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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur handläggningen av ekonomiskt bistånd kan 

förstås utifrån ett barnperspektiv samt utifrån det sociala arvets betydelse. En djupare förståelse 

för dessa perspektiv nås genom jämförelse av en kommuns ordinarie verksamhet samt ett 

projekt i samma kommun där ett uttalat barnperspektiv finns. Studien bygger på tre 

frågeställningar: (a) hur kan handläggningen inom den ordinarie verksamheten samt inom 

projektet förstås med utgångspunkt i ett barnperspektiv, (b) hur kan handläggningen inom den 

ordinarie verksamheten samt projektet förstås med utgångspunkt i en förståelse för det sociala 

arvets betydelse samt (c) hur kan barnperspektivet och det sociala arvet förstås i relation till 

varandra inom handläggningen? För att besvara dessa frågeställningar tillämpas ett kvalitativt 

tillvägagångssätt där empirin har insamlats utifrån fyra semistrukturerade intervjuer med 

socialsekreterare inom studiekommunen. Studiens resultat visar att dilemman kan uppstå i 

handläggningsarbetet då socialsekreteraren dels ska se barnet som en egen aktör och dels som 

en produkt av sitt sociala sammanhang.  

Nyckelord: ekonomiskt bistånd, handläggning, socialsekreterare, barnperspektiv och det 

sociala arvet.  
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Abstract 

The aim of this study is to examine how processing of financial assistance can be understood 

in terms of the importance of a child perspective and the meaning of social heritage. A deeper 

understanding of theese perspectives is reached by conparision of a municipality’s regular 

organization and a project in the same municipality which has an expicit child perspective. The 

following questions have been created to study the aim of this essay: (a) how can we understand 

the processing of financial assistance from a child perspective within the regular organization 

and within the project, (b) how can the processing within the regular organization and within 

the project be understood from the meaning of social heritage and (c) how can the relation 

between the child perspective and the social heritage be understood in the processing? To 

answer these questions a total of four qualitative interviews have been conducted with social 

workers from both the regular organization and the project. The results of the study show that 

dilemmas can emerge in the processing work when the social worker on one hand has to 

consider the child as a subject and on the other hand as a product of the child´s social context.  

 

Keywords: financial assistance, processing, social worker, child perspective and social 

heritage.  
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Inledning 
Socialstyrelsen (2013) beskriver att den vanligaste anledningen till att individer kommer i 

kontakt med socialtjänsten är för att ansöka om ekonomiskt bistånd och under år 2013 erhöll 

411 000 individer ekonomiskt bistånd i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska 

socialsekreteraren som handlägger ekonomiskt bistånd se till att stödja dessa individer och 

familjer i att leva ett självständigt liv genom att socialsekreteraren ska ta hänsyn till två olika 

uppdrag: dels att stötta individer och familjer till att bli självförsörjande och dels att stötta 

individer och familjer avseende försörjningen fram till dess att de blivit självförsörjande. 

Samtidigt som socialsekreteraren ska handlägga individernas rådande ekonomiska situation 

samt rätt till bistånd och bedömning av insatser för framtida självförsörjning, ska 

socialsekreteraren även ta hänsyn till barnens bästa i handläggningsarbetet av ekonomiskt 

bistånd. Enligt föreskrifter från Socialstyrelsen (2013) ska socialsekreteraren göra en 

bedömning utifrån barnperspektivet när en förälder ansöker om ekonomiskt bistånd och det är 

viktigt att beakta hur bifall respektive avslag avseende det ekonomiska biståndet kan komma 

att påverka barnet.  

Problembeskrivning   
Socialstyrelsen (2003) betonar att barnens påverkan av att leva i ekonomisk utsatthet inte bara 

är materiell utan att barnens möjligheter påverkas inom flera olika områden. Socialstyrelsen 

(a.a.) lyfter fram forskning som tyder på att ekonomisk utsatthet hos barn kan leda till svaga 

skolprestationer och även risk för kriminalitet och missbruk i vuxen ålder. Den ekonomiska 

utsattheten bland familjer leder även till att valmöjligheterna för familjerna minskas när det 

handlar om exempelvis val av boende. Familjen kan då tvingas leva i ett socialt utsatt 

bostadsområde som kan leda till ohälsa och sociala problem. Det har även visat sig att de barn 

som växer upp med föräldrar som erhåller ekonomiskt bistånd har svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden i vuxen ålder (a.a.).  

