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Abstrakt 
 

This study is about the child’s perspective when it comes to work with financial assistance. 

The purpose of the study was partly to describe how social workers regard the child’s 

perspective in their work with financial assistance and partly to look into whether they 

impose a child’s perspective in their practical work. To fulfill this purpose the authors used a 

quantitative method and sent out a web based survey to all the social workers actively 

working with financial assistance in Stockholm town. This study is based on the results of 93 

replies. The results show that the social workers believe to a great extent that they have an 

understanding for the child’s perspective. They also claim to practice the child’s perspective 

to a relatively great extent.  The social workers are less inclined to acknowledge the principle 

of children’s right to make themselves heard. According to the Convention on the Rights of 

Children as well as Swedish law children have the right, when it comes to matters that 

involve them, to express their opinion and have it taken into consideration, with regards to 

their age and maturity, but in the financial assistance procedure that right is not being met.  
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Inledning  

Bakgrund 

Ur ett internationellt perspektiv är andelen fattiga i Sverige förhållandevis låg, både med 

absoluta och relativa mått mätt.  Inom EU ligger 16-17 procent av befolkningen under det 

relativa fattigdomsstrecket medan det för Sveriges del rör sig om 11 procent. En viktig 

anledning till den låga fattigdomen i Sverige är att olika transfereringar som barn- och 

bostadsbidrag samt ekonomiskt bistånd har en utjämnande effekt (Socialstyrelsen, 2010). År 

2009 fick 18 472 hushåll i Stockholm ekonomiskt bistånd och 5 875 av de hushållen 

inrymmer ett eller flera barn (USK, 2011). Det ekonomiska bidraget skall utgöra det yttersta 

skyddsnätet när den enskilde inte kan försörja sig på annat sätt och rätten till ekonomiskt 

bistånd regleras i socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen finns två av barnkonventionens 

huvudprinciper införda, den första är principen om barnets bästa och den andra är principen 

om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad (SoL 2001:453). Att arbeta 

efter dessa principer innebär att arbeta utifrån ett barnperspektiv. Barnperspektivet har två 

betydelser, dels att den vuxne ser ur barnets synvinkel, dels att den vuxne ser barnet, alltså 

har barnet i sin synvinkel (Socialstyrelsen och länsstyrelserna, 2003). Innebörden av detta är 

att barns bästa alltid skall beaktas, utredas och redovisas även om det inte behöver vara 

avgörande för beslutet (Prop 1996/97:124). 

Problemformulering 

Enligt en kunskapsöversikt gjord år 2005 pekar studiernas resultat mot att ekonomisk 

utsatthet påverkar barn både materiellt, socialt och emotionellt. Barn i familjer med knapp 

ekonomi har generellt bristande resurser och lägre levnadsnivå inom en rad olika områden. 

Barnen är oftare trångbodda, lever i en otryggare närmiljö och har färre ägodelar. 

Möjligheterna att leva ett socialt liv i likhet med sina jämnåriga är också den begränsade och 

dessa barn deltar mindre ofta i organiserade fritidsaktiviteter, umgås mindre med kompisar 

hemma och har i allmänhet ett mer begränsat umgänge (Harju, 2005).  

En genomgång och sammanställning av länsstyrelsernas verksamhetstillsyn, utförd år 2003, 

visar på hur socialtjänstens arbete med barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt 

bistånd genomgripande brister på flera punkter. Det visade sig bland annat att det i 

socialtjänstens dokumentation sällan finns några beskrivningar av barnens situation eller 
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några bedömningar av hur olika beslut kunnat påverka barnen. Det stora flertalet 

handläggare hade inte heller fått någon utbildning eller någon annan vägledning kring vad 

ett barnperspektiv kan innebära (Socialstyrelsen och länsstyrelserna, 2003). Två år senare 

följde länsstyrelsen i Stockholms län upp denna tillsynsrapport och här kunde konstateras att 

det numera finns ett tydligt uttalat barnperspektiv i kommunernas riktlinjer, men de 

granskade akterna visade dock en helt annan bild. Barnen syntes dåligt i aktmaterialet och 

bedömningar och konsekvensanalyser gjordes sällan utifrån begreppet barnets bästa 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). 

Relevans för socialt arbete 

Enligt Barnkommittén kan barnkonventionen sägas utgöra vår tids samhälleliga 

barnperspektiv då den uttrycker världssamfundets syn på barn och det krav som 

konventionen ställer på staterna är att detta förhållningsätt skall genomsyra alla beslut som 

rör barn (SOU 1997:116). Detta styrks av socialstyrelsen som i handboken Ekonomiskt 

bistånd anger följande: ”Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av 

vad som är bäst för just det barnet. I samband med sådana beslut behöver olika förslag till 

lösningar analyseras och vägas mot varandra. Syftet är att uppmärksamma hur beslutet 

påverkar barnet” (Socialstyrelsen, 2003, s. 20 – 21). I Stockholms stads riktlinjer för 

handläggning av ekonomiskt bistånd står ”I bidragshushåll där det finns barn och ungdomar 

ska deras situation alltid uppmärksammas. När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där det finns barn i familjen ska 

konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska det 

dokumenteras att detta övervägande har skett. ” (Socialtjänstförvaltningen, 2007, s. 5). 

Utifrån dessa krav och med tanke på att aktuell forskning påvisar att barn i ekonomiskt 

utsatta familjer är mer utsatta än andra barn borde det rimligen inte bara finnas riktlinjer för 

hur barnperspektivet skall tillvaratas i arbetet med ekonomiskt bistånd, det borde också 

finnas en väl utarbetad praxis!  

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar dels till att beskriva hur socialsekreterare uppfattar barnperspektivet i 

arbetet med ekonomiskt bistånd, dels till att undersöka huruvida de faktiskt ålägger ett 

barnperspektiv i det praktiska arbetet. Studien baseras på följande frågeställningar: 
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Vilken relevans tillmäter socialsekreterare barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt 

bistånd?  

Hur uppfattar socialsekreterare barnperspektivet så som det uttrycks i de råd, regler och 

lagar som rör ekonomiskt bistånd?  

Hur och i vilken utsträckning utreder socialsekreterare barnperspektivet i det praktiska 

arbetet med ekonomiskt bistånd? 
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Kunskapsområdet 
I detta kapitel presenteras aktuell forskning rörande förutsättningarna för handläggningen 

av ekonomiskt bistånd. Särskild fokus riktas dels mot den forskning som berör socialtjänsten 

som organisation och socialsekreterarens roll i denna, dels hur barnperspektivet kommer till 

uttryck i socialtjänsten och i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Inom detta sistnämnda 

forskningsområde saknas det, författarna veterligen, vetenskapliga publikationer, därför 

behandlas främst rapporter från Socialstyrelsen och Länsstyrelserna. I detta kapitel 

behandlas först och främst svensk forskning med motiveringen att ramarna för arbetet med 

det ekonomiska biståndet, de professioner som innefattas samt biståndet som sådant 

varierar i allt för stor utsträckning mellan olika länder för att det inom ramarna för denna 

studie skulle vara möjligt att belysa och jämföra dem på ett adekvat sätt.  

Sökprocessen 

För att få fram relevant litteratur till vårt forskningsområde har vi gjort sökningar i 

Stockholms universitets bibliotekskatalog, vid Socialstyrelsens hemsida, vid Länsstyrelsernas 

hemsida och i sökmotorn Google Scholar. I databaser som Diva, Libris, Artikelsök och sådana 

tillhandahållna av sökmotorn ProQuest användes orden barn, perspektiv, barnperspektiv, 

rättigheter, mänskliga rättigheter, socialtjänst, socialt arbete, socialarbetare, 

socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, socialbidrag, försörjningsstöd, child, perspektive och 

social benefits i olika variationer. Utöver detta har vi också använt oss av kurslitteratur och 

litteraturtips i redan funnen litteratur.  

Litteratursökningen har resulterat i att författarna funnit forskningsöversikten Socialtjänsten 

som organisation, utgiven av Socialstyrelsen 2003 och författad av Staffan Johansson, docent 

vid Göteborgs universitet. Johansson menar att det finns anmärkningsvärt lite forskning 

kring välfärdsstaten och dess organisationer varav socialtjänsten menas utgöra en av dessa. 

Mycket av den forskning som finns menar författaren handlar om olika strukturella faktorer 

bakom socialbidragstagande och fokuserar mer på klienterna och mindre på metoderna och 

organiseringen. Anne Harju, doktorand i socialt arbete vid Växjö universitet, redovisar i 

rapporten och kunskapsöversikten Barn och knapp ekonomi (2005) hur resultaten av de 17 

granskade studierna pekar mot att ekonomisk utsatthet påverkar barn både materiellt, 

socialt och emotionellt. Harju menar vidare att det dock är svårt att dra några generella 

slutsatser då de granskade studierna använt olika metoder och olika definitioner av barns 
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ekonomiska utsatthet. Tommy Lundström, professor, och Stefan Wiklund, socionom, båda 

verksamma vid Socialhögskolan i Stockholm, presenterade år 2000 forskningsöversikten Att 

växa upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Rapporten bygger på en genomgång av 

svensk och internationell forskning om villkoren för barn som växer upp i familjer med svåra 

ekonomiska förhållanden och författarna belyser hur internationell forskning tyder på att 

det finns samband mellan fattigdom och barns välbefinnande och prestationer. Författarna 

menar också att det finns ytterst lite kunskap om de dagliga villkoren för svenska barn som 

växer upp i familjer med långvarigt beroende av socialbidrag. 

En rättslig bakgrund 

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen, som är en ramlag, och denna 

ramlagskonstruktion innebär att lagstiftaren angivit vad som förväntas av kommunerna men 

i mindre utsträckning tagit ställning till själva innehållet. Att socialtjänstlagen är en ramlag 

kan dock inbegripa vissa problem menar Socialstyrelsen. Det finns en risk att det utvecklas 

en praxis som inte stämmer överens med lagstiftarens intentioner eller lagens anda och så 

uppkommer också risken för att lagen tillämpas alltför olika i landet (Socialstyrelsen, 2004). 

Bestämmelserna om ett barnperspektiv i socialtjänstlagen trädde i kraft 1998 och 

barnkonventionens artikel 3 kom att ligga till grund för bestämmelser om att när åtgärder 

rör ett barn skall socialtjänsten se till barnets bästa, denna artikel återfinns i 

socialtjänstlagen 1 kap 2§. Den andra lagstadgade principen handlar om barns rätt att få 

uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad i förhållande till sin ålder och mognad. Denna 

princip utgår från konventionens artikel 12 och återfinns i socialtjänstlagen 3 kap 5 § (SoL 

2001:453). Att arbeta efter principerna i dessa paragrafer innebär att arbeta utifrån ett 

barnperspektiv. Barnperspektivet har som tidigare nämnt två betydelser, dels att den vuxne 

ser något ur barnets synvinkel, dels att den vuxne ser till barnet, alltså har barnet i sin 

synvinkel. Innebörden av detta är att barnets bästa alltid skall beaktas, utredas och redovisas 

även om det inte behöver vara avgörande för beslutet (Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 

2003). Utredningar om ekonomiskt bistånd har i grund och botten ett tydligt 

vuxenperspektiv då det är föräldrarnas situation som utreds, men Socialstyrelsen 

understryker att barns situation skall uppmärksammas i alla utredningar där de på något sätt 

är berörda (Socialstyrelsen, 2004). Detta går helt i linje med regeringens uttalanden om att 

ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär att även barnens situation bör 
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uppmärksammas när vuxna vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om ekonomiskt 

eller annat bistånd till familjen (Prop 1996/97:124). I handläggningen av ekonomiskt bistånd 

skall det alltså finnas ett barnperspektiv. I vissa fall kan barnperspektivet medföra att en 

biståndssökande familj skall beviljas extra ekonomiskt bistånd för något som barnet behöver 

för sitt liv och sin utveckling, men detta innebär inte att varje enskild post automatiskt måste 

beviljas. Det viktiga är snarare att göra barnet synligt i utredningen (Socialstyrelsen, 2004). 

Socialtjänstens organisation 

Handläggningen av ekonomiskt bistånd sker vid socialtjänsten och därför kan också 

organiseringen av arbetet där vara av betydelse för arbetet med ekonomiskt bistånd. 

Arbetet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg har gått från att bedrivas integrerat 

mot en ökad specialisering, och år 2003 bedrev 90 procent av kommunerna sitt arbete inom 

specialiserade ekonomi- eller biståndsenheter (Socialstyrelsen, 2003 b). Just denna ökade 

specialisering har beskrivits som en av de viktigaste förändringarna för arbetet med 

ekonomiskt bistånd på senare år (Bergmark, 2000). Förekomsten av förenklad handläggning 

för ärenden där försörjningsproblematiken är stabil över tid och relativt okomplicerad, så 

kallad soft-handläggning, ökade under 1990-talets krisår, vilket skulle kunna förklaras av 

tidsbrist bland tjänstemännen. Men utvecklingen mot en ökad specialisering stannar inte 

där, i många kommuner är handläggarna också formellt eller informellt specialiserade mot 

särskilda klientgrupper (Byberg, 2002). I Bybergs (2002) avhandling framkommer vidare att 

det finns skillnader mellan kommuner med låga bidragskostnader och kommuner med höga 

kostnader. Lågkostnadskommunerna har en hierarkisk organisationsstruktur och där är 

personalen indelad i små arbetsgrupper. Arbetet inom bidragsenheterna i 

högkostnadskommunerna har däremot en plattare organisationskultur och där är 

arbetsgrupperna relativt stora. Avsaknaden av fasta kriterier för ansvarsområden och 

handläggarrutiner innebär här att både stort ansvar och stor frihet överförs till 

handläggarna. Just denne enskildes stora handlingsutrymme medför att klienterna kan 

komma att behandlas olika utifrån handläggares skilda bedömningar och risk för godtycke 

och åsidosättande av rättssäkerheten finns enligt författaren inbyggt i denna form av 

organisation.  

I en vinjettstudie gjord av Gustafsson, Hydén och Salonen (1990) menar författarna att den 

höga grad av variation som kunde fastställas rörande beslut utifrån ett och samma scenario i 
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grund och botten handlar om olikheter som har att göra med faktorer som är förknippade 

med socialdistriktens olika kulturer. Ansvaret för hur normer och riktlinjer tillämpas ligger 

alltså inte hos de individuella handläggarna utan närmast hos arbetsledningen. Författarna 

menar vidare att en viktig förklaring till att det uppenbarligen finns olika kulturer vid de olika 

socialdistrikten sannolikt hänger samman med den stora interna och externa 

personalomsättningen i kombination med att relativt få handläggare genomgått någon 

utbildning i handläggning av ekonomiskt bistånd. I en liknande typfallsstudie har Hydén, 

Kyhle Westermark och Stenberg (1995) kommit fram till att i de fall där bidragsansökan 

handlades av socialarbetare med stor ärendebelastning ökade både sannolikheten att 

ansökan skulle beviljas och att den också beviljades med ett högre bidragsbelopp. 

Verksamhetens organisation förefaller också enligt författarna ha en genomgående 

betydelse för vilka bidragsbeslut som fattas och här samverkar också både typ och storlek på 

kommunen med tjänstestruktur och den redan nämnda ärendebelastningen.  

I Stranz (2007) avhandling menar författaren att resultaten av denna, i alla fall i generell 

bemärkning, kan verifiera vad som framkommit i tidigare vinjettstudier, alltså att 

handläggningen av ekonomiskt bistånd är en verksamhet som präglas av en låg grad av 

förutsägbarhet. Författaren menar vidare att det kan hävdas att regler, tillsammans med 

organisatoriska förutsättningar, spelar en betydande roll för hur handläggare väljer att agera 

inom ramen för sin diskretion. De organisatoriska förutsättningar som omgärdar 

bidragshandläggningen är totalt sett av störst betydelse och såväl bifallsbenägenheten som 

generositeten är i fler fall högre bland handläggare i organisationer med en mer hierarkisk 

struktur. Handläggarnas genomsnittliga ärendebelastning är den organisatoriska faktor som 

sammantaget är av störst betydelse för bedömningarna och en högre ärendebelastning 

medför en ökad generositet, både gällande beslut och beviljade summor. 

Biståndsenheternas specialiseringsgrad spelar också en viss roll i det hänseendet att 

handläggare inom mer specialiserade organisationer också dem är mer bifallsbenägna och 

generösa än övriga. Stranz menar sammanfattningsvis att graden av förutsägbarhet 

dessutom tycks ha minskat över tid i jämförelse med Hydéns et al. (1995) studie. De 

sammantagna förändringarna över tid i form av ökad variation och därmed ökat godtycke, 

hårdare prövningar och minskad generositet indikerar enligt författaren att den enskildes 

faktiska möjlighet att få sin försörjning tryggad via det ekonomiska biståndet minskat under 
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den period som gått sedan Hydéns et al. studies genomförande (Stranz, 2007). Detta är en 

tes som bekräftas av den norske forskaren Terum som i en studie från 1986 presenterar två 

vinjetter som beskriver samma biståndssökande vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället 

bifaller samtliga norska socialkontor ansökan, men vid det andra tillfället avslås den av en 

fjärdedel. Avslagsfrekvensen verkar dock i senare undersökningar ha ökat påtagligt redan i 

samband med det första söktillfället, vilket kan tyda på att bedömningarna hårdnat över tid 

(Terum, 1996). 

