en 

möjlig förklaring till variationer i handlingsutrymme mellan kommunerna.  
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Vidare kan man tänka sig att avståndet i klientrelationen kan vara olika i kommunerna. I 

klientrelationen är det det organisatoriska sammanhanget som avgör närheten och 

varaktigheten i relationen. Ett stort antal ärenden innebär krav på omedelbar handläggning 

och inskränker klientkontakten till minimum. Detta hör ihop med tiden per ärende och 

handläggarnas ärendebelastning. I Kommun B var handläggarna färre till antal och hade något 

fler ärenden per handläggare än kommun A. Kommun B hade heller ingen så kallad SOFT-

handläggning, vilket kommun A hade. Utifrån detta kan man tolka resultaten som att kommun 

B:s högre ärendebelastning skulle kunna påverka vilken hänsyn man tar till barnen. I denna 

kommun var man mer villig att ge bifall trots rätt att avslå. Det kan dels vara uttryck för ett 

särskilt hänsynstagande till barn, dels tyda på att ärendebelastningen påverkar besluten till 

klienternas fördel.  

 

Inom organisationsteorin hävdas att handläggarna sätter sin individuella prägel på ärendet. 

Till exempel menar Prottas (1979) att gräsrotsbyråkratens värderingar påverkar deras arbete 

med individer som sökt sig till organisationen. Även tidigare studier visar att både 

organisatoriska faktorer och individuella faktorer påverkar arbetet med klienterna (Hydén 

m.fl., 1995). Faktorer som ålder, kön och handläggarnas ärendebelastning menar man 

påverkar socialbidragshandläggningen på olika sätt. Det finns inga större skillnader mellan 

kommunerna i studien när det gäller om handläggaren har pratat med klienten om barnen. Då 

handläggarna i över hälften av fallen inte har pratat med klienten om barnen kan man dock 

tänka sig att det finns variationer mellan handläggare i en och samma kommun. Det skulle 

kunna vara så att det är samma handläggare som alltid pratar med klienter om barnens 

situation och tvärtom.  

 

Hur handläggarnas kön och ålder inverkar på om man talar med klienten om barnen har i 

denna studie varit svårt att analysera. En mycket homogen grupp handläggare i kommunerna 

gör det svårt att analysera tänkbara skillnader. Handläggarna var för det mesta kvinnor och 

medelåldern var densamma för båda kommunerna. En annan tanke är att klientens kön, ålder 

och etnicitet kan ha betydelse för om handläggarna pratar med dem om barnen. Ur resultaten 

går att utläsa att handläggarna oftare talar med kvinnor om barnen än med män. Kan detta 

möjligen ha att göra med att också handläggarna ofta är kvinnor?  Även när det gäller etnicitet 

visade resultatet på skillnader mellan svenskfödda och utrikes födda klienter. Det är dock 

svårt att spekulera i varför det förhåller sig på det viset. 
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6. 2 Klientkonstruktionen 
Inom organisationsteorin menar man att organisationen förutsätter att klienterna inte ska 

behandlas som individer. De ska istället behandlas som klienter eller ärenden. Lipsky (1980) 

och Prottas (1979) hävdar att gräsrotsbyråkrater både har klientrelaterade krav och 

organisationsrelaterade krav, vilket kan vara problematiskt för dem. Det kan vara svårt att se 

varje klient som en individ och samtidigt leva upp till organisationens krav att arbetet ska 

utföras så snabbt och effektivt som möjligt. I denna studie kan man säga att klientens krav är 

att handläggaren ska ha ett barnperspektiv, att det ska tas särskild hänsyn till barnen. 

Hasenfeld (1983) menar att när individen blir till klient i organisationen klassificeras och 

kategoriseras denne vilket medför att klienten förväntas agera på ett visst sätt. Om man 

kopplar det till denna studie kan det vara så att handläggarna tvingas se en del av klienten och 

hans eller hennes problematik. Det är kanske svårt att se helheten när man i sitt arbete måste 

kategorisera och klassificera klienter till en viss problematik. Behovet av pengar är det som 

dominerar och klienten som förälder kanske glöms bort.  

 

Att handläggarna inte i högre grad tar hänsyn till barnen i ärenden kan möjligen ses som ett 

exempel på den korseld som gräsrotsbyråkraterna ofta hamnar i. Detta händer på grund av att 

det ställs olika krav från klienten och från organisationen. Kraven från klienten är att bli sedd 

som en individ med fler egenskaper än att de har dålig ekonomi. Från organisationens sida 

krävs en effektivitet vilket fordrar en kategorisering av klienten till ett problem. Detta kan 

möjligen ses som en förklaring till varför socialarbetaren inte i högre grad tar särskild hänsyn 

till barn i socialbidragsärenden. 