Biståndshandläggarens handlingsfrihet 

I Bybergs (2002) avhandling framkommer att en viktig skillnad mellan de studerade låg- och 

högkostadskommunerna utgörs av tjänstemännens olika grad av handlingsfrihet. 

Högkostnadskommunernas verksamhet är uppbyggd så att den ger hög handlingsfrihet till 

handläggarna och detta kommer att innebära att handläggarna i stor utsträckning är 

utelämnade till sig själva och att deras arbetsdagar i undersökningen framstår som väldigt 

oförutsägbara.  I dessa kommuner är personalomsättningen hög och en betydande del av 

handläggarna har önskemål om att byta arbete. I lågkostnadskommunerna där 

verksamheten är organiserad så att den i högre grad reducerar handlingsfriheten är 

personalomsättningen låg och handläggarna förefaller att trivas trots att personalstyrkan är 

förhållandevis liten. De vet vad de förväntas uträtta och tycks inte uppleva kontrollen från 

cheferna som negativ utan det verkar snarare som den ger de anställda en känsla av 

trygghet.  

Av Stranz (2007) studie framkommer att strukturen på de regler som berör 

biståndshandläggningen förändrats markant under senare år och graden av detaljstyrning 

har tilltagit. Riksnormens införande i socialtjänstlagen 1998 räknas enligt författaren som ett 

exempel på hur den ökade detaljstyrningen märkts av på lagstiftningsnivå. Socialtjänstlagen 

utgör inte det enda regelverket av vikt för handläggningen av bistånd och mycket tyder 

enligt författaren på att lokala regler har kommit att få en allt större betydelse över tid. De 

lokala reglerna menas också utgöra en central grund för den praxis som utvecklas bland 

handläggare vid olika biståndsenheter. Den ökade detaljstyrningen borde rimligen innebära 

att det formella utrymmet för individuella bedömningar blivit lägre med tiden, men 

avhandlingens resultat pekar som tidigare nämnts på att det förekommer omfattande 

individuella bedömningar i undersökningsgruppen och att variationerna dessutom ökat över 
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tid. Författaren menar att just denna avsaknad av likriktning möjligen kan förklaras av att 

även regler som syftar mot direkt styrning kan vara tänkbara mål för gallring. Detta då det 

tilltagande antalet regler inte bara kan fungera deprofessionaliserande, utan också utgöra 

incitament för tjänstemän att göra personliga gallringar bland dem. Det senare kan därmed 

komma att leda till att vissa regler tillmäts större betydelse av en handläggare medan någon 

annan lägger större vikt vid andra förhållanden.  

Ovan nämnda tes berör också Byberg (2002) som i sin avhandling även granskat aktmaterial 

och då uppmärksammats på differensen mellan låg- och högkostnadskommunernas 

förhållningsätt till lagstiftningen. Av dokumentationen i akterna framkom att handläggarna i 

lågkostnadskommunerna regelmässigt hänvisade till flera av socialtjänstlagens paragrafer i 

sina beslut. Handläggarna i högkostnadskommunerna hänvisade däremot konsekvent endast 

till socialtjänstlagens sjätte paragraf och många gånger fattades beslut om bistånd utan 

hänvisning till någon paragraf alls. Sammantaget framgår det enligt författaren att besluten i 

högkostnadskommunerna många gånger var svåra att förutse och att rättssäkerheten för 

den enskilde därigenom var försvagad. Besluten kom på så sätt att framstå mer som 

inkonsekventa och slumpartade än som en laglig rättighet som gäller lika för alla. I en studie 

av McAuliffe och Sudbery (2005) jämförs hur socialsekreterare på gräsrotsnivå hanterade 

etiska dilemman i förhållande till socialarbetare på ledande positioner. Studiens resultat 

pekar på att socialarbetarna på gräsrotsnivå sökte stöd i sina överväganden hos kolleger, 

familjemedlemmar samt andra professioner i den egna organisationen, medan 

socialsekreterarna på de ledande positionerna sökte stöd i lagar och förordningar samt 

interna regelsystem. Vad denna skillnad kom att bero på gav författarna inget svar på. 

Biståndshandläggaren som individ och professionell   

Biståndshandläggare är idag en förhållandevis professionell yrkesgrupp med genomgående 

lång yrkeserfarenhet och enhetlig utbildning. Noterbart är enligt Stranzs (2007) avhandling 

att individuella karakteristika hos handläggarna överlag är av mindre vikt för de beslut som 

de fattar. Handläggarnas uppfattning om ekonomiskt bistånd och biståndstagare påverkar 

dock besluten i någon mån och handläggare som uttrycker önskemål om ökade krav- och 

kontrollmöjligheter gör mer restriktiva bedömningar, medan handläggare som anser att det 

förekommer underutnyttjande av bistånd generellt är något mer generösa. Bland de 

förhållanden som rör handläggarnas professionella särdrag är yrkeserfarenhet den faktor 
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som i störst utsträckning påverkar besluten och resultaten pekar på att en längre 

yrkeserfarenhet medför en lägre grad av generositet. Detta är en tes som bekräftar vad 

Gustafsson et al. (1990) uppmärksammade i sin studie, nämligen att chansen att få en 

ansökan om ekonomiskt bistånd beviljad verkar vara större i distrikt där handläggarna är 

nya, det vill säga där personalsituationen är instabil. Även Hydén et al. (1995) påvisar hur 

enskilda handläggares karakteristika kan få effekt i vissa beslut och beskriver hur 

handläggarnens ålder kan få betydelse för bidragsbeslutet på så sätt att handläggare är mer 

bifallsbenägna och generösa i förhållande till personer som är dem själva nära i ålder.  

Nordlander (2006) har studerat socialsekreterares kunskapsanvändning i individ- och 

familjeomsorgens utredningsarbete och i dennes avhandling framkommer det att 

socialsekreterarnas värderingar har stor betydelse för deras val av kunskap, och 

socialsekreterare menas använda sig av sådan kunskap som stämmer överens med de 

värderingar som de bär med sig från tidigare erfarenheter. Socialsekreterare uppfattar också 

utbildningen som en viktig utgångspunkt för deras val av kunskap. Förutom utbildningen roll 

som identitetsskapande kan också utbildningens betydelse för valet av kunskap ha att göra 

med att socialsekreterare i liten omfattning läser vetenskaplig litteratur och artiklar efter det 

att de examinerats. Socialsekreterarnas referat till lagar och förordningar som kunskapskälla 

är överlag lågt under hela utredningsarbetet men författaren menar att detta kan komma att 

bero på att socialtjänstlagen ses som en självklar referens, och den har därför inte 

uppmärksammats av socialsekreterarna som en möjlig kunskapskälla. Författaren menar på 

att detta resultat först kom att överraska honom då han förväntat sig att många av 

socialsekreterarnas beslut skulle vägledas av denna kunskapskälla, men att han vid en 

genomgång av tidigare forskning finner att detta är ett genomgående mönster. Bland de 

villkor som socialsekreterarna ansåg begränsa valet av kunskap angavs först och främst 

tidsbrist och den höga arbetsbelastning som arbetet medför. Bristen på tid kommer därför 

att bli en anledning både till att inte söka kunskap utanför den redan vedertagna men också 

till att inte redovisa på vilka grunder som beslut fattats i utredningsarbetet.   

Barnperspektivet i socialtjänsten 

Mycket av den forskning som finns idag om barnperspektivet inom socialtjänsten har sin 

utgångspunkt i vårdnadsutredningar. Rejmers (2003) rättssociologiska studie av tingsrättens 

funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa ger 
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vid handen att ett barnperspektiv är en förutsättning för att barnets bästa skall kunna 

tillgodoses i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Författaren påpekar att enligt 

svenska Barnkommittén skall barnet sättas i fokus under utredningsarbetet genom att den 

vuxna skall ta reda på barnets upplevelse av sin livssituation och eventuella förändringar av 

denna. Detta bör ske genom att den vuxna lyssnar och ser till barnet samt försöker förstå, 

tolka och sätta sig in i barnets situation. Rejmers studie visar att ett barnperspektiv enligt 

denna definition inte anläggs i handläggningen av vårdnadstvister, och aktörerna i studien 

menar att begreppet barnperspektiv inte är tillräckligt definierat. Författaren menar vidare 

att tingsrättens möjlighet att anlägga ett barnperspektiv begränsas av att informationen i 

vårdnadsutredningar är alltför allmängiltig. I Rejmers dokumentanalys beskrivs barnen på ett 

schablonartat sätt i de granskade vårdnadsutredningarna och i endast sex procent av 

utredningarna ligger fokus på barnet och dess livssituation. Utredarna har på så sätt 

anpassat vårdnadsutredningens innehåll till rättssystemets definition av barnets bästa, detta 

trots att syftet med utredningen är att tillhandahålla rättssystemet särskild sakkunskap enligt 

författaren som också anser att de professionella aktörerna inte har kunskap att bedöma 

barns behov.  

Dahlstrand (2004) är i likhet med Rejmer skeptisk vad gäller vårdnadsutredningar som inte 

anses ha fokus på barnet. Dahlstrands avhandling Barns deltagande i familjerättsliga 

processer bygger på en genomgång av 850 tingsrättsakter rörande vårdnad, boende och 

umgänge och syftar till att undersöka barns möjlighet att delta i familjerättsliga processer. 

Författaren tillskriver barnets deltagande i vårdnadsutredningen stor betydelse för utgången 

av vårdnadstvisten och menar att hur barnens önskemål framställdes i utredningarna i 

hennes studie fick stor betydelse för hur barnens åsikter sedan respekterades av både 

föräldrar och domstol. Dahlstrand menade vidare att fokus i de granskade 

vårdnadsutredningarna inte låg på barnet utan på föräldrarnas levnadsförhållanden och 

deras inbördes relation. Enligt författaren skall alla barn som kan forma en åsikt enligt 

barnkonventionen ges möjlighet att delta i beslutsprocesser som berör barnet personligen. I 

Dahlstrands studie visade det granskade materialet på att det gjorts en utredning om vart 

tredje barn, vilket enligt författaren innebär att de övriga barnen i undersökningen inte 

omfattas av lagstiftningen om barns rätt att komma till tals.  
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Nilsson (2007) syftar med sin avhandling till att belysa problem när det gäller barnets 

ställning vid prövningen om uppehållstillstånd och gör detta genom en diskursanalys. Nilsson 

har granskat alla barnärenden där beslut om uppehållstillstånd fattats mellan år 1999 och 

2000 och finner bland annat att hänsyn till barn togs främst inom asylprocessen och då av 

humanitära skäl. Vidare konstaterar författaren att det individuella inslaget vid 

asylprövningen i flertalet fall var litet men att bedömningen av de humanitära skälen var 

desto mer individualiserad. Omständigheter som föreföll likartade kom därför att bedömas 

olika och bedömdes också olika av de olika instanserna. Författaren konstaterar vidare att 

även när det gäller utredningar om barn har det varit svårt att identifiera några mönster, 

men att det i nästan alla ärenden var vuxna, såsom föräldrarna eller det offentliga biträdet, 

som beskrev barnen. Utredningar med barnet förekom huvudsakligen i de fall då barnet 

ensamt sökte uppehållstillstånd, alltså i ärenden där barnet utgjorde den enda eller 

huvudsakliga kunskapskällan. Nilsson menar att hon hittat ett fall där hänsyn togs till barnets 

vilja men att det i övriga fall är ytterst tveksamt om barnets vilja eller uppgifter haft någon 

betydelse för prövningen av barnets uppehållstillstånd.     

Hult (2010) har under hösten 2009 genomfört fokusgrupper med föräldrar som befinner sig 

på behandlingshem och individuella intervjuer med socialsekreterare för att skapa ett 

kunskapsunderlag för utveckling av barnperspektivet inom missbruksvården. Författaren 

pekar på hur barnen fungerar som en stark drivkraft för föräldrar med missbruksproblem att 

söka behandling enligt de socialsekreterare som deltar i studien. Socialsekreterarna 

uttrycker också att varken planeringen av eller beslutet om behandling påverkas i någon 

större utsträckning av om klienten har barn. I den formella agendan på vuxenenheterna är 

barnen relativt frånvarande och socialsekreterarna betonar att deras uppdrag inte är att 

utreda föräldraförmågan eller barnens behov. Det finns inte heller något barnperspektiv i 

ASI menar socialsekreterarna. Man talar istället om att motivera föräldern till behandling 

och skydda barnet. Men av intervjuerna framgår också att samtliga socialsekreterare 

försöker skapa ett utrymme för barnen i mötet med klienterna. Samarbete kring barnen 

framstår i intervjuerna som ett centralt problemområde, men fler av socialsekreterarna talar 

också om att de vill utveckla samarbetet både inom den egna stadsdelen och med andra 

stadsdelar när barn och föräldrar är skrivna på olika håll.   
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Barnperspektivet i ekonomiskt bistånd 

Stridh (2010) har genom ett uppdrag från enheten Forskning och Utveckling i Malmö Stad 

undersökt frågan om hur socialtjänstens barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd ter sig ur 

brukarsynpunkt. Författaren har samlat in empiri genom djupintervjuer med 

semistrukturerade frågor och respondenterna är alla ensamstående mödrar som helt eller 

delvis uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Resultaten av undersökningen visar att 

respondenterna upplever att handläggarna väldigt sällan ens frågar om barnen och att det 

över huvudet taget pratas väldigt lite om barnen. Mödrarna uttrycker också att 

handläggarna inte resonerat kring hur planeringarna för att bli självförsörjande påverkar 

barnen eller hur barnens situation ser ut. Författaren menar sammanfattningsvis att det 

verkar finnas en osäkerhet från handläggarnas sida kring den praktiska handläggningen av 

ekonomiskt bistånd.  

Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2003) har inom ett projekt arbetat med 

barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd och har följaktligen granskat 697 

akter, genomfört 93 stycken intervjuer med chefer och handläggare, 37 intervjuer med 

barnfamiljer och analyserat 22 kommuners riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Totalt har 41 

kommuner granskats, och denna granskning visar att det i socialtjänstens dokumentation 

sällan finns några beskrivningar av barnens situation och inte heller några bedömningar av 

hur olika beslut kan påverka barnet. I de fall familjerna fått ekonomiskt bistånd under en 

lång tid saknas genomgående analys av hur omständigheterna påvekar barnen. I akterna 

anses en tämligen strikt ekonomisk handläggning föreligga, och om barnen nämns sker detta 

ofta helt kort i beslutsmotiveringen, t.ex. att en hyresskuld beviljats för barnets bästa. Chefer 

och handläggare anser sig arbeta med ett barnperspektiv i högre grad än vad som framgår av 

dokumentationen, och det stora flertalet handläggare har inte fått någon utbildning i eller 

vägledning kring vad ett barnperspektiv kan vara.  

Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) granskade 2003 socialtjänstens riktlinjer och 

dokumentation i 49 långvariga socialbidragsärenden, varav sjutton var barnfamiljer. En 

fördjupad tillsyn genomfördes under 2004, då fyra barnfamiljer intervjuades och 16 

kommuner i länet fick svara på allmänna frågor om huruvida barnperspektivet tillämpas i 

ekonomiska ärenden och vad som gjorts för att förbättra det arbetet. Länsstyrelsens tillsyn 

visar att socialtjänsten tar hänsyn till barnperspektivet i teorin, alltså i riktlinjer och rutiner 
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och i socialtjänstens beskrivningar av arbetet. Brukarintervjuerna, tidigare gjord 

aktgranskning och en del av kommunsvaren pekar dock på att perspektivet inte fått samma 

genomslag i det praktiska arbetet, och resultaten visar att föräldraperspektivet är 

framträdande i de ekonomiska ärendena. Författaren till rapporten menar 

sammanfattningsvis att det är bra att barnperspektivet beaktas och dokumenteras, men om 

lagens intentioner ska uppfyllas behöver också konkreta insatser genomföras, så att 

barnfamiljer inom biståndssystemet får rätt hjälp och stöd utifrån individuella behov. 

Barnperspektivet innebär självfallet inte att socialtjänsten automatiskt ska bevilja allt, men 

det finns all anledning att närmare utreda barnfamiljers ekonomi och behov av stöd och 

hjälp, speciellt vid långvarigt socialbidragsberoende. 