 

Studien visar att handläggarna, som oftast var kvinnor, oftare pratade med de kvinnliga 

klienterna om barnen. Å ena sidan kan man tänka att det är lättare att se individen bakom 

klienten om hon eller han är lik en själv. Å andra sidan talar det för att det inte är så då man 

oftare talar med utrikes födda personer om barnen, detta trots att handläggarna oftast är 

svenskfödda. Klientkonstruktionen kan på sätt och vis påverkas av byråkratens 

handlingsfrihet. Man kan tänka sig att socialarbetare konstruerar klienter i olika hög grad och 

på olika sätt, beroende på hur de använder sitt handlingsutrymme. Detta påverkar i sin tur hur 

de ser på klienten och därmed arbetet med honom eller henne. 
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Sammanfattningsvis går att säga att det i viss mån tas särskild hänsyn till barn i 

socialbidragsärenden. På vilket sätt och i vilken omfattning kan delvis förklaras av det 

organisatoriska sammanhang som socialarbetaren ingår i. Det grundläggande draget för 

gräsrotsbyråkrater, handlingsfrihet, resulterar i vissa fall att det tas särskild hänsyn till barnen 

och i andra fall inte. Det kan även vara så att socialarbetaren förhindras att se individen 

bakom klienten i samband med klientkonstruktionen, som är ett annat grundläggande drag för 

gräsrotsbyråkraters arbete.  
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7. Slutdiskussion  
Syftet med studien var dels att beskriva bidragspopulationen i kommunerna, dels att 

undersöka huruvida socialtjänsten tar hänsyn till barn i handläggningen av socialbidrag. 

Vidare ville jag undersöka hur ett särskilt hänsynstagande till barn kunde komma till uttryck 

samt belysa om särskilda organisatoriska villkor påverkar detta i varierande riktningar. I 

uppsatsen skulle det även göras en jämförelse mellan två kommuner för att se om det gick att 

finna likheter och skillnader mellan dem.  

 

I resultatavsnittet gjordes en övergripande beskrivning av samtliga klienter och av klienterna 

med barn. Resultaten visade sig stämma relativt bra överens med vad som framkommit i 

tidigare forskning på området. Hur det tas hänsyn till barn i socialbidragsärenden kan ta sig i 

uttryck på olika sätt och det kan vara svårt att fånga upp hur man gör det. Med utvalda 

indikatorer fångar denna studie upp vissa sätt att ta hänsyn till barn. Studien visar exempel på 

hur ett hänsynstagande till barn kan se ut. Om man hade studerat samma fråga men på ett 

annorlunda sätt hade man möjligen fått fram andra resultat. Det kan också vara svårt att 

komma åt hur ett särskilt hänsynstagande till barn görs, då det kan ligga dolt under de beslut 

som tas. Det kunde man se exempel på i studien då det visade sig att beaktandet av barn 

ibland ledde till bifall av bistånd trots formell rätt att avslå.  

 

7.1 Teoridiskussion 
Delar av organisationsteorin visade sig vara användbar i analysen av resultaten. Variationerna 

i socialbidragshandläggningen kan delvis orsakas av de organisatoriska ramarna som 

socialarbetare arbetar inom. Det är möjligt att vissa delar av teorin hade kunnat appliceras än 

mer om en jämförelse hade gjorts mellan handläggarna. Det skulle då vara möjligt att se 

individuella skillnader mellan dem. Troligen skulle det framkomma om någon handläggare 

var mer benägen att tala om barnen eller oftare bevilja extra bistånd än någon annan. Kanske 

skulle det uppenbaras skillnader i handlingsfrihet mellan handläggarna i en och samma 

kommun. Då detta inte var syftet för studien har detta inte gjorts i denna uppsats. 

 

Om en annan teori hade använts som utgångspunkt hade säkerligen andra aspekter kommit 

fram som inte kommit fram i denna undersökning. En möjlig teori att analysera detta med 

skulle till exempel kunna vara kommunikationsteori.  
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7.2 Metoddiskussion  
För att besvara uppsatsens frågeställningar har kvantitativ metod använts. Användningen av 

sekundärdata har i vissa fall varit problematiskt. Till exempel har jag inte själv kunnat 

bestämma vilka frågor som ska ställas till klienter och handläggare. Om jag själv hade gjort 

undersökningen hade jag kanske ställt andra eller fler frågor för att tydligare kunna belysa om 

man tar särskild hänsyn till barnen i ärendet. Jag skulle förutom klienterna även ha frågat 

handläggarna om de anser att man pratat om barnen. Då frågan endast är ställd till klienten 

framkommer inte handläggarens åsikt. Å andra sidan är det möjligt att handläggaren då skulle 

svara som hon eller han tror man borde svara.  

 

Om studien hade genomförts med kvalitativ metod hade man kunnat komma åt andra 

aspekter. Om djupintervjuer hade gjorts med handläggarna hade det möjligen gått att komma 

åt resonemangen bakom besluten och beviljandet av extra bistånd, och även bakom avslagen. 

Vidare skulle det kanske även framkomma om och hur de själva anser att de tar särskild 

hänsyn till barnen. Det skulle förmodligen gå att få fram andra aspekter från handläggarna 

som inte ryms i ett formulär.  