Fernqvist, von Gerber och Näsman (2008) har undersökt vilket utrymme barnkonventionens 

omsorgsperspektiv, barns rätt till skydd, omsorg och utbildning, samt aktörsperspektiv och 

rätt till delaktighet får i processer om ekonomiskt bistånd. Författarna har analyserat cirka 

250 länsrättsdomar mellan 2004 och 2005, och i granskningarna konstateras att 

barnkonventionen inte tillämpas då socialtjänsten inte dokumenterar barns situation eller 

hur beslut som fattas påverkar barn. Samtal med barn är sällsynt och barns intressen berörs 

endast i domar där barn uppges ha behov och då för basala behov som mat och kläder, ett 

så kallat nödbistånd. Inte i något fall har rätten kommenterat uttryck för barns vilja. Den 

övervägande delen av informationen som rör barn kommer från de sökande, och författarna 

ser inga tecken på att socialtjänsten eller rätten haft kontakt med barn och hämtat 

information från dem. Författarna kommenterar att enligt barnkonventionen har barn i 

frågor som berör dem rätt att ge uttryck för sin uppfattning och att få den beaktad, med 

hänsyn till ålder och mognad, men i processer om ekonomiskt bistånd tillgodoses inte den 

rättigheten. Barns deltagande begränsas också aktivt. Biståndshandläggare har använt 

uttrycket ”ofrivilliga barnsamtal” för situationer då barn följer med föräldrar till 

socialtjänsten och passar på att framföra egna synpunkter. Enligt domarna hänvisar vissa 

föräldrar till barns bästa och barnperspektivet, men det verkar enligt författarna varken 

påverka socialtjänsten eller länsrätten. Även socialtjänsten åberopar i enstaka fall barns 

bästa men då som skäl att avslå begäran om bistånd. Sammanfattningsvis menar författarna 

att länsrätten skulle kunna hänvisa till barns bästa, men att den inte har följt dessa 
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uppmaningar. Både socialtjänsten och länsrätten betraktar snarare barn som objekt för 

föräldraskapet snarare än som aktörer med egna rättigheter.  
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Teoretiska perspektiv 
Arbetet med ekonomiskt bistånd styrs av flera samverkande förhållanden och till de mer 

grundläggande styrmedlen hör de formella regelverken, däribland främst socialtjänstlagen. 

Lagstiftningen och tillhörande regelverk tillåter dock ett omfattande handlingsutrymme både 

för de enskilda kommunerna och för de anställda vid förvaltningarna. På så sätt kommer 

alltså människors möjlighet att erhålla ekonomiskt bistånd att påverkas av såväl 

socialtjänstens organisation som individuella karakteristika hos handläggaren, något som 

också påvisats av den tidigare forskningen. I detta kapitel presenteras ett teoretiskt underlag 

till hur man kan förstå betydelsen av socialtjänstens organisation samt socialsekreterarens 

handlingsutrymme och diskretion för arbetet med ekonomiskt bistånd. Detta val av teori 

motiveras med att det är just inom dessa ramar som socialsekreterarens praktiserande av 

barnperspektivet tar sig uttryck.   

Socialtjänsten som byråkratisk organisation  

Organisationsbegreppet är mycket brett men avser i regel olika typer av formella 

sammanslutningar. Johansson (2007) menar att den byråkratiska organisationen är en social 

struktur med vissa specifika kännetecken som att den är hierarkiskt uppbyggd och både 

internt och externt specialiserad.  Den interna specialiseringen tar sig uttryck i att olika 

kategorier av anställda har olika arbetsuppgifter och den externa genom klara avgränsningar 

rörande vad som hör till byråkratins verksamhetsområde. Det mest utmärkande 

kännetecknet för byråkratins arbete är att det är formaliserat, alltså att det är begränsat av 

regler, och dess uppgifter består ofta i att tillämpa generella regler på konkreta ärenden. 

Johansson menar vidare att alla organisationer är uppbyggda kring någon form av resurser 

som medlemmarna av organisationen både skapar och har någon form av kontroll över. Det 

är inte nödvändigtvis den formellt ledande handlingskraften inom organisationen som också 

är den reellt dominerande. Organisationer är sällan homogena enheter, och detta innebär 

att olika handlingskrafter inom organisationen kan komma att försöka åstadkomma olika 

saker. Ledningens syfte kan också komma att motverkas av det enkla faktum att 

organisationer består av individer och just dessa motsättningsfulla förhållanden gör att 

organisationen ytterst måste bygga på kontroll. För att få individen att rätta sig efter 

organisationens krav måste den senare alltså hitta ett sätt att binda upp egenintresset så att 

det sammanfaller med organisationsintresset. Materiella och symboliska belöningar menas 

utgöra resurser med vilkas hjälp organisationen kan styra medlemmarnas beteende, och den 
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grundläggande maktresursen som alla gräsrotsbyråkratier baseras på är makten över 

medlemmarnas materiella behov, alltså betalningsmakten.   

Socialsekreterarens handlingsutrymme 

Berglind (1995) menar att man kan förstå begreppet handlingsutrymme som olika 

förutsättningar för handlande, och att dessa förutsättningar kan vara underlättande eller 

hindrande och av inre och yttre karaktär. De yttre förutsättningarna finns enligt författaren 

på olika nivåer där den organisatoriska nivån kommer att handla om de ramar som 

organisationen sätter upp för handlandet samt de normer och roller som etableras inom 

organisationen och som därmed formar individens handlingsutrymme. Den samhälleliga 

nivån handlar om olika möjligheter och hinder som finns på makronivå och kan vara av såväl 

normativ som strukturell karaktär. Den interindividuella nivån handlar om relationerna på en 

social scen och kan inbegripa både möjligheter och hinder för att nå våra individuella mål. 

Inre möjligheter och hinder kommer därmed att handla om individens mer eller mindre 

medvetna och påverkbara förutsättningar för handlande. De kommer alltså att utgå från 

individens psykiska tillstånd och individens sätt att tolka sina handlingsmöjligheter och hur 

individen förhåller sig till dessa.  

Johanssons (2007) resonemang kring handlingsutrymmet bygger på teorier om den så 

kallade gräsrotsbyråkraten, och författaren utgår från den amerikanske statsvetaren Michael 

Lipskys definition av en gräsrotsbyråkrat som offentligt anställd tjänsteman som dels har 

direktkontakt med klienterna i sitt dagliga arbete, dels har avsevärd handlingsfrihet i 

utförandet av sina arbetsuppgifter och som samtidigt kan påverka den slags service som 

klienten erhåller. Gräsrotsbyråkratens arbete utmärks alltså av att denne i klientkontakten 

kommer att göra individuella tillämpningar av generella regler och direktiv. Därutöver 

inbegriper arbetssituationen många gånger en mänsklig dimension som kräver en 

omdömesförmåga som omöjligen kan fastställas i regelsystem. Detta innebär att det finns en 

slags inbyggd konflikt i gräsrotsbyråkratens roll då denne både skall vara människa och 

samtidigt representera en myndighet. Detta innebär i sin tur att gräsrotsbyråkraten måste 

ha en viss handlingsfrihet och att denna är delegerad uppifrån i hierarkin. Därtill kommer att 

typiskt för gräsrotsbyråkratens arbete är att det är svårt att kontrollera, vilket har att göra 

med att arbete med människor sällan går att direktövervaka. Svårigheten med att 

kontrollera arbetet är också nära förknippad med gräsrotsbyråkratens position i 
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organisationen, då de är den enda inom organisationen som har just denna dubbla, 

gränsöverskridande roll och häri menas också källan till gräsrotsbyråkratens makt ligga. 

Gräsrotsbyråkraten har alltså ett relativt vidsträckt handlingsutrymme, men detta utrymme 

är inte konstant utan bestäms och påverkas av ett antal olika faktorer. Författaren beskriver 

hur dessa faktorer kan hänföras till fem olika dimensioner som man måste ta hänsyn till då 

man analyserar gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme och dessa är regel-bundenheten, 

specialiseringsgraden, tiden per ärende, intresseorienteringen och avståndet. Regel-

bundenheten rör byråkratins inre gränser och handläggningsprocedurerna och handlar om 

hur detaljerad verksamheten är och hur strikt reglerna tillämpas. Specialiseringsgraden är 

främst knuten till arbetets karaktär och är också en fråga om hur snävt verksamhetsrådet är 

definierat. Tiden per ärende belyser hur organisationen snarare är inriktad mot klienterna 

som grupp än som individer även när den tillvaratar klientintressen. Med intresseorientering 

menar författaren förhållandet att organisationen också tar hänsyn till andra intressen än 

klinternas. Byråkratin drar inte bara upp gränser omkring och inom den egna verksamheten, 

den ser också till att gränserna i förhållande till den enskilda klienten bevakas och 

upprätthålls, annars kommer organisationens legitimitet att undergrävas. Avståndet i 

klientrelationen kan variera mellan parterna och speciellt för denna är att det är det 

organisatoriska sammanhanget som avgör närheten till och varaktigheten för denna. 

Organisationer med krav på sig om omedelbar handläggning i kombination med ett stort 

antal ärenden kommer därmed att tvingas inskränka klientkontakten till ett minimum, detta 

särskilt i tider av ekonomiska nedskärningar och politiska krav på ökad effektivitet. Dessa 

fem ovan nämnda dimensioner påverkar alltså enligt författaren gräsrotsbyråkratens 

handlingsfrihet i arbetet med klienterna.   

Stranz (2007) pekar på att professionalismen bland gräsrotsbyråkrater begränsas av att de är 

verksamma inom byråkratiska organisationer och att detta är en av anledningarna till att 

gräsrotsbyråkrater t.ex. socialsekreterare brukar definieras som semiprofessionella 

yrkesgrupper. Professionalism är enligt författaren nära knuten till graden av diskretion i 

yrkesutövandet, och med diskretion avses det utrymme för individuella val som återfinns 

inom ramen för ett regelverk, alltså handlingsfriheten. Diskretionens omfattning hänger 

enligt Stranz bara i viss utsträckning ihop med gräsrotsbyråkratens formella befogenheter 

och av stor vikt är också de informella förutsättningar som gräsrotsbyråkratens regelverk 
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medför. Trots att regelverken är offentliga är de i stort sett omfattande, komplicerade och 

fyllda av oklarheter. Då huvuddelen av dessa oklarheter bara i begränsad utsträckning utreds 

på politisk nivå blir det därför upp till gräsrotsbyråkraten att tolka reglerna och omsätta dem 

i praktisk handling. Systemets struktur medför att de som kommer i kontakt med en 

gräsrotsbyråkrati måste förlita sig på besked och instruktioner från en tjänsteman, vilka 

alltså är ett resultat av tjänstemannens personliga tolkningar av de formella ramarna. 

Tjänstemännen kommer på så sätt att ges en roll som policyförmedlare i förhållande till dem 

som efterfrågar gräsrotsbyråkratins tjänster, och policyansvaret är så omfattande att 

tjänstemannen genom sitt agerande avgör den offentliga politikens slutgiltiga utformning. 

Stranz pekar vidare på hur gräsrotsbyråkratens makt över och unika kunskap om regelverket 

inte bara möjliggör en distansering till det, de kan också göra både medvetna och 

omedvetna urval bland olika bestämmelser. Eftersom urvalet i stor utsträckning baseras på 

ambitionen att minska den egna arbetsbördan tenderar den information som förmedlas till 

klienterna att vara begränsad. Med det faktum att gräsrotsbyråkraterna bara till viss del 

agerar som ett kollektiv följer alltså inte bara risken att informationsförmedlingen varierar 

mellan olika tjänstemän, i förlängningen kommer också regeltolkningen, policyskapandet 

och olika typer av beslut i stor utsträckning att präglas av personliga värderingar, allt inom 

ramen för gräsrotsbyråkratens diskretion. Som framgått är fler eller mer detaljerade regler 

inte nödvändigtvis ett incitament för ökad likriktning och det är heller inte givet att 

införandet av regler i starkt styrda organisationer resulterar i lägre grad av variation. Att 

försöka öka likriktningen genom att minska graden av diskretion hos en yrkesgrupp, genom 

till exempel ett utvidgat regelverk, kan alltså paradoxalt nog istället öka utrymmet för 

individuella tolkningar. Gräsrotsbyråkrater, som anser att det regelverk de har att förhålla sig 

till inte fyller en viktig funktion, löper större risk att distanseras i förhållande till det 

klientrelaterade arbetet än övriga. Dessa tjänstemän påtar sig också många gånger en mer 

aktiv roll som policyskapare varvid variationerna i förhållandet till klienterna tenderar att öka 

än mer. Sammanfattningsvis menar författaren att alla dessa diskretionsrelaterade faktorer, 

såsom ovan nämnda policyskapande, personliga värderingar, strävan efter att minska 

arbetsbelastningen samt finansiella hänsynstaganden från gräsrotsbyråkratens sida, 

påverkar de beslut som denne fattar i förhållande till klienterna.        
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Metod 
I detta kapitel redogörs för de metodologiska överväganden som gjorts inför 

datainsamlingen. Här presenteras också undersökningsgruppen. Sist följer en diskussion om 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

Metodval 

Denna studie har genomförts med en kvantitativ metod. En kvantitativ metod ger en 

bredare bild över liknande och jämförbara uppgifter från en stor mängd analysenheter, 

vilket gör att resultatet kan presenteras och analyseras med siffror (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007). Denna metod är adekvat för studiens syfte som är att 

beskriva hur socialsekreterare kan uppfatta och använda sig av barnperspektivet i arbetet 

med ekonomiskt bistånd. Med hänvisning till vald metod hoppas vi få en bredare översikt 

över kunskapsläget, detta framför det kvalitativa alternativet som endast skulle möjliggöra 

en djupdykning i vad vissa specifika personer har att säga om ämnet. Detta sista kan dock 

också omvänt komma att utgöra denna studies begränsning. Vi kommer med en kvantitativ 

metod inte kunna som Kvale (2009) uttrycker det ”förstå ämnen från den levande 

vardagsvärden ur den intervjuades egna perspektiv” (s. 39).  

Informantintervjun 

Lilja (2005) menar att om man vetenskapligt skall försöka analysera ett problem bör man på 

ett tidigt stadium identifiera vilka aktörer som upplever problemet och försöka sätta sig in i 

de olika aktörernas specifika utgångspunkter. Författaren menar vidare att det är 

förtjänstfullt om undersökaren kan träffa olika representanter och informanter för olika 

intressen för att få en bild av hur de ser på problemet. Även Backman (2008) pekar på 

konsultationen som en viktig metod för att hitta en dörr in till den värld där kunskapen finns. 

En informantintervju genomfördes torsdagen den 17 mars 2011 med Annelie Sjöberg som är 

utredare vid enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder i Rinkeby- Kista 

stadsdelsförvaltning. Sjöberg är också ledare för det projekt gällande barnperspektivet i 

ekonomiskt bistånd som stadsdelsförvaltningen startade 2008/2009, ett projekt som bland 

annat resulterat i en serie föreläsningar, övningsmaterial och handboken Barnperspektiv och 

ekonomiskt bistånd. Sjöberg bidrog under intervjun med värdefull information, dels om hur 

barnperspektivet kan implementeras i det praktiska bidragsförfarandet, dels om vilka 
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diskussioner ovan nämnda projekt resulterat i. Denna information har varit författarna 

ytterst behjälplig vid utformningen av enkäten.  

Instrumentet  

Enkäten skapades i Google Docs och distribuerades som en länk i de mail som skickades till 

socialsekreterarna. Att använda sig av en webbenkät var ett givet val med tanke på 

undersökningsgruppens storlek och de tidsmässiga ramarna för detta arbete. Författarna 

valde att inte göra enkäten mer omfattande än att den skulle kunna besvaras på 5 minuter, 

detta för att minska antalet bortfall samt att informanterna skulle orka hålla 

koncentrationen under hela genomförandet. För att säkerställa detta lät vi en referensgrupp 

bestående av fem socionomstudenter, alternativt nyexaminerade socionomer som alla 

sommarjobbat med ekonomiskt, bistånd besvara enkäten innan den skickades ut. 

Referensgruppen har också bidragit med värdefulla synpunkter på enkäten som resulterat i 

omarbetningar av vissa frågor.  

Författarna strävade vid utformningen av enkäten efter att frågorna skulle följa en tydlig 

struktur och delade därför in dem i olika områden med utgångspunkt i studiens tudelade 

syfte. För att besvara studiens frågeställningar och samtidigt tillförsäkra en hög 

validitetsgrad utformades enkätens påståenden om hur barnperspektivet kan komma till 

uttryck i handläggningen av ekonomiskt bistånd efter Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas 

(2003) konkreta förslag på hur barnperspektivet skulle kunna tillvaratas i denna process. 

Inspiration till dessa påståenden har också hämtats ur Barnperspektiv och ekonomiskt 

bistånd Handbok (Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, 2010). Dessa påståenden 

kompletterades sedan med förslag som kommit fram i samband med informantintervjun. Till 

påståendena som rör innebörden och definitionen av barnperspektivet har författarna 

hämtat inspiration från olika regler, råd, riktlinjer och lagtext. För att belysa 

operationaliseringen av de teoretiska begreppen, och på så sätt göra forskningen något mer 

genomskinlig väljer författarna att i bilaga 1 klargöra hur dessa påståenden konstruerats. 

Enkätens bakgrundsvariabler som ålder, grundutbildning, antal yrkesverksamma år, antal år 

i arbete med ekonomiskt bistånd, antal år på nuvarande arbetsplats och ärendebelastning 

har hämtat inspiration från tidigare studier rörande handlingsutrymmet i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd och då främst Stranz (2007), Gustafsson et al. (1990) och Hydén et al. 

(1995). Detta dels för att använda redan beprövade variabler, dels för att i 
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resultatredovisningen kunna ställa denna studies resultat mot resultaten av ovan nämnda 

studier. Specifikt för denna studie är dock variablerna som handlar om egna barn och 

tidigare erfarenhet av arbete med barn samt specialiserat arbete mot en viss grupp av 

klienter. Angående utformningen av enkäten kan också sägas att då man väljer hur många 

svarsalternativ man skall använda sig av, bör man enligt Esaiasson et al. (2007) välja ett antal 

som är så uttömmande att alla kan hitta ett svar som passar. Samtidigt måste man undvika 

för många alternativ då svarspersonen kan tycka att det finns flera stycken som passar lika 

bra. Med hänsyn till detta valde författarna att i enkäten växelvis använda tre alternativt fyra 

svarsalternativ beroende på vilken gruppering av svarsalternativ som skulle kunna användas 

i resultatredovisningen. Svarsalternativen till vissa påståenden var Ja, Till viss del samt Nej. I 

andra fall gavs respondenterna svarsalternativen Stämmer precis, Stämmer ganska bra, 

Stämmer inte särskilt bra samt Stämmer inte alls. Författarna har sedan slagit ihop de först 

nämnda svarsalternativen och redovisar i tabellerna som följer under rubriken resultat och 

analys dem som Instämmer, medan grupperingen Instämmer inte kommer att stå för de 

övriga två svarsalternativen. Ovanstående omgrupperingar används i tabell två, tre och fyra. 

Genomförandet 

Veckan innan enkäten skickades ut meddelades alla enhetschefer och biträdande 

enhetschefer vid alla stadsdelars enheter för ekonomiskt bistånd inom Stockholms stad via 

mail att enkäten skulle skickas ut, se bilaga 2. Detta mail innehöll också en förfrågan från 

författarna om de kunde få en lista över de socialsekreterare som var verksamma på 

respektive enhet. I vissa fall erhöll författarna en sådan lista, och i andra fall fick författarna 

denna lista via andra kontakter, som exempelvis personalavdelningar, administrativt 

ansvariga och kanslister. I slutet av samma vecka skickades ytterligare en förfrågan ut till de 

enhetschefer som ännu inte svarat och i de fall författarna inte på annat sätt lyckats komma 

över en personallista, se bilaga 3. I början på följande vecka skickades ett informationsmail 

ut för att förebereda urvalsgruppen på att den skulle komma att bli kontaktad, se bilaga 4. 

Detta för att få högsta möjliga svarsfrekvens (Esaiasson et al., 2007). Ur ett etiskt perspektiv 

var det också nödvändigt att informera de deltagande om vilka vi är, vad studien handlar om, 

att det är frivilligt att delta samt hur rapporten kommer att offentliggöras (Vetenskapsrådet, 

2011).  
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Enkäten skickades sedan dagen efter ut via internet till alla berördas arbetsmailadresser, se 

bilaga 5. Totalt skickades enkäten till 228 respondenter. Då erhållna personallistor i vissa fall 

inte var uppdaterade var ett tiotal mailadresser tvungna att korrigeras eftersom 

socialsekreterare bytt efternamn eller arbetsuppgifter. Fem angivna socialsekreterare kunde 

inte kontaktas, då det inte gick att maila till angivna adresser trots upprepade försök. Ingen 

förklaring till detta gavs av Stockholms stads växel utan författarna hänvisades till Volvo IT 

som svarar för stadens internettrafik. Författarna ansåg sig dock inte ha möjlighet att utreda 

denna sak vidare. Två socialsekreterare meddelade på eget bevåg författarna att de inte 

hade för avsikt att fylla i enkäten, då de endast hade administrativa uppgifter, och ytterligare 

en socialsekreterare meddelade att hon antagligen fått mailet av misstag då, hon hade 

samma namn en annan anställd. Författarna räknar med att enkäter skickats till och nått 220 

socialsekreterare som borde tillhöra undersökningsgruppen. När fem arbetsdagar förflutit 

fick alla socialsekreterarna ett mail med en sista vädjan att besvara enkäten, se bilaga 6. 

Svarstiden sattes till en vecka och en dag med hänsyn till annalkande påskledighet, och när 

denna tid löpt ut hade 95 svar inkommit. Detta innebär en svarsfrekvens på 43 procent och 

en bortfallsfrekvens på 57 procent. För att utröna huruvida socialsekreteraren i sitt arbete 

kom i kontakt med barn fick de i enkäten besvara en kontrollfråga i form av ett påstående 

som lyder Jag har handlagt ansökningar om ekonomiskt bistånd där barn varit del i familjen 

de senaste 6 månaderna. Två av respondenterna svarade nekande på detta påstående varvid 

de togs bort från undersökningsgruppen. Tre socialsekreterare mailade på eget initiativ 

författarna med synpunkter på enkäten och ämnet som sådant.   

Undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen för denna studie kom därmed att bestå av 93 socialsekreterare 

verksamma i samtliga av Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder. Att vi i denna studie valt 

att begränsa oss till socialsekreterare trots att det även inom enheter för ekonomiskt bistånd 

finns andra yrkesgrupper representerade, som till exempel biståndshandläggare, motiveras 

av att det är socialsekreterarna som fattar de formella besluten och står för den 

övervägande delen av klientkontakten. Socialsekreterare är också en relativt homogen 

grupp, då de flesta genomgått socionomutbildning eller motsvarande, och författarna har 

inom de tidsmässiga ramarna för denna studie valt att inte ställa olika yrkesgrupper mot 

varandra. Vi kommer fortsättningsvis att ställa vår undersökningsgrupp mot populationen i 
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Stranz (2007) och Thams (2008) studier. Stranz (2007) population utgörs av 121 handläggare 

som någon gång under ett verksamhetsår handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd i 

elva undersökningskommuner, varav omkring 75 procent av Stockholms läns kommuner. 

Thams (2008) population består av 309 socialsekreterare verksamma inom Stockholms stad 

som arbetar med utredningar av barn och/eller ungdomar.    

I vår undersökningsgrupp var medelåldern bland socialsekreterarna 37 år, jämfört med 

Thams (2008) studie där medelåldern var 40 år och Stranz (2007) studie där medelåldern 

uppgår till 46,5 år. 95 procent av denna studies respondenter har en grundutbildning som 

socionom eller motsvarande jämfört med exakt samma procentantal i Thams (2008) studie. I 

Stranz studie är motsvarande procentantal 74, vilket skulle kunna förklaras med att hans 

studies population utgörs av samtliga handläggare, alltså socialsekreterare och soft-

handläggare sammanräknat. Soft-handläggare är sällan eller aldrig socionom- eller 

universitetsutbildade (Byberg, 2002). Handläggarna i Stranz studie har i genomsnitt arbetat 

med ekonomiskt bistånd i nästan 10 år, vilket kan jämföras med vår studies medelvärde på 

strax över 6 år. I vår studie har vi också undersökt antal år efter avslutad utbildning. 

Medelvärdet i vår population ligger på nästan 8 år, medan Stranz, som dock formulerat 

frågan som antal år i socialt arbete, har ett medelvärde på strax över 13 år. Stranz (2007) 

handläggare har i genomsnitt haft samma arbetsuppgifter inom sina kommuner i nästan 7 

år, medan våra socialsekreterare arbetat 4,5 år på nuvarande arbetsplats, vilket ska jämföras 

med Thams (2008) 4,4 år. Sammantaget kan sägas att handläggarna i Stranz studie har mera 

omfattande erfarenheter av socialt arbete än de i vår studie. Men detta sammanfaller också 

logiskt nog med vår undersökningsgrupps lägre medelålder. Vår undersökningsgrupp 

påminner mer om Thams trots att de berörda socialsekreterarna arbetar inom olika 

områden i de båda fallen. Vad detta beror på kan bara spekuleras i. Det kan vara så att 

socialsekreterargruppen faktiskt har förändrats de senaste åren och att de som arbetar inom 

enheter för ekonomiskt bistånd nu är mera lika de som arbetar inom familjeenheterna än 

förr. Det kan också vara så att olikheterna populationerna emellan kan hänföras till 

geografiska faktorer.  

Angående frågan om arbetsbelastning har vi bett vår undersökningsgrupp uppskatta det 

antal ärenden de har idag och fått fram ett medelvärde på 61 aktuella ärenden. Stranz 

(2007) har undersökt antal behandlade ansökningar per månad och redovisar medelvärden 
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på 34 stycken för socialsekreterare och 58 för soft-handläggare. Eftersom dessa frågor, som 

syftar till att undersöka arbetsbelastningen, är så olikt formulerade kan någon adekvat 

jämförelse tyvärr ej göras. Praxis enligt författarna är att man i sin krets behåller klienter 

som inte inkommit med förnyad ansökan ett kortare tag innan man avslutar ärendena för att 

undvika extra arbete, om de skulle inkomma med ny ansökan senare. På så sätt kommer 

rimligtvis antal behandlade ärenden och antal ärenden i varje krets att skilja sig åt. Vidare 

kan sägas om ärendebelastningen, att de som arbetar i mottagningsgrupper har mycket 

färre antal klienter och att detta torde dra ner genomsnittet.   

I vår studies population har nästan hälften, 48,5 procent, av socialsekreterarna egna barn 

vilket stämmer bra överens med Thams (2008) undersökningsgrupp, där hälften hade barn 

under 18 år. 58 procent av vår population har uppgett att de har erfarenhet av arbete med 

barn. Nästan hälften har också svarat att de arbetar specialiserat mot en viss grupp av 

klienter, till exempel långtidsarbetslösa eller unga vuxna.        

Mätproblematik 

En uppenbar nackdel med vår enkät, som också resulterat i viss mätproblematik, är att det 

var tekniskt möjligt för respondenterna att ange två svarsalternativ på en och samma fråga, 

trots att frågan egentligen inte medgav det. Detta har också förekommit vid majoriteten av 

de besvarade påståendena, detta till trots att vi i enkäten vid flera tillfällen uppmanat 

respondenterna att endast välja ett svarsalternativ. I vissa fall har två motstridiga 

svarsalternativ valts, vilket kan antas vara slarvfel. I andra fall har två närliggande alternativ 

valts, vilket kan antas vara ett resultat av att respondenten inte kunnat bestämma sig för 

vilket av svarsalternativen som låg närmast hans eller hennes uppfattning. Alla dubbelsvar 

har räknats som bortfall, och tillsammans med alternativet att inte besvara påståendet alls 

varierar det totala bortfallet mellan noll och fem på alla påståenden, utom ett. Det 

påstående som har det största bortfallet lyder I utredning om ekonomiskt bistånd är det 

viktigt att klarlägga barnets inställning, 9 stycken har inte svarat på detta påstående. Vid en 

närmare granskning av detta bortfall visar det sig att tre stycken valt att inte svara, en 

svarande har angett två alternativ som står i kontrast till varandra och fem har valt två 

närliggande alternativ. En respondent har angående sin ålder angett 50plus, vilket räknats 

som ett bortfall. En respondent har angett sig ha 37 250 ärenden, vilket också räknats som 

ett bortfall.   



30 
 

Databehandling och analysmetod 

Materialet har uteslutande behandlats kvantitativt, och bearbetningen av enkätsvaren 

gjordes i programmet SPSS. Där gjordes korstabeller med olika variabler för att utröna 

eventuella samband. I dataanalysen har också chi två-test använts som sambandsmått. Rena 

frekvensredovisningar förekommer också i samband med att undersökningsgruppen 

presenteras.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vad gäller den interna validiteten kan, och bör, man skilja på begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär en god överensstämmelse mellan den teoretiska 

begreppsbestämningen och det operationella mätinstrumentet och kommer därför att stå 

för en frånvaro av systematiska fel. Problem med begreppsvaliditeten antas också öka med 

avståndet mellan den teoretiska begreppsbestämningen och den operationella indikatorn 

(Esaiasson et al., 2007). Utifrån ovan förda resonemang kan man säga att 

översättningsproblem kan uppstå när det gäller att översätta frågor och problem 

formulerade på teoretisk nivå till operationell. Man kan också anta att ovan nämnda 

problem blir allt större när det gäller svåra och komplicerade teoretiska begrepp, som kan 

antas vara särskilt svåra att översätta till operationell nivå. Begrepp som barnperspektiv kan 

antas vara relativt komplicerade då de kan ha många olika betydelser, och författarna har 

därför valt att utgå från definitioner som socialsekreterare kan antas vara bekanta med. De 

överväganden som gjorts beträffande operationaliseringen av de teoretiska begreppen har 

tidigare redovisats under rubriken Instrument och vi får lämna till läsarna att själva bedöma 

hur väl vi lyckats med denna operationalisering.  

Oärliga svar och bortfall är två saker som kan snedvrida resultaten av en undersökning. 

Bortfall är något man får räkna med vid alla undersökningar, men man bör så långt som 

möjligt nedbringa omfattningen och vara observant på om det är någon speciell kategori 

som utgör bortfallet (Byström, 2005). Vår undersökningsgrupp är som tidigare nämnt 

angående ålder, utbildning och antal yrkesverksamma år något yngre, mer välutbildad och 

mindre yrkesmässigt erfaren än populationen i Stranz (2007) studie, vilket skulle kunna 

tolkas som att det är de äldre och mer erfarna socialsekreterarna som utgör en del av 

bortfallet. Vår undersökningsgrupp är dock påfallande lik Thams (2008), vilket skulle kunna 

tala för att vår undersökningsgrupp är representativ för vår urvalspopulation. I det insamlade 
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materialet finns överlag inte något större partiellt bortfall som skulle kunna tala för en 

specifikt svår eller otydlig fråga, mer än möjligen det påstående som tidigare redovisats 

under rubriken mätproblematik. Detta relativt höga bortfall skulle kunna tolkas som ett 

uttryck för att fler respondenter tyckte att detta påstående var svårt att ta ställning till. 

Angående frågan om oärliga svar kan antas att socialsekreterarna i viss mån gett oss 

normativa svar, men detta är något som vi väljer att låta läsaren själv ta ställning till, då vi 

inte kan göra annat än spekulera. 

Reliabiliteten kommer alltså att handla om frånvaron av osystematiska fel, och bristande 

reliabilitet orsakas i första hand av slump- och slarvfel under datainsamlingen och den 

efterföljande databearbetningen (Esaiasson et al., 2007). I syfte att minska eventuella 

slarvfel baserade på den mänskliga faktorn har hela datainsamlings- och 

inmatningsprocessen gjorts via Google Docs egna program. Dessa program har också 

använts för att koda den insamlade datan till SPSS. Esaiasson et al. (2007) menar att en hög 

reliabilitet tillsammans med en god begreppsvaliditet kommer att resultera i en god 

resultatvaliditet. Man har alltså undersökt det som man avsåg att undersöka, något som vi 

till viss del anser har uppnåtts.      

Esaiasson et al. (2007) menar att extern validitet handlar om hur resultatet av en viss 

forskning kan generaliseras till en större population. Urvalsförfarandet är avgörande för vår 

förmåga att generalisera (Byström, 2005). Vid en totalundersökning som denna studie syftar 

till får vi veta hur det faktiskt förhåller sig i en population, och vi undviker därmed den 

slumpmässiga osäkerhet som en stickprovsundersökning medför, risken för urvalsfel 

kommer att elimineras. Generalisering får endast ske till den population från vilken urvalet 

därmed gjorts och inom de begränsningar och förutsättningar som finns i undersökningen 

(Byström, 2005). Även om denna undersökning syftar till en totalundersökning kan vi med 

ovan förda resonemang inte utgå från att resultatet av denna undersökning gäller för en 

annan population än den som finns inom ramarna för denna studie. Socialsekreterare på 

landsbygden eller i andra städer kan till exempel antas förhålla sig till barnperspektivet på 

ett helt annat sätt då de verkar inom andra diskurser och arbetar utifrån andra 

förutsättningar, både organisatoriska och politiska.  
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Resultat och analys 
I detta kapitel kommer vi först att redovisa och analysera de resultat som framkommit när 

det gäller studiens första delsyfte som handlar om att undersöka hur socialsekreterare 

uppfattar barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd. Efter det kommer resultaten 

av studiens andra delsyfte, som handlar om att undersöka huruvida socialsekreterare 

ålägger ett barnperspektiv i det praktiska arbetet med ekonomiskt bistånd, att redovisas och 

analyseras.  Sist följer en sammanfattning av resultaten utifrån vissa kategorier av 

socialsekreterare.  