 

Syftet med studien var dock inte att analysera barnperspektivet specifikt utifrån 

handläggarnas perspektiv. Syftet var dels att beskriva bidragspopulationen, dels att undersöka 

barnperspektivet i socialbidragsärenden samt att göra en jämförelse mellan två kommuner. 

För att uppfylla detta syfte och svara på frågeställningarna har kvantitativ metod fungerat väl.    

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Det går att undersöka barnperspektivet i socialbidragsärenden utifrån olika perspektiv. Denna 

studie är endast ett sätt att undersöka hur man har tagit särskild hänsyn till barnen och 

begränsas till att analysera ett visst antal variabler. Säkerligen saknas vissa aspekter som inte 

har tagit plats här.  

 

Något som skulle vara intressant att undersöka är om klienternas svar överensstämmer med 

handläggarnas. Det skulle gå att ta reda på om man även skulle fråga handläggaren om de 

anser att man vid dagens möte har pratat om barnens situation och jämföra det med klientens 

svar. En jämförelse handläggare emellan i en och samma kommun skulle kunna visa hur 

mycket den aktuelle handläggaren sätter sin individuella prägel på ärendet. Hur stora 
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variationer skulle det bli då? Skulle möjligen handlingsfriheten bli än mer tydlig? Och skulle 

faktorer som kön, etnicitet och ålder spela in? 

 

Studien visar att handläggarna oftare pratar med kvinnliga klienter om barnen. Detta skulle 

vara intressant att analysera utifrån ett genusperspektiv och ta reda på orsakerna till detta. 

Även det faktum att man oftare pratade om barnen med utrikes födda klienter skulle vara 

intressant att undersöka varför det förhåller sig på det viset.   

 

Det är möjligt att barnperspektivet i socialbidragsärenden har en mer framträdande roll nu i 

kommunerna, särskilt efter Länsstyrelsens undersökningar och kritik. Det är dock viktigt att 

fortsätta undersöka om och hur det tas särskild hänsyn till barnen i ärenden för att 

barnperspektivet inte ska glömmas bort. Det är särskilt viktigt då denna studie, liksom andra, 

visar att barnfamiljerna ofta är långvariga bidragstagare.  
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Bilaga 

Klientformulär 

      Har du fått socialbidrag någon gång tidigare? 
• Nej   
• Ja 
 
Vilket år är du född? 
 
 19……… 

  Kön 
• Kvinna 
• Man 
 

     Vilka andra personer bor tillsammans med dig? 
• inga andra, bor ensam 
• eget eller sambos barn (även gemensam vårdnad) 
• make/maka/sambo 
• f.d. make/maka/sambo 
• svärson/svärdotter 
• eget syskon 
• svåger/svägerska 
• syskonbarn 
• egen förälder 
• makas/makes/sambos förälder 
• morförälder/farförälder 
• barnbarn 
• fosterbarn/fostersyskon 
• andra släktingar 
• inneboende     
• bor tillfälligt hos föräldrar eller annan 
 

     Pratade socialsekreteraren och du i dag om hur barnen har det när ni gick  igenom din ekonomi för att 
bestämma om du är berättigad till socialbidrag?    
• Nej 
• Ja, men bara för att kunna beräkna normen 
• Ja, vi talade om barnens situation 
 

     Tycker du att din / er / svaga ekonomi påverkar barnen på något speciellt sätt?  
• Ja 
• Nej                  
  

    Har du någon gång under de senaste 12 månaderna sökt extra bistånd till utrustning eller 
fritidssysselsättning till barnet(n), t.ex. cykel eller kolonivistelse? 
• Nej 
• Ja, till vad? 
 

     Är du född i Sverige eller utomlands? 
• I Sverige  
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• Utomlands 
 
 
 
Handläggarformulär 
 

   Vilken form av bistånd sökte klienten?      

    Försörjningsstöd enligt SoL 4 kap 1 § 
• Mat, kläder, hygienartiklar, förbrukningsmaterial, fritid. 
• Tv, tidning, telefon 
• Boende, el, hemförsäkring 
• Arbetsresor, fack och a-kasse avgift 
• Annat, ange vad:……………………………….. 

 
 
För sin livsföring i övrigt enligt SoL 4 kap 1 § 

• Läkarvård, tandvård, glasögon 
• Möbler, husgeråd 
• Vård och behandlingsinsatser (för barn eller missbrukare) 
• Annat, ange vad:……………………………………….. 

 
 
Bistånd mot återkrav enligt SoL 4 kap 1 § 

• Annat, ange vad:………………………………………… 

     

Kommer du att bevilja det sökta biståndet eller inte? 
• Kommer att bevilja det sökta biståndet    
• Kommer att bevilja delar av det sökta biståndet 
• Kommer inte att bevilja något bistånd 
• Vet ej ännu   
 
 

 
Uppföljningsformulär – Handläggare 
 
Är ärendet aktuellt för ekonomiskt bistånd? 

• Ja 

• Nej  

Har du gett klienten bifall på någon eller några av de här ansökningarna som du tror att du rent lagligt 
(formellt) hade kunnat avslå? 
• Ja 

• Nej  

• Irrelevant 

 

Varför biföll du ansökan? 
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