För att utröna eventuella variationer i undersökningsgruppen har författarna gjort följande 

undergrupperingar av socialsekreterare. Hur många de är av gruppen som helhet redovisas 

därefter i procent inom parentes. Angående respondenternas ålder har en undergruppering 

gjorts av de cirka 50 procent som är yngst, och denna kallas därefter yngre (51), medan de 

resterande benämns äldre (49). Undergruppen yngre består därmed av respondenter 24 till 

34 år och äldre av respondenter 35 till 64 år. Respondenternas antal yrkesverksamma år 

efter avslutad utbildning utgör undergrupperna få yrkesverksamma år (36), bestående av de 

som har två år eller mindre efter examen, många yrkesverksamma år (13), som består av de 

socialsekreterare som har mer än 20 års arbetslivserfarenhet, och medel yrkesverksamma år 

(51) som står för allt däremellan. Angående antal arbetade år inom ekonomiskt bistånd 

utgörs undergruppen få år inom ekonomiskt bistånd (38) av de som arbetat med ekonomiskt 

bistånd i två år eller mindre, gruppen många år inom ekonomiskt bistånd (21) av de som 

arbetat i 10 år eller mer och medel år inom ekonomiskt bistånd (41) står för allt däremellan. 

Angående arbetsbelastningen visar materialet att socialsekreterarna i genomsnitt har cirka 

60 ärenden, men eftersom detta kan antas vara ett relativt lågt resultat eftersom fler svarat 

att de haft färre än 15 ärenden, får det antas att de som är med i mottagningsgrupper och 

inte har många egna ärenden drar ner snittet. För att få fram dem som definitivt har en hög 

ärendebelastning har författarna lagt på 50 procent på genomsnittet varpå följande 

grupperingar gjorts: få antal ärenden (49), som står för de med 61 antal ärenden eller 

mindre, de med många antal ärenden (13) som har 90 ärenden eller fler och medel antal 

ärenden (38) står för dem däremellan. Därtill tillkommer grupperna har arbetat med barn 

(58) och har inte arbetat med barn (42), har egna barn (48) och har inte egna barn (51) samt 

arbetar specialiserat (49) och arbetar inte specialiserat (51).  Alla korstabeller som redovisas 
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nedan har testats för signifikans med chi-två test, och i de fall där signifikansen är på 5-

procentsnivå har detta angetts i texten samt under tabellerna i fetstil. 

 

Hur socialsekreterare uppfattar barnperspektivet i ekonomiskt bistånd  
 

Tabell 1 Socialsekreterarnas uppfattning av förståelse för barnperspektivet, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
 
n 

Jag anser mig ha förståelse för 
innebörden av 
barnperspektivet 

 
 
n 

Jag anser mig ha förståelse för vad 
barnperspektivet innebär i mitt arbete med 
ekonomiskt bistånd 

  JA Till viss del  JA Till viss del 

Alla 91 85 15 90 71 28 

Få yrkesverksamma 
år 

34 79 21 34 71 29 

Medel 
yrkesverksamma år 

43 88 12 42 69 31 

Många 
yrkesverksamma år 

13 85 15 13 77 23 

Har arbetat med 
barn 

51 90 10 50 72 28 

Har inte arbetat 
med barn 

38 79 21 38 71 29 

Arbetar 
specialiserat 

45 84 16 45 62 38 

Arbetar inte 
specialiserat 

45 84 16 44 80 20 

Få antal ärenden 44 84 16 43 72 28 

Medel antal 
ärenden 

33 85 15 33 73 27 

Högt antal ärenden 11 82 18 11 54 46 

Unga 44 86 14 44 75 25 

Äldre 43 84 16 42 67 33 

 

Det är som synes en överväldigande majoritet som med ett klart ja anger sig ha förståelse för 

vad barnperspektivet innebär, men osäkerheten ökar lite när det kommer till vad detta 

innebär för deras arbete med ekonomiskt bistånd, men även här uppger sig majoriteten ha 

förståelse för innebörden av detta. Överlag visar tabellen inte på stora variationer mellan 

grupperna, men den skillnad som finns består i hur mycket respektive grupp minskar i ja från 

första till andra påståendet i tabellen. Angående hur antal yrkesverksamma år kommer att 

spela in på hur man svarar till dessa påståenden kan nämnas att det är medelgruppen av 

dessa som sjunker mest från påstående ett till påstående två. En möjlig tolkning av detta 

skulle kunna vara att de med större yrkeserfarenhet har ett större praktiskt kunnande, 
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medan de nyexaminerade däremot har sin utbildning färsk i minnet och därmed ett mer 

teoretiskt kunnande, något som mellangruppen saknar. En annan tolkning skulle kunna 

härledas till Berglinds (1995) organisatoriska nivå när det gäller förutsättningar för 

handlingsutrymmet. Anta att det existerar normer och roller på ett socialkontor som anger 

hur socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd skall agera och kanske till och 

med och tycka och tänka, i alla fall på arbetsplatsen. En slags inarbetad praxis som tar sig 

uttryck i socialsekreterarens agerande gentemot så väl klienter och kolleger. Låt oss säga att 

det på ett socialkontor kanske finns sådana rollförväntningar och normer som utgår från 

andra perspektivs företräde framför barnperspektivet, kanske har man höga krav om 

effektivitet på sig eller förväntas vara professionell och inte så familjär i sin klientkontakt. 

Om socialsekreteraren därtill har en god förståelse för barnperspektivet kanske hon eller 

han inte kan få ihop bilden av vad just barnperspektivet innebär i det praktiska arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Att nyexaminerade och de med stor yrkeserfarenhet skiljer sig åt skulle 

enligt detta resonemang kunna vara ett resultat av att de nyexaminerade ännu inte tagit till 

sig de normer och rollerförväntningar som råder inom organisationen på samma sätt som de 

som arbetat längre. De som däremot arbetat allra längs skulle också kunna antas vara mer 

eller mindre befriade från sådana rollförväntningar och normer, eftersom de arbetat så 

länge att kolleger inte ifrågasätter dem på samma sätt.  

Den grupp som i högst utsträckning anser sig ha förståelse för innebörden av 

barnperspektivet har tidigare erfarenheter av att arbeta med barn. Denna grupp minskar 

dock markant i fråga om vad barnperspektivet innebär i arbetet med ekonomiskt bistånd, 

men det skall ändå poängteras att även här anser sig en majoritet ha förståelse för vad detta 

innebär. Vidare visar tabellen att även de som arbetar specialiserat mot en viss typ av 

klienter sjunker markant från påstående ett jämfört med påstående två, och de anser sig 

inte ha särskilt stor förståelse för vad barnperspektivet innebär för deras arbete jämfört med 

de som inte arbetar specialiserat. Gruppen som utgår från ärendebelastning visar generellt 

samma mönster med den skillnaden att desto högre ärendebelastning respondenterna har 

desto mer osäkra blir de på vad barnperspektivet innebär i deras arbete, och här uppmäts 

det lägsta resultatet som också ligger långt under genomsnittet. Resultatet visar således att 

respondenterna anser sig ha förståelse för vad barnperspektivet innebär, men att hur detta 
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skall användas i deras eget arbete gör dem lite mer osäkra och att detta är tydligare i vissa 

grupper än andra.   

 

Tabell 2 Socialsekreterarnas uppfattning av innebörden av barnperspektivet, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
 
n 

Barnperspektivet inbegriper att den 
vuxne ser barnet och har barnet i sin 
synvinkel 

 
 
n 

Barnperspektivet inbegriper att den 
vuxne ser ur barnets synvinkel 

  Instämmer  Instämmer inte  Instämmer Instämmer inte 

Alla 91 89 11 91 85 15 

Få antal ärenden 43 81 19 43 84 16 

Medel antal 
ärenden 
 

33 94 6 34 79 21 

Högt antal ärenden 12 100 0 11 100 0 

Har egna barn  44 96 4 44 87 13 

Har inte egna barn 45 82 18 45 82 18 

Få år inom ek. 
bistånd 

36 81 19 37 78 22 

Medel år inom ek. 
bistånd 

37 92 8 36 92 8 

Många år inom ek. 
bistånd 

18 100 0 18 83 17 

Få 
yrkesverksamma år 

34 79 21 35 77 23 

Medel 
yrkesverksamma år 

43 93 7 43 88 12 

Många 
yrkesverksamma år 

13 100 0 12 92 8 

*Signifikanta skillnader (p< 5%) är markerade med fet stil. 

Tabellen visar att en stor majoritet instämmer i båda påståendena vad gäller innebörden av 

barnperspektivet. Det finns dock vissa skillnader inom grupperna och mellan påståendena. 

De socialsekreterare som har ett medelhögt antal ärenden har i lägre utsträckning svarat 

instämmande med påståendet att barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser ur barnets 

synvinkel än det första påståendet. Vidare har ingen med hög ärendebelastning svarat att de 

inte instämmer i något av påståendena. Anmärkningsvärt är att i föregående tabell var det 

denna grupp som utmärkte sig genom att visa störst osäkerhet för vad barnperspektivet 

innebär i deras arbete. Faktorn att ha egna barn påverkar också den synen på 

barnperspektivet, och här är skillnaden inom gruppen signifikant. Av de som har egna barn 

visar sig en lägre andel instämma i det andra påståendet. De som inte har egna barn svarar 

däremot samma på de båda påståendena, vilket skulle kunna tolkas som att de som inte har 

egna barn svarar mer utifrån en teoretisk övertygelse om hur saker och ting är beskaffade. 
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De som däremot har egna barn kan tvärtom tänkas vara påverkade av det egna 

föräldraskapet i den utsträckning att de faktiskt inte anser i lika hög utsträckning att 

barnperspektivet även inbegriper att den vuxne ser ur barnets synvinkel.  

Vidare återfinns samma tendenser inom gruppen yrkesverksamma år som inom gruppen 

med yrkesvana från ekonomiskt bistånd och här sammanfaller hög yrkeserfarenhet i båda 

bemärkelserna med en hög grad av instämmande i det första påståendet. Inom gruppen 

med yrkesvana från ekonomiskt bistånd är dock skillnaderna signifikanta. I båda fallen 

sjunker dock denna grad av instämmande i det andra påståendet som utgår ifrån att 

barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser ur barnets synvinkel. Andelen som instämmer 

för dessa båda kategorier sjunker ju kortare tid som respondenterna varit yrkesverksamma, 

både inom ekonomiskt bistånd och i övrigt. Även Stranz (2007) uppmärksammade denna 

grupp i sin avhandling då han menar att bland de förhållanden som rör handläggarnas 

professionella särdrag är yrkeserfarenhet den faktor som i störst utsträckning påverkar 

besluten om ekonomiskt bistånd. Hans resultat pekar på att en längre yrkeserfarenhet 

medför en lägre grad av generositet.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att när man jämför de två påståendena mot varandra  

finns det en liten skillnad där svaren generellt sett pekar mot att påståendet som utgår från 

att barnperspektivet inbegriper att den vuxna ser barnet och har barnet i sin synvinkel har en 

något större andel instämmande, dock är inte skillnaden anmärkningsvärd på något sätt. De 

skillnader som finns utgörs dock av skillnader påståendena emellan inom grupperna. Det är 

således inte särskilt svårt att hålla med om att barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser 

till barnet och har denne i sin synvinkel. Att den vuxne skall se till barnet är för många 

självklart och förknippat med ett orubbligt vuxenansvar. Det kräver inte heller mycket av oss. 

Men påståendet om att den vuxne även måste se ur barnets perspektiv inbegriper plötsligt 

något mer, ett agerande från vår sida. Vi som vuxna måste sätta oss in i barnets situation och 

anta dess perspektiv. Att svara instämmande på det första påståendet men nekande till det 

andra skulle kunna sägas inbegripa ett antagande om att den vuxne vet bättre, ett 

antagande om den vuxnes tolkningsföreträde gentemot barnet. Ett antagande som kan 

tänkas vara lite mera djupt rotat hos en grupp socialsekreterare som har en gedigen 

arbetserfarenhet, då ekonomiskt bistånd länge endast haft ett vuxenperspektiv av den enkla 

anledningen att det är den vuxne som ansöker om bistånd. Att anlägga ett barns perspektiv 
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och se ur dess synvinkel medför utifrån ovanstående resonemang också ett agerande från 

den vuxne. För att göra detta måste den vuxne tala med barnet eller med någon som känner 

barnet väl. Detta inbegriper alltså ett merarbete från den vuxnes sida. Något som man, om 

man utgår från Stranz (2007) antaganden om socialarbetares strävan efter att minska 

arbetsbelastningen, kan tänkas dra sig för om man har en hög arbetsbelastning, men som i 

detta fall av ovan redovisade resultat inte sammanfaller med ett högt antal ärenden. Det kan 

kanske i stället sammanfalla med en upplevd hög arbetsbelastning, som om man är 

nyexaminerad eller nyss har påbörjat sin anställning och inte riktigt har förstått vad arbetet 

innebär.  

 

Tabell 3. Socialsekreterarnas uppfattning av principen om barnets bästa, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
 
 
n 

I en utredning om ekonomiskt bistånd 
är det viktigt att särskilt beakta vad 
som krävs för att se till barnets bästa 

 
 
 
n 

I beslut om ekonomiskt bistånd är det 
viktigt att redovisa de 
hänsynstaganden som gjorts till 
barnets bästa 

  Instämmer Instämmer inte  Instämmer Instämmer inte 

Alla 90 93 7 92 98 2 

Få antal ärenden 44 96 4 44 100 0 

Medel antal 
ärenden 

33 88 12 34 94 6 

Högt antal 
ärenden 

11 100 0 11 100 0 

 Få år inom ek. 
bistånd 

36 92 8 37 100 0 

Medel år inom ek. 
bistånd 

35 94 6 36 100 0 

Många år inom 
ek.  bistånd 

19 95 5 19 89 11 

Få 
yrkesverksamma 
år 

35 91 9 35 100 0 

Medel 
yrkesverksamma 
år 

42 95 5 43 100 0 

Många 
yrkesverksamma 
år 

12 92 8 13 85 15 

*Signifikanta skillnader (p< 5%) är markerade med fet stil. 

Generellt sett instämmer en något högre andel med att det är viktigt att barnets bästa 

redovisas i beslut, än att särskilt beakta vad som krävs för att se till barnets bästa i utredning 

om ekonomiskt bistånd. Ingen grupp utmärker sig nämnvärt, men det som ändå är värt att 

notera är att de med hög ärendebelastning tycker att det är lika viktigt att redovisa de 
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hänsynstaganden som gjorts till barnets bästa i beslut som de beaktanden som gjorts 

barnets bästa i utredningen. Även denna gång återfinns stora likheter mellan de som har 

arbetat många år inom ekonomiskt bistånd och de som har många yrkesverksamma år 

bakom sig. Båda grupperna tycker, tvärtemot alla andra, att det är något viktigare att beakta 

vad som krävs för att se till barnets bästa i utredningar än i beslut. Det finns en signifikant 

skillnad mellan de nyexaminerade och de med många yrkesverksamma år bakom sig. Det 

finns också en signifikant skillnad inom gruppen med yrkesvana från ekonomiskt bistånd.  
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Tabell 4. Socialsekreterarnas uppfattning av principen om barns rätt att komma till tals, uppdelat i under kategorier. 
Procent 

  
 
n 

I en utredning om ekonomiskt bistånd är 
det viktigt att klarlägga barnets 
inställning 

 
 
n 

I beslut om ekonomiskt bistånd är 
det viktigt att redovisa barnets 
inställning 

  Instämmer Instämmer inte  Instämmer  Instämmer inte 

Alla 84 31 69 90 27 73 

Få antal ärenden 41 39 61 42 29 71 

Medel antal 
ärenden 

31 16 84 34 15 85 

Högt antal 
ärenden 

10 40 60 11 46 54 

Har arbetat med 
barn 

49 37 63 50 34 66 

Har inte arbetat 
med barn 

33 21 79 38 16 84 

Har egna barn 40 38 62 42 29 71 

Har inte egna barn 42 26 74 46 26 74 

Arbetar 
specialiserat 

43 33 67 45 33 67 

Arbetar inte 
specialiserat 

40 30 70 44 21 79 

Få år inom ek. 
bistånd 

33 33 67 36 28 72 

Medel år inom ek. 
bistånd 

33 27 73 36 28 72 

Många år inom ek. 
bistånd 

18 33 67 18 22 78 

Få 
yrkesverksamma 
år 

31 26 74 35 23 77 

Medle 
yrkesverksamma 
år 

42 31 69 42 29 71 

Många 
yrkesverksamma 
år 

11 46 54 12 33 67 

Unga 40 25 75 45 22 78 

Äldre 40 35 65 41 32 68 

 

Denna tabell visar att det är betydligt färre som instämmer med att det är viktigare att 

klarlägga och redovisa barnets inställning än att klarlägga och redovisa hänsynstaganden till 

barnets bästa, jämför med tabell tre.  Återigen är det de med hög ärendebelastning som 

instämmer till högst andel, men värt att notera är också att även de med få antal ärenden 

instämmer i nästan lika hög grad som de med hög ärendebelastning i frågan om utredning. 

De som har en medeltung arbetsbelastning är den grupp som har den lägsta uppmätta 

graden av instämmande både när det gäller att klarlägga barnets inställning i samband med 

utredning och redovisa barnets inställning i beslut. De har svarat betydligt under 
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genomsnittet. Vidare framgår att de som inte har arbetat med barn inte tycker att det är lika 

viktigt med barnets inställning, vare sig det gäller utredning eller beslut, jämfört med de som 

har erfarenhet av att arbeta med barn. Detta skulle kunna ses som ett exempel på vad 

Nordlander (2006) kommit fram till i sin avhandling, alltså att socialsekreterarnas 

värderingar har stor betydelse för deras val av kunskap, och socialsekreterare menas 

använda sig av sådan kunskap som stämmer överens med de värderingar som de bär med sig 

från tidigare erfarenheter.  

De som har egna barn tycker att det är viktigt att redovisa barnets inställning i en utredning i 

högre utsträckning än den totala undersökningsgruppen, men tycker som genomsnittet när 

det gäller beslut. De som inte arbetar specialiserat instämmer i något mindre grad 

beträffande beslut än genomsnittet, medan de tycker som totalpopulationen när det gäller 

utredning jämfört med de som arbetar specialiserat och som tycker exakt lika i de båda 

påståendena. Att ha arbetat många år med ekonomiskt bistånd verkar ha betydelse för 

resultatet då de som gjort detta inte tycker att det är lika viktigt att redovisa barnets 

inställning i besluten jämfört med i utredningen. Antal yrkesverksamma år i sin helhet verkar 

också påverka denna fråga då de med många yrkesverksamma år ligger över medelsnittet i 

grad av instämmande med det första påståendet som handlar om vikten av att klarlägga 

barnets inställning i utredningen. Denna kategori visar också att desto färre yrkesverksamma 

år respondenterna har desto lägre är deras grad av instämmande med båda påståendena. 

Ålder har också en viss inverkan på resultatet, då unga dels instämmer mindre än 

genomsnittet i båda frågorna, dels instämmer i mindre utsträckning jämfört med äldre.  

Sammanfattningsvis är det värt att notera att socialsekreterarna är mer benägna att 

instämma med påståendena om principen om barnets bästa än med påståendena om 

principen om barns rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade med hänsyn till ålder 

och mognad, trots att båda principerna har sin grund i barnkonventionen och kommer till 

uttryck i socialtjänstlagen, utan inbördes ordning. Detta skulle kunna tolkas som personlig 

gallring bland de styrande regelverken från socialsekreterarens sida om man utgår från 

Stranz (2007) antaganden om att socialsekreterare inom ramen för sin diskretion gör 

gallringar. Ett tilltagande antal regler kan alltså inte bara fungera deprofessionaliserande, 

utan också utgöra incitament för tjänstemän att göra personliga gallringar bland reglerna. 
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Det senare kan därmed, utifrån ovan förda resonemang, leda till att vissa regler tillmäts 

större betydelse av en handläggare, medan någon annan lägger större vikt vid andra.  

 

Hur socialsekreterare praktiserar barnperspektivet 

 

Tabell 5. Socialsekreterarnas deltagande i olika aktiviteter som syftar till att utreda barnperspektivet. Procent 

     

 n Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej, inte alls 

Talat med föräldrarna 
om barnets situation 

90 30 62 8 

Talat med barnet om 
dess situation 

91 2 13 85 

Gjort hembesök 90 21 59 20 

Diskuterat barnets 
situation vid 
ärendedragning. 

91 32 55 13 

Utförligt belyst barn i 
långvarigt ek. bistånd 

89 10 54 36 

Gjort 
barnkonsekvensanalys 
enligt modell 

92 3 21 76 

På annat sätt 
dokumenterat och 
motiverat i beslut 

92 19 66 15 

Informerat om 
möjlighet att söka 
bistånd till barnets 
aktivitet 

89 8 45 47 

Informerat om 
gratisaktiviteter, kollo 
och sommarjobb 

90 19 38 43 

Vidtagit särskilda 
åtgärder för att 
föräldrarna skall bli 
självförsörjande. 

90 52 37 11 

Beviljat nödansökan 92 50 46 4 

Beviljat hyresskuld 92 34 51 15 

 

Tabellen visar att socialsekreterarna i störst utsträckning beviljat nödansökan och talat med 

föräldrarna om barnets situation och behov. Många har också i väldigt stor utsträckning 

diskuterat barnet på ärendedragningar, dokumenterat barnets behov i beslut, vidtagit 

åtgärder för att föräldrarna skall bli självförsörjande samt beviljat hyresskuld. Av dem som 

beviljar nödansökan och vidtar särskilda åtgärder för att föräldrarna skall bli självförsörjande 

är det också många som anger att de gör detta i stor utsträckning. Absolut minst har 
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socialsekreterarna talat med barnet, följt av att göra en barnkonsekvensanalys enligt en 

vedertagen modell. Värt att notera är att barnet blir synligt i de akuta åtgärderna. Att bevilja 

en hyresskuld för att undvika att en familj avhyses samt att bevilja en nödansökan, alltså 

pengar till mat och/eller hyra i en akut situation, är alltså relativt vanligen förekommande 

åtgärder för att se till barnets bästa. Detta kan jämföras med Fernqvist et al. (2008) som i sin 

undersökning noterat att barns intressen i de granskade domarna endast berörs där barn 

uppges ha behov och då basala behov som mat och kläder, ett så kallat nödbistånd.  

Vidare kan också påpekas att vissa moment ingår i socialsekreterarnas mera vanligen 

förekommande arbetsuppgifter så som hembesök och åtgärder för att föräldrarna skall bli 

självförsörjande. Det kan vara svårt för socialsekreterarna att avgöra om detta gjorts särskilt 

med hänsyn till barnet i den bidragssökande familjen eller om detta skulle gjorts i alla fall, 

men att det delvis syftade till att värna om barnet i familjen. Författarna får alltså anta att 

respondenternas svar på dessa påståenden antagligen syftar till lite olika definitioner, men 

eftersom vi bara har deras svar att utgå ifrån kan vi bara spekulera i detta. Om man ändå 

utgår ifrån att dessa åtgärder faktiskt utförts med särskild hänsyn till barnet är det 

anmärkningsvärt att socialsekreterarna som grupp överlag visar på ett högt praktiserande av 

barnperspektivet i det praktiska arbetet med ekonomiskt bistånd. Det är dock på sin plats att 

poängtera att dessa resultat endast belyser hur socialsekreterarna själva uppger sig agera. 

Jämför detta med till exempel Länsstyrelsens i Stockholms läns (2005) tillsyn som visar att 

socialtjänsten tar hänsyn till barnperspektivet i teorin, alltså i riktlinjer, rutiner och i sina 

beskrivningar av arbetet, men att brukarintervjuerna och aktgranskningen pekar på att 

perspektivet inte fått samma genomslag i det praktiska arbetet.  
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Tabell 6. Socialsekreterarnas deltagande i följande aktiviteter, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
n 

Talat med föräldrarna om barnets 
situation och dess behov 

 
n 

Talat med barnet om dess 
situation och behov 

  Ja, stor Ja, viss Nej  Ja, stor Ja, viss Nej 

Alla 90 30 62 8 91 2 13 85 

Få antal ärenden 43 40 51 9 44 5 11 84 

Medel antal ärenden 33 27 64 9 33 0 9 91 

Högt antal ärenden 11 9 91 0 11 0 36 64 

Har arbetat med barn 51 39 59 2 51 4 20 76 

Har inte arbetat med 
barn 

37 19 65 16 38 0 5 95 

Har egna barn 43 21 67 12 44 2 11 87 

Har inte egna barn 45 40 56 4 45 2 16 82 

Arbetar specialiserat 44 32 55 13 45 2 20 78 

Arbetar inte 
specialiserat 

45 29 69 2 45 2 7 91 

Få år inom ek. bistånd 36 36 56 8 36 6 14 80 

Medel år inom ek. 
bistånd 

35 26 66 8 36 0 19 81 

Många år inom ek. 
bistånd 

19 26 69 5 19 0 0 100 

Få yrkesverksamma år 34 35 56 9 34 3 15 82 

Medel 
yrkesverksamma år 

42 29 62 9 43 2 16 82 

Många 
yrkesverksamma år 

13 23 77 0 13 0 0 100 

 

Tabellen visar att det är relativt många som talat med föräldrarna, men att det varierar i 

vilken utsträckning de gör detta. Återigen är det på sin plats att påpeka att dessa resultat 

endast speglar socialsekreterarnas utsaga. Våra resultat går stick i sträv med till exempel 

Stridh (2020) vars resultat visar på att respondenterna, dvs. föräldrar som mottar 

ekonomiskt bistånd, upplever att handläggarna väldigt sällan frågar om barnen och att det 

över huvudet taget pratas väldigt lite om barnen.  

Det är väldigt få som pratar med barnen i någon utsträckning över huvudet taget. Återigen 

utmärker sig de med hög ärendebelastning med ett resultat som skiljer sig från de övriga. I 

denna grupp anger ingen att de inte har talat med föräldrarna, men de talar inte heller med 

föräldrarna i stor utsträckning. De som har arbetat med barn pratar i större utsträckning 

med föräldrarna än de som inte har arbetat med barn. De som inte har arbetat med barn är 

till yttermera visso bland dem som pratar minst med barnen. De som har egna barn pratar 

anmärkningsvärt nog i mindre utsträckning med föräldrarna än de som inte har egna barn. 

De som ändå talar med föräldrarna gör det inte heller i lika stor utsträckning som de som 

inte har barn. Bland de som har arbetat länge inom ekonomiskt bistånd uppger ingen att de 
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pratar med barnen. Detsamma gäller för de som har många yrkesverksamma år efter 

avslutad utbildning. Denna grupp svarar anmärkningsvärt nog också att de alltid pratar med 

föräldrarna, flertalet av dem dock endast i viss utsträckning. 

 Sammanfattningsvis kan noteras att det verkar vara lättare för socialsekreterare att tala 

med någon annan om barnet än med barnet självt. Detta bekräftar vad Fernqvist et al. 

(2008) kom fram till, då även de konstaterat att samtal med barn är mycket sällsynt. Den 

övervägande delen av informationen som rör barn kom från de sökande, och författarna såg 

inga tecken på att socialtjänsten eller rätten haft kontakt med barnen eller hämtat 

information från dem. Enligt barnkonventionen och svensk lag har barn i frågor som berör 

dem rätt att ge uttryck för sin uppfattning och få den beaktad, med hänsyn till ålder och 

mognad, men i biståndsförfarandet tillgodoses inte den rättigheten. Detta kan också ha 

många olika orsaker, man kanske är även detta är ett resultat av en av Stranz (2007) 

uppmärksammade diskretionsrelaterade faktorer, som att minska den egna 

arbetsbelastningen till exempel. Men om vi i stället utgår från att det inte har med ork och 

tid att göra så måste vi anta att det är ett medvetet val att inte tala med barnen. Så varför 

skulle socialsekreterarna inte vilja tala med barnen, är frågan vi ställer oss då. Frågan skulle 

kunna härledas till Johanssons (2007) antaganden om intresseorientering som en av de 

faktorer som bestämmer och påverkar socialsekreterarens handlingsutrymme. 

Intresseorienteringen antas inbegripa det faktum att organisationer också tar hänsyn till 

andra intressen än klinternas. Byråkratin drar på så sätt inte bara upp gränser omkring och 

inom den egna verksamheten, den ser också till att gränserna i förhållande till den enskilda 

klienten bevakas och upprätthålls, annars kommer organisationens legitimitet att 

undergrävas. Utifrån detta resonemang kan antas att det finns de socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd som helt enkelt inte anser det som deras arbetsuppgift att tala med barn 

eller utreda barnens situation, eftersom de anser att det finns socialsekreterare inom barn- 

och familjeenheterna som borde göra detta. Denna ovilja att tala med barnet skulle därmed 

kunna ha sin grund i ett ställningstagande som utgår från ett resonemang om att ekonomiskt 

bistånd och barnutredningar bör skiljas åt. Därmed värnas gränsen kring det egna 

intresseområdet. Att tala med barnen eller i alltför stor utsträckning tala med föräldrarna 

om barnen skulle utifrån detta resonemang kunna uppfattas som ett övertramp gentemot 
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en annan kategori socialsekreterare och ett icke önskvärt förhållande som undergräver den 

egna legitimiteten.  

 

Tabell 7. Socialsekreterarnas deltagande i följande aktiviteter, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
n 

Gjort en barnkonsekvensanalys 
enligt en vedertagen modell. 

 
n 

På annat sätt dokumenterat och motiverat 
hur barnets behov beaktats i beslut. 

  Ja, stor Ja, 
viss 

Nej  Ja, stor Ja, viss Nej 

Alla 92 3 21 76 92 18 66 16 

Få antal ärenden 44 5 25 70 43 19 63 18 

Medel antal ärenden 33 3 6 91 34 20 65 15 

Högt antal ärenden 12 0 50 50 12 0 92 8 

Har arbetat med 
barn 

52 6 23 71 53 25 58 17 

Har inte arbetat med 
barn 

38 0 16 84 37 11 76 13 

Har egna barn 44 2 25 73 43 12 70 18 

Har inte egna barn 46 4 18 78 47 23 64 13 

Unga 45 4 16 80 45 27 64 9 

Äldre 43 2 26 72 43 12 70 18 

Få år inom ek. 
bistånd 

37 8 19 73 37 30 60 10 

Medel år inom ek. 
bistånd 

36 0 22 78 36 17 69 14 

Många år inom ek. 
bistånd 

19 0 21 79 19 0 74 26 

Få yrkesverksamma 
År 

35 6 17 77 35 23 66 11 

Medel 
yrkesverksamma år 

43 2 26 72 43 19 70 11 

Många 
yrkesverksamma år 

13 0 15 85 13 0 62 38 

*Signifikanta skillnader (p< 5%) är markerade med fet stil. 

Tabellen visar att benägenheten överlag är låg när det gäller att göra 

barnkonsekvensanalyser. Men den visar också att socialsekreterarna i stor utsträckning 

dokumenterar på annat sätt. Påpekas skall igen att detta endast belyser socialsekreterarnas 

egen uppfattning om hur mycket de dokumenterar. Jämför med Fernqvist et al. (2008) som i 

sin rättssociologiska granskning konstaterat att barnkonventionen inte tillämpas då 

socialtjänsten inte dokumenterar barns situation eller hur beslut som fattas påverkar barn i 

någon högre utsträckning.  

De som har ett högt antal ärenden utskiljer sig i våra resultat såtillvida som att hälften av 

dem faktiskt i någon utsträckning gör barnkonsekventanalyser enligt modell. Detta är den 
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högst uppmätta frekvensen som också ligger betydligt över genomsnittet. Inom denna grupp 

är skillnaderna signifikanta. Inom gruppen med erfarenhet av ekonomiskt bistånd finns en 

signifikant skillnad vad gäller hur de på annat sätt dokumenterar och motiverar barnet i 

beslut. De med få år inom ekonomiskt bistånd är också bättre på att på annat sätt 

dokumentera barnen i beslut än de som jobbat många år inom ekonomiskt bistånd och 

detsamma gäller även för de nyexaminerade jämfört med de som har lång 

arbetslivserfarenhet.  

De flesta socialsekreterare uppger att de dock i stor utsträckning dokumenterar och 

motiverar barnets behov i beslut, även om de kanske inte gör någon barnkonsekvensanalys. 

Skälen till att inte använda sig av en modell för barnkonsekvensanalyserna kan vara många. 

De skulle kunna ha sitt ursprung i Stranz (2007) diskretionsrelaterade faktorer, som att 

minska den egna arbetsbelastningen. Men detta skulle också kunna ses som ett uttryck för 

socialsekreterarens värnande om den egna diskretionen. Stranz (2007) pekar till exempel på 

hur socialsekreterares makt över och unika kunskap om regelverket möjliggör att 

socialsekreteraren kan göra både medvetna och omedvetna urval bland olika bestämmelser. 

Detsamma kan även gälla för valbara modeller, och socialsekreteraren kan därför välja att 

använda denna modell eller inte efter personligt tycke eller som ett resultat av omedvetna 

val, eftersom det innebär obehag att sätta sig in i något nytt eller att behöva omvärdera sin 

kunskap. Utifrån detta resonemang är det också anmärkningsvärt att just socialsekreterare 

inom ekonomiskt bistånd i så hög utsträckning väljer att inte använda sig av en vedertagen 

modell för barnkonsekvensanalyser, eftersom modeller och standardiserade utredningar 

numera är så väl förankrade i socialt arbete överlag.  

Om vi utgår från att en modell för barnkonsekvensanalyser skulle kunna komma att ge mer 

likriktade beslut måste det också antas att majoriteten av socialsekreterarna antagligen 

fattar relativt godtyckliga beslut som kommer att skilja sig åt från fall till fall. Detta kan 

jämföras med Gustafsson et el. (1995) som i sin studie fastställde att den höga grad av 

variation som kunde uppmätas rörande beslut utifrån ett och samma scenario av sin 

karaktär i grund och botten handlar om olikheter som har att göra med faktorer som är 

förknippade med socialdistriktens olika kulturer. Ansvaret för hur normer och riktlinjer 

tillämpas ligger enligt författarna inte hos handläggarna utan närmast hos arbetsledningen. 

Författarna menar vidare att en viktig förklaring är att det uppenbarligen finns olika kulturer 
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vid de olika socialdistrikten som sannolikt hänger samman med den stora interna och 

externa personalomsättningen. Även vår studie tyder på en hög personalomsättning, då 

nästan 60 procent av urvalsgruppen arbetat med ekonomiskt bistånd i två år eller mindre. 

Likväl skulle också olikheten i beslut rörande barnen i vår undersökningsgrupp kunna ha sin 

grund i just denna höga personalomsättning som i förlängningen också skapat olika kulturer 

med interna normer och en egen praxis för hur riktlinjerna tillämpas.     

 

Tabell 8. Socialsekreterarnas deltagande i följande aktiviteter, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
 
n 

Informerat föräldrarna om deras 
möjlighet att söka bistånd till 
aktiviteter särskilt riktade till barnet. 

 
 
n 

Informerat föräldrarna om kommunalt 
organiserade aktiviteter, sommarvistelser 
och sommarjobb för barn och unga 

  Ja, stor Ja, viss  Nej  Ja, stor Ja, viss Nej 

Alla 89 8 45 47 91 19 38 43 

Få antal ärenden 42 5 36 59 43 21 35 44 

Medel antal 
ärenden 

33 12 49 39 34 12 35 53 

Högt antal ärenden 11 0 82 18 11 9 73 18 

Har arbetat med 
barn 

50 8 46 46 51 26 41 33 

Har inte arbetat 
med barn 

37 8 43 49 38 11 34 55 

 Har egna barn 43 2 54 44 43 12 51 37 

Har inte egna barn 44 14 38 48 46 24 28 48 

Arbetar 
specialiserat 

43 12 49 39 43 21 37 42 

Arbetar inte 
specialiserat 

45 4 40 56 47 17 40 43 

Unga 43 5 44 51 44 21 27 52 

Äldre 42 12 48 40 43 19 44 37 

Få 
yrkesverksamma år 

33 0 33 67 34 15 32 53 

Medel 
yrkesverksamma år 

44 11 52 37 43 23 40 37 

Många 
yrkesverksamma år 

11 18 46 36 13 15 54 31 

*Signifikanta skillnader (p< 5%) är markerade med fet stil. 

Tabellen visar att det generellt sett är fler som informerar än som inte gör det i båda 

ärendena samt att av de som informerar är det fler som i stor utsträckning utger sig för att 

informera om gratisaktiviteter och dylikt. Även i denna fråga skiljer sig de med ett högt antal 

ärenden från de som har ett medel eller lågt antal ärenden, då de i betydligt större 

utsträckning informerar i båda frågorna, och här är skillnaderna signifikanta. Värt att notera 

är att de som arbetar specialiserat i högre grad utger sig för att informera om möjligheten 
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att söka särskilt bistånd än de som inte arbetar specialiserat, och att de gör så i mycket 

större utsträckning, men att dessa grupper inte skiljer sig nämnvärt åt i frågan om 

gratisaktiviteter. De som har många yrkesverksamma år bakom sig är mycket bättre på att 

informera i båda frågorna än vad nyexaminerade är, och de anger också att de informerar 

om möjligheten att söka särskilt bistånd till barnets aktivitet i mycket högre utsträckning. Här 

är skillnaderna inom gruppen signifikanta.   

Sammanfattningsvis är det ändå anmärkningsvärt att det är så många socialsekreterare som 

inte informerar alls. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i. Det kan vara ett resultat av 

okunskap, då det faktiskt är en betydande del av dem som inte informerar som är 

nyexaminerade. Det kan också tänkas vara ett uttryck för socialsekreterares ambition att 

minska den egna arbetsbördan. Om man utgår från Stranz (2007) antaganden kan det antas 

att socialsekreterarnas makt över och unika kunskap om regelverken också möjliggör både 

medvetna och omedvetna urval bland olika bestämmelser. Eftersom urvalet som ovan 

nämnt i stor utsträckning baseras på ambitionen att minska den egna arbetsbördan, 

tenderar den information som förmedlas till klienterna att vara begränsad. Med detta och 

det faktum att socialsekreterarna bara till viss del agerar som ett kollektiv följer alltså inte 

bara risken att informationsförmedlingen varierar mellan olika tjänstemän. I förlängningen 

kommer därmed också regeltolkningen och olika typer av beslut i stor utsträckning att 

präglas av personliga värderingar, inom ramen för socialsekreterarens diskretion.  

De socialsekreterare som i större utsträckning informerar om bl.a. gratisaktiviteter än om 

möjligheten att söka bistånd till aktiviteter till barnet, som t.ex. de nyexaminerade, skulle 

kunna göra detta med ett personligt finansiellt hänsynstagande. I så fall måste man utgå från 

antaganden om diskretionsrelaterade faktorer som denna (Stranz, 2007). Utifrån detta 

resonemang kan det antas att man som nyanställd inom ekonomiskt bistånd tar mer hänsyn 

till att hålla budgeten, och att inte i för stor utsträckning bevilja bistånd utöver normen. 

Detta skulle logiskt nog också sammanfalla med det faktum att nyanställda under en 

prövotid inte heller signerar sina egna beslut utan att en arbetsledare gör detta. De 

nyanställdas biståndsbedömningar kommer därmed alltså att granskas av någon högre upp i 

hierarkin, vilket mycket väl kan antas påverka de nyanställda att göra restriktivare 

bedömningar. Författarna veterligen är denna praxis med prövotid relativt utbredd i 

Stockholms stad, vi vill dock inte hävda att den råder inom alla stadsdelsförvaltningar.  



49 
 

 

Tabell 9. Socialsekreterarnas deltagande i följande aktiviteter, uppdelat i underkategorier. Procent 

  
n 

Utförligt belyst barnets situation i den skriftliga dokumentationen/ 
grundutredningen vid långvarit ekonomiskt bistånd. 

  Ja, i stor utsträckning. Ja, i viss utsträckning Ne,j inte alls 

Alla 89 10 53 36 

Få antal ärenden 43 12 63 25 

Medel antal 
ärenden 

33 9 36 55 

Högt antal 
ärenden 

10 10 80 10 

Har arbetat med 
barn 

51 10 61 29 

Har inte arbetat 
med barn 

36 8 47 44 

*Signifikanta skillnader (p< 5%) är markerade med fet stil. 

Tabellen visar hur de allra flesta belyser dessa barns situation i den skriftliga 

dokumentationen, men att detta varierar mellan de olika undergrupperna. De med ett 

medelhögt antal ärenden är de enda som med en majoritet inte gör detta. De med få 

ärenden dokumenterar visserligen bättre än genomsnittet men det är de med ett högt antal 

ärenden som återigen utmärker sig genom att i allra högst utsträckning utge sig för att 

dokumentera dessa berörda barn. Inom denna grupp är skillnaderna signifikanta. När det 

gäller gruppen med medelstor ärendebelastning kan samma typ av antaganden göras som 

tidigare gjorts om medelgruppen inom antal yrkesverksamma år, jämför tabell ett. Låt oss 

utgå ifrån att socialsekreterarna själva inte kan bestämma om de vill ha få ärenden. Det 

måste alltså finnas en anledning till detta. Det kan tänkas att de som har relativt få ärenden 

antingen arbetar inom en mottagningsgrupp och därmed inte kommer i kontakt med barn i 

familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd i särskilt stor utsträckning. Man har därför 

möjligheten att göra denna dokumentation grundlig. Det kan också tänkas att de arbetar 

specialiserat mot en viss typ av klienter som gör att de inte kan ha ett högre antal ärenden, 

då dessa klienters speciella problematik gör dem mer tidskrävande än andra. Även i detta fall 

kan socialsekreterarna ha möjlighet att på ett utförligt sätt dokumentera och 

uppmärksamma de utsatta barnen, detta då de dels inte stöter på så många, dels kan tänkas 

vara lite mer insatta i sina ärenden än genomsnittet. De med ett högt antal ärenden skulle i 

sin tur kunna tänkas arbeta specialiserat även de, men mot en annan grupp av klienter som 

är mer oföränderliga över tid, till exempel långtidsarbetslösa. Detta skulle kunna medföra 

möjligheten att ha många ärenden. I detta fall skulle kunna tänkas att socialsekreteraren är 
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bra på att dokumentera dessa barn för att han eller hon är väl insatt i just denna problematik 

och det finns en inarbetad rutin för detta.  

En annan möjlighet är att dessa socialsekreterare har arbetat på nuvarande arbetsplats en 

längre tid och har en stor krets som ett resultat av just denna avsaknad av ruljans. Han eller 

hon kan i detta fall tänkas vara mer insatt i sina klienter än andra och därför på ett adekvat 

sätt uppmärksamma dessa barn. Medelgruppen kan utifrån ovan förda resonemang bestå av 

socialsekreterare med en normalstor arbetsbörda ärendemässigt, men de kanske inte i lika 

stor utsträckning arbetar specialiserat eller har en särskilt lång eller god kontakt med sina 

klienter. Att dokumentera dessa barn i önskvärd utsträckning skulle därför komma att 

innebära ett merarbete för berörda socialsekreterare, som kanske av tidsmässiga skäl måste 

gallra bland arbetsuppgifterna. Det kan alltså antas att dessa socialsekreterare inte 

dokumenterar i önskvärd utsträckning för att minska den egna arbetsbelastningen, än en 

gång en diskretionsrelaterad faktor (Stranz, 2007). Även Nordlander (2006) pekar på att 

bland de villkor som socialsekreterarna menar begränsa valet av kunskap anges först och 

främst tidsbrist och den höga arbetsbelastning som arbetet medför.  

Sammanfattning av resultat 

I tidigare forskning har faktorer som hög ärendebelastning, hög specialiseringsgrad och lång 

yrkeserfarenhet visat sig ha en inverkan på socialsekreterarnas beslut (Nordlander, 2006; 

Stranz, 2007; Hydén et al., 1995). Men vilka faktorer kom då att spela in på 

socialsekreterarnas uppfattning av barnperspektivet och hur de praktiserade detsamma?   

Den grupp som i särklass utmärker sig mest är de med en hög ärendebelastning. Även om 

denna grupp av socialsekreterare anger sig vara osäkra på vad barnperspektivet innebär i 

arbetet med ekonomiskt bistånd så visar resultaten att de ligger över genomsnittet vad 

gäller instämmande med de påståenden som i enkäten belyser definitionen av 

barnperspektivet och barnperspektivet så som det uttrycks i lagen. Dessa socialsekreterare 

utmärker sig även när det gäller att praktisera barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt 

bistånd. De ligger över genomsnittet i flertalet av påståendena i enkäten. Socialsekreterarna 

med högst antal ärenden är bland dem som i störst utsträckning talar med föräldrarna om 

barnet och de som i allra största utsträckning talar med barnen om deras situation och 

behov. De är också de som i störst utsträckning dokumenterar och motiverar hur barnets 

behov beaktats i beslut samt de som i störst utsträckning gör barnkonsekvensanalyser enligt 
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en vedertagen modell. Denna grupp av socialsekreterare är också mest benägna att 

informera föräldrarna både om deras möjlighet att söka bistånd till aktiviteter för barnet och 

om gratisaktiviteter, sommarvistelser och sommarjobb för barn och unga. Här motsäger sig 

denna studies resultat den tidigare forskningen. Exempelvis Nordlander (2006)  pekar på att 

socialsekreterare anger tidsbrist och hög arbetsbelastning som de främsta orsakerna till 

begränsningen av val av kunskap. Ett högt antal ärenden borde därför bli en anledning både 

till att inte söka kunskap utanför den redan vedertagna och till att inte redovisa på vilka 

grunder ett beslut fattas. Detta är dock inte fallet i vår studie. 

Angående de socialsekreterare som arbetar specialiserat kan sägas att de verkar lite mindre 

säkra på vad barnperspektivet innebär i deras arbete med ekonomiskt bistånd än andra. De 

talar lite mindre med föräldrarna och lite mer med barnen om barnens situation och behov 

än andra. De anger också att de i lite högre utsträckning än genomsnittet informerar 

föräldrarna om deras möjlighet att söka bistånd till aktiviteter för barnet. Det bör dock 

poängteras att skillnaderna i samtliga fall är små och att de i övrigt inte utmärker sig 

nämnvärt från socialsekreterare i genomsnitt. Gräsrotsbyråkraten antas ha ett relativt 

vidsträckt handlingsutrymme som påverkas av ett antal olika faktorer, såsom 

specialiseringsgraden som är en fråga om hur snävt verksamhetsrådet är definierat 

(Johansson, 2007). Stranz (2007) bekräftade till viss del detta, då han i sin studie fann belägg 

för att biståndsenheternas specialiseringsgrad spelar en viss roll genom att handläggare 

inom mer specialiserade organisationer också är mer bifallsbenägna och generösa än övriga. 

Dessa socialsekreterare utmärker sig dock som tidigare nämnt inte i vår studie.  

En grupp som dock utmärker sig från andra är socialsekreterare med en lång 

yrkeserfarenhet. De instämmer i högre utsträckning än genomsnittet med definitionerna av 

barnperspektivet och tillmäter också barnperspektivet, så som det uttrycks i lagen, generellt 

sett större vikt. Anmärkningsvärt nog tycker de att principerna om barns bästa och barns rätt 

att komma till tals är viktigare i utredningen om ekonomiskt bistånd än i beslutet om 

detsamma. Detta sammanfaller också med denna grupps relativt låga utsträckning av 

dokumentation av barnets behov i beslut. De gör också sällan barnkonsekventanalyser. De 

säger sig aldrig tala med barnet, men alltid med föräldrarna om barnets situation och behov 

och de är också bra på att informera föräldrarna både om gratisaktiviteter och möjlighet att 

söka särskilt bistånd till barnets aktiviteter. Även i Stranz (2007) avhandling utmärkte sig 
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denna grupp av socialsekreterare, och han konstaterar att bland de förhållanden som rör 

handläggarnas professionella särdrag är yrkeserfarenhet den faktor som i störst utsträckning 

påverkar besluten. Stranz resultat pekar på att en längre yrkeserfarenhet medför en lägre 

grad av generositet.  

De socialsekreterare som har tidigare erfarenhet av arbete med barn anser sig ha en lite 

bättre förståelse för barnperspektivet än genomsnittet. De som har egna barn instämmer i 

högre grad än de som inte har det med definitionerna av barnperspektivet. Både de som har 

egna barn och de som har tidigare erfarenhet av arbete med barn tillmäter principen om 

barnets rätt att komma till tals större vikt än andra. När det gäller att tala med barnen och 

föräldrarna om barnens situation och behov så gör de som arbetat med barn detta mer än 

genomsnittet, medan de som har egna barn anmärkningsvärt nog gör detta mindre än 

snittet. De socialsekreterare som tidigare arbetat med barn är bättre på att göra 

barnkonsekvensanalyser än de som inte har denna erfarenhet, och de dokumenterar och 

motiverar också barnen i beslut mer i stor utsträckning. De som har arbetat med barn är 

också bättre på att informera om gratisaktiviteter och dylikt än de som inte har det, och 

detsamma gäller även för dem som har egna barn jämfört med dem som inte har det. De 

som tidigare har arbetat med barn har också i mycket större utsträckning än de som inte har 

det särskilt belyst barnets situation i dokumentationen vid långvarigt bistånd.  Detta att 

erfarenhet av barn kom att spela in på socialsekreterarnas uppfattning och praktiserande av 

barnperspektivet skulle kunna ses som ett exempel på att socialsekreterarnas värderingar 

har stor betydelse för deras val av kunskap, och att socialsekreterare antas använda sig av 

sådan kunskap som stämmer överens med de värderingar som de bär med sig från tidigare 

erfarenheter (Nordlander, 2006).    
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Slutdiskussion  
I detta kapitel kommer författarna att diskutera några centrala punkter utifrån resultaten av 

denna studie. Förslag på fortsatt forskning inom området kommer också ges och författarna 

ställer sig bland annat frågorna Vem? och Varför? 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att socialsekreterare inom Stockholms stad som 

arbetar med ekonomiskt bistånd generellt uppger sig ha god förståelse både för innebörden 

av barnperspektivet som sådant och för innebörden av barnperspektivet i arbetet med 

ekonomiskt bistånd. Det verkar dock som att osäkerheten ökar när det gäller 

barnperspektivet inom ekonomsikt bistånd och här utmärker sig socialsekreterarna med ett 

högt antal ärenden genom att vara de som dalar mest i förståelse för barnperspektivet. De 

visar dock anmärkningsvärt nog, som tidigare nämnts, också på stor förståelse för 

barnperspektivet och tillmäter desamma hög relevans. De visar tillika på en hög grad av 

praktiserande av barnperspektivet i det praktiska arbetet. Vilka är då dessa 

socialsekreterare? Enligt vår studie är de sannolikt över 34 år och har arbetat med 

ekonomsikt bistånd mellan två och tio år. De har sannolikt också både egna barn och tidigare 

erfarenhet av arbete med barn. De jobbar också sannolikt specialiserat mot en viss grupp av 

klienter. Mer än så vet vi faktiskt inte om dem som grupp utan kan bara spekulera i varför de 

svarat som de gjort, men vad vi kan säga är att deras svar motsäger tidigare forskning 

(Hydén et al., 1995; Nordlander, 2006; Stranz, 2007). Det bör dock poängteras att det som 

tidigare nämnts lika gärna skulle kunna handla om den upplevda arbetsbördan som det 

faktiska antalet ärenden. Vare sig vår studie eller tidigare studier, oss veterligen, ställer dock 

den upplevda arbetsbördan mot den reella.    

Återigen, socialsekreterare inom Stockholms stad uppger sig ha förståelse för 

barnperspektivet och visar också att de faktiskt på många sätt och i relativt stor utsträckning 

praktiserar barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd. Men de tycker inte att 

principen om barns rätt att komma till tals är lika viktig som principen om barnets bästa och 

de talar inte särskilt mycket med barnen. Varför frågar vi oss då. Visst skulle detta kunna 

vara ett uttryck för att socialsekreterare gör godtyckliga sållningar bland alla de regler som 

finns och att denna princip om barnets rätt att komma till tals är av underordnad betydelse 

för flertalet socialsekreterare. Det skulle kunna vara ett uttryck för att socialsekreterare inte 

heller får incitament från ledningen att tala med barnen och därför kommer denna frågas 
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underordning i förlängningen också att bli en del av den rådande normen på socialkontoret, 

en del av den inarbetade praxisen. På så sätt skulle våra resultat kunna komma att tolkas 

som ett uttryck för att socialsekreterarna inte tycker att det här att tala med barn ligger på 

deras bord. Det är en uppgift för andra. Barnutredningar håller man inte på med inom 

ekonomiskt bistånd och att lägga sig i privata familjeangelägenheter skulle kunna skrämma 

bort människor som faktiskt behöver bistånd. Man skulle också kunna tolka våra resultat 

som ett uttryck för maktlöshet. Varför engagera sig i familjen och tala med barnet då man 

faktiskt ändå inte kan bevilja dem det de skulle vilja ha om man frågar dem?  Skulle inte det 

till och med vara elakt att inge dem falska förhoppningar som av ekonomiska skäl inte kan 

infrias? Än en gång kan vi bara spekulera i varför berörda socialsekreterare svarat som de 

gjort. Dock kan det konstateras att om lagstiftande organ vill att lagarna skall efterföljas och 

om principen om barns rätt att höras verkligen är en viktig fråga för de styrande organen, så 

borde de öka incitamentet för socialsekreterarna att prioritera denna fråga.    

Socialsekreterarna uppger att de i relativt stor utsträckning dokumenterar och motiverar hur 

barnets behov beaktats i besluten, men de gör sällan barnkonsekvensanalyser enligt en 

vedertagen modell. Varför frågar vi. För anmärkningsvärt är att det numera finns modeller 

och strukturerade utredningar inom många områden av socialt arbete. Detta borde inte vara 

något nytt för socialsekreterarna. Fråga istället: varför inte inom just detta område? Om 

socialsekreterare gjorde barnkonsekvensanalyser i högre utsträckning skulle likformigheten 

vad gäller dessa beslut öka. Detta skulle i sin tur innebära en högre rättssäkerhet för barn 

som onekligen överlag är utlämnade till vuxnas goda vilja. Antagligen skulle inte alla beslut 

som rör barn kunna innefatta en fullgod barnkonsekvensanalys, men ta till exempel barn i 

familjer med ett långvarigt biståndsberoende som är en synnerligen utsatt grupp. Om 

arbetsledningen skulle möjliggöra för socialsekreterare att rutinmässigt göra en 

barnkonsekvensanalys vid en satt tidpunkt i dessa ärenden så skulle dessa barns ställning 

definitivt att stärkas, något som efterlyses av bland annat Socialstyrelsen och Länsstyrelserna 

(2003).    

Om denna studie resulterar i fortsatt forskning i ämnet, skulle författarna tycka att det vore 

intressant att belysa hur barnperspektivet faktiskt tar sig uttryck i beslut om ekonomiskt 

bistånd genom en kritisk diskursanalys. På så sätt skulle man både kunna se hur barnet 

beskrivs i bidragsförfarandet och skapa en djupare förståelse för vilka strukturer och 
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diskurser som ligger bakom utformningen av den tryckta texten. En sådan studie skulle vara 

ett utmärkt komplement till denna studie.  

Slutligen vill författarna lyfta fram en fundering om barnen i ekonomiskt bistånd som väckts 

under denna studies genomförande. I den forskning som finns om barn i familjer som 

erhåller ekonomiskt bistånd hävdar ibland föräldrar att de skyddar sina barn från familjens 

ansträngda ekonomiska situation. Att de alltså prioriterar sina barns välbefinnande till den 

grad att de själva gör stora ekonomiska avkall. Rimligtvis borde det också finnas föräldrar 

som gör tvärtom. Där prenumerationen på morgontidningen inte får stå över och i stället 

läggas på en prenumeration på Kalle Anka, utan där normen för kläder eller fritid till barnet i 

stället går till en box rött till fredagskvällen. Barn är utlämnade till sina föräldrars goda vilja. 

Barn är utlämnade till samhällets goda vilja. Ekonomiskt bistånd kan om möjligen inbegripa 

ett barnperspektiv till en viss del, men det kommer alltid utgå från ett vuxenperspektiv. I alla 

fall så länge biståndet inte riktas särskilt till barnet. I alla fall så länge socialsekreterare inte 

gör hembesök för att följa upp om barnet verkligen fick den där egna sängen som biståndet 

var avsett för. Och i alla fall inte så länge ingen vågar prata med barnet!    
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Bilaga 1 
Operationalisering av teoretiska begrepp till enkäten.   

Informerat föräldrarna om deras möjlighet att söka bistånd till aktiviteter särskilt riktade 

till barnet är utformat efter Stockholms stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 

bistånd som lyder som följer ”Med utgångspunkt från barns behov kan bistånd beviljas till 

kostnad för exempelvis lägerverksamhet, idrottsresor eller kolonivistelse utanför skolans 

ram, utan att det finns särskilda sociala skäl om kostnaden är rimlig.” (2007, s. 27).  

Barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser barnet och har barnet i sin synvinkel samt 

Barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser ur barnets synvinkel är utformad utifrån 

Socialstyrelsens och länsstyrelsernas (2003) definition av barnperspektivet som lyder 

”Begreppet perspektiv betyder synvinkel. I detta sammanhang kan det alltså betyda att se 

något ur barnets synvinkel, att se med barns ögon. (…) Barnperspektiv kan också betyda att 

vuxna ser barnet, att man har barnet i sin synvinkel. (…) När ordet barnperspektiv används 

inom socialtjänsten måste det dock infatta bägge betydelserna.”( s.16).  

I utredning om ekonomiskt bistånd är det viktigt att särskilt beakta vad som krävs för att 

se till barnets bästa och I beslut om ekonomiskt bistånd är det viktigt att redovisa de 

hänsynstaganden som gjorts till barnets bästa har hämtats från Socialtjänstlagens 3 kap 2 § 

som lyder ”När åtgärder rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver.” Påståendena I utredning om ekonomiskt bistånd är det viktigt att klarlägga barnets 

inställning och I beslut om ekonomiskt bistånd är det viktigt att redovisa barnets inställning 

är hämtade från Socialtjäntlagens 3 kap 5 § som lyder ”När en åtgärd rör ett barn skall 

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

beaktande av dess ålder och mognad.” (SFS 2001:453).  

Utförligt belyst barnets situation i den skriftliga dokumentationen/grundutredningen vid 

långvarigt ekonomiskt bistånd är hämtat från socialtjänstutredningens antaganden om 

barnperspektivet som lyder ”Detta synsätt innebär inte en mer generös behovsprövning för 

barnfamiljer med långvarigt socialbidragsberoende. Men med en individuell 

behovsbedömning som grund för rätten till socialbidrag bör man ta särskild hänsyn till vad 

barnets bästa kräver i sådana situationer där de kan anses mer utsatta än vad som kan anses 
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vara normalt för andra barn.” (SoU, 1999, s. 241). Även Socialstyrelsen och länsstyrelserna 

fastställer dessa barns speciella position då de på handläggarnivå uppmanar till att fokusera 

på barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen och länsstyrelserna, 

2003).  

Gjort en barnkonsekvensanalys enligt en vedertagen modell eller På annat sätt 

dokumenterat och motiverat hur barnets behov beaktats i beslut utgår från Stockholms 

stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd som lyder som följer ”I 

bidragshushåll där det finns barn och ungdomar ska deras situation alltid uppmärksammas. 

När beslut rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. I ärenden där 

det finns barn i familjen ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan beslut fattas. 

Vid avslagsbeslut ska det dokumenteras att detta övervägande har skett.” 

(Socialtjänstförvaltningen, 2007, s. 5). Även Socialstyrelsen och länsstyrelserna (2003) 

poängterar vikten av att på handläggarnivå ”dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka 

eventuella överväganden som gjorts och hur detta påverkar beslutet. Detta gäller såväl vid 

negativa som positiva beslut.” (s.8). I Rinkeby-Kistas handbok Barnperspektiv och ekonomiskt 

bistånd anges också att ”En barnkonsekvensanalys innebär att man utreder och 

dokumenterar vilka konsekvenser ett beslut får för ett barn.” Vidare följer också en 

beskrivning av den modell som tagits fram för detta i samarbete mellan stadsdelarnas 

projektgrupp och representanter från BO (2010, s. 13).   
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Bilaga 2 
Hej! 

Vi är två studenter vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, som denna 

termin skriver vår C-uppsats. Vår studie syftar till att undersöka hur barnperspektivet tar sig 

uttryck i arbetet med ekonomiskt bistånd och vi kommer att skicka ut en webbenkät till alla 

socialsekreterare i alla stadsdelar i Stockholm stad. Enkäten skickas ut v. 15 och vi vore 

ytterst tacksamma om ni inför detta kunde bistå oss med en mailinglista innehållande era 

socialsekreterares mejladresser. Det är alltså endast socialsekreterare som handlägger och 

beslutar om ekonomiskt bistånd och inte handläggare eller andra yrkesgrupper som vi vill 

komma i kontakt med. Om ni har möjlighet att hjälpa oss med detta, eller har frågor i övrigt, 

vänligen kontakta oss på nedanstående mejladresser innan fredagen den 8 april. Denna 

rapport kommer i slutet av maj 2011 att skickas till dig för dig och berörda socialsekreterare 

att ta del av.  

Liza Ehrlund  Peter Ekberg 

lizaehrlund@gmail.com flan9er@gmail.com 

  

mailto:lizaehrlund@gmail.com
mailto:flan9er@gmail.com
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Bilaga 3 
Hej igen! 

I måndags kontaktade vi dig angående en mailinglista till de socialsekreterare som är 

verksamma inom er enhet. Vi vore ytterst tacksamma om du har möjlighet att hjälpa oss 

med en sådan. Självklart går det också bra med en lista med namnen, då vi själv kan sätta 

ihop mailadresserna. Vid frågor tveka inte att kontakta oss på nedanstående mailadresser. 

Med vänliga hälsningar  

Liza Ehrlund                   Peter Ekberg 

lizaehrlund@gmail.com   flan9er@gmail.com 
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Bilaga 4 

Hej! 

Vi är två studenter vid Socialhögskolan, Stockholms universitet, som denna termin skriver 

vår c-uppsats. Vår studie syftar till att undersöka hur barnperspektivet tar sig uttryck i 

arbetet med ekonomiskt bistånd. Vi kommer i morgon, onsdagen den 13:e april, skicka vår 

webbenkät till alla socialsekreterare i Stockholms stad som arbetar med ekonomiskt bistånd. 

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och ditt svar är av stort värde för oss. Alla svar 

behandlas anonymt och ditt deltagande är frivilligt. Det kommer vara möjligt att besvara 

enkäten t.o.m. torsdagen den 21:a april. Denna studie kommer att resultera i en rapport 

som publiceras på Universitetets databas Diva. Rapporten kommer också i slutet av maj 

2011 att skickas till respektive enhetschef för denne och dig att ta del av. Om du har några 

frågor är du välkommen att kontakta oss på nedanstående mailadresser. 

Ännu en gång, ditt deltagande är viktigt för oss. Tack på förhand! 

Liza Ehrlund  Peter Ekberg 

lizaehrlund@gmail.com flan9er@gmail.com 
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Bilaga 5 

Barnperspektivetenkät 

Stadsdel  

Ålder?  

Vilken är din högsta genomförda utbildning?  

Antal yrkesverksamma år efter avslutad utbildning:  

Antal år som jag arbetat med ekonomiskt bistånd:  

Antal år på nuvarande arbetsplats:  

Hur många ärenden har du idag?  

Har du egna barn?  

 Ja 

 Nej 

Har du erfarenhet av att arbeta med barn?  

 Ja 

 Nej 

Arbetar du specialiserat mot en viss grupp av klienter? T.ex. ungdomar eller 

långtidsarbetslösa  

 Ja 

 Nej 

Har du handlagt ansökningar om ekonomiskt bistånd där det funnits barn i familjen de senaste 

6 månaderna?  

 Ja 

 Nej 

Ta ställning till följande påståenden och välj ett svarsalternativ 

Jag anser mig ha en förståelse för innebörden av barnperspektivet.  

 Ja 

 Till viss del 

 Nej 
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Jag anser mig ha en förståelse för vad barnperspektivet innebär i mitt arbete med ekonomiskt 

bistånd.  

 Ja 

 Till viss del 

 Nej 

Jag har fått utbildning i barnperspektivet på min arbetsplats.  

 Ja 

 Till viss del 

 Nej 

Jag har själv skaffat mig information om barnperspektivet.  

 Ja 

 Till viss del 

 Nej 

Jag anser att det först och främst är mitt personliga ansvar att se till att jag har kunskap om 

barnperspektivet  

 Ja 

 Nej 

Jag anser att det först och främst är ledningens ansvar att se till att jag har kunskap om 

barnperspektivet.  

 Ja 

 Nej 

Ta ställning till följande påståenden och välj ett av svarsalternativen. 

Barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser barnet och har barnet i sin synvinkel.  

 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

Barnperspektivet inbegriper att den vuxne ser ur barnets synvinkel.  
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 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

I utredning om ekonomiskt bistånd är det viktigt att särskilt beakta vad som krävs för att se till 

barnets bästa.  

 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

I beslut om ekonomiskt bistånd är det viktigt att redovisa de hänsynstaganden som gjorts till 

barnets bästa.  

 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

I utredning om ekonomiskt bistånd är det viktigt att klarlägga barnets inställning.  

 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

I beslut om ekonomiskt bistånd är det viktigt att redovisa barnets inställning.  

 Stämmer precis 

 Stämmer ganska bra  

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

Om du ser tillbaka på de senaste 6 månaderna, har du då med hänsyn till 

barnet i den bidragssökande familjen gjort följande och i så fall i vilken 

omfattning. 

Talat med föräldrarna om barnets situation och dess behov.  
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 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Talat med barnet om dess situation och behov.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Gjort hembesök.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Diskuterat barnets situation och behov på ärendedragning.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Utförligt belyst barnets situation i den skriftliga dokumentationen/grundutredningen vid 

långvarigt ekonomiskt bistånd.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Gjort en barnkonsekvensanalys enligt en vedertagen modell.  

 Ja detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej detta har jag inte gjort alls. 

På annat sätt dokumenterat och motiverat hur barnets behov beaktats i beslut.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 
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Informerat föräldrarna om deras möjlighet att söka bistånd till aktiviteter särskilt riktade till 

barnet.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Informerat föräldrarna om kommunalt organiserade aktiviteter, sommarvistelser och 

sommarjobb för barn och unga.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Vidtagit särskilda åtgärder för att föräldrarna ska bli självförsörjande.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Beviljat nödansökan.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Beviljat hyresskuld.  

 Ja, detta har jag gjort i stor utsträckning. 

 Ja, detta har jag gjort i viss utsträckning. 

 Nej, detta har jag inte gjort alls. 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 
 

Hej! 

Förra veckan skickade vi vår webbenkät angående barnperspektivet i ekonomiskt bistånd till 

dig. Om du redan har svarat så tackar vi så mycket för din medverkan, men om du ännu inte 

har gjort det så vill vi passa på att påminna om att ditt deltagande är mycket betydelsefullt 

för oss. Torsdagen den 21:a april är satt till sista dag för att besvara enkäten. Vi har skickat ut 

enkäten till alla socialsekreterare i alla stadsdelar i Stockholms stad och studien kommer i 

slutet av maj att skickas till alla enhetschefer för denne och dig att ta del av. Vid frågor, tveka 

inte att kontakta oss på nedanstående mailadresser. För att besvara enkäten, klicka på 

länken nedan. 

Tack än en gång för ditt deltagande! 

Vänligen 

Liza Ehrlund                             Peter Ekberg 

lizaehrlund@gmail.com flan9er@gmail.com 
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