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd är det i regel den vuxnes behov som utreds och det är 

vanligt att barnperspektivet hamnar i skymundan (Socialstyrelsen, 2003). Detta står i motsats 

till FN:s barnkonvention som understryker att det är viktigt att barnen utreds som självständiga 

individer med egna rättigheter och att även barnens behov ska utredas vid den vuxnes ansökan 

om ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2003). Barnperspektivet inom handläggning kommer 

även till uttryck i socialtjänstlagen där det beskrivs att: ”när åtgärder rör barn skall särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver” (1 kap. 2 § SoL) samt att: ”när en åtgärd rör 

ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt kartläggas. Hänsyn skall tas till barnets 

vilja med beaktande av dess ålder och mognad” (3 kap. 5 § SoL). I handläggningen av 

ekonomiskt bistånd ska således barnets egna perspektiv och unika behov tas i beaktande. 

Samtidigt behöver handläggaren dessutom väga in en förståelse för det sammanhang som barnet 

växer upp i samt för de förutsättningar som finns hos föräldrar, släkt och andra i nätverket. 

Denna aspekt brukar i olika sammanhang benämnas som det sociala arvet, vilket kan förstås 

som ett komplement eller en kontrast till barnperspektivet. 

För att studera relationen mellan barnperspektivet och det sociala arvets betydelse kan ett 

projekt i en mellanstor kommun i Sverige granskas närmare. Projektet syftar till att ha ett tydligt 

barnperspektiv i handläggningen för att uppmärksamma barnens situation, samtidigt som ett 

långsiktigt mål ska bli att motverka att föräldrarnas utanförskap ska gå i arv till barnen (Malmö 

stad, 2012)1. Det är utifrån detta av intresse att undersöka hur handläggningen utifrån 

barnperspektivet och det sociala arvet faktiskt yttrar sig inom detta projekt. Det är även av 

                                                           
1 Malmö stad kommer inte att undersökas i denna studie. Det är dock genom denna referens som 

studiekommunens grundtanke med projektet har uppkommit.  
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intresse att undersöka hur den ordinarie verksamheten i kommunen förhåller sig till 

barnperspektivet och det sociala arvet i handläggningsarbetet av ekonomiskt bistånd, detta för 

att studera eventuella skillnader och likheter i handläggningen.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att studera handläggningen av ekonomiskt bistånd i 

studiekommunen med utgångspunkt i ett barnperspektiv samt det sociala arvets betydelse. Mer 

specifikt jämförs handläggningen inom den ordinarie verksamheten med handläggningen inom 

projektet. Utifrån syftet har följande frågeställningar skapats: (a) hur kan handläggningen inom 

den ordinarie verksamheten samt inom projektet förstås med utgångspunkt i ett barnperspektiv, 

(b) hur kan handläggningen inom den ordinarie verksamheten samt inom projektet förstås med 

utgångspunkt i en förståelse för det sociala arvets betydelse samt (c) hur kan barnperspektivet 

och det sociala arvet förstås i relation till varandra inom handläggningen?  

Kontextualisering   
En socialtjänst i Malmö stad valde att använda sig av en guide som benämns Think Family och 

arbetade utifrån denna fram en insats inom enheten för ekonomiskt bistånd. Denna insats 

syftade till att stötta barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd utifrån barnperspektivet och 

det sociala arvets betydelse. Insatsen spred sig sedan till studiekommunen där projektet inleddes 

i januari år 2015 då Social- och utbildningsförvaltningen beviljades medel ur den utökade 

sociala investeringsfonden. I studiekommunen är den en stor andel av befolkningen som 

erhåller ekonomiskt bistånd, vilket lett till ett ökat tryck på socialsekreterarna som till slut var 

upptagna med utbetalningar istället för att finna lösningar på klienternas problematik. Vidare 

visade undersökningar från Mottagnings- och vuxenenheten i studiekommunen att orsakerna 

bakom ett längre behov av ekonomiskt bistånd framförallt var arbetslöshet och språkhinder. 

Studiekommunens mål blev därför att med hjälp av nya metoder dels motverka arbetslösheten 

och språkhindren, och dels arbeta för goda förutsättningar för barnen att växa upp i en 

utvecklande och trygg miljö (Anonymiserad referens, 2016)2.  

Projektet riktar sig till barnfamiljer som varit aktuella för ekonomiskt bistånd i mer än 24 

månader. Syftet med projektet är således att göra en noggrann kartläggning av familjen för att 

kunna utreda familjens behov. Detta görs bland annat genom att två socialsekreterare valts ut 

för att endast handlägga ärenden inom projektets ramar. Detta leder till att socialsekreterarna 

har hög tillgänglighet gentemot familjerna i jämförelse med övriga socialsekreterare på enheten 

för ekonomiskt bistånd. Den höga tillgängligheten leder även till att möten med familjerna kan 

anordnas mer frekvent och att en god relation växer fram mellan socialsekreterare och familjer. 

Även barnen prioriteras inom projektet där deras situation beaktas genom att ett utökat 

ekonomiskt bistånd beviljas i form av exempelvis fritidsaktiviteter, vissa familjeresor, kostnad 

för cyklar med mera för att främja barnets situation och utvidga barnens nätverk. 

Socialsekreterarna har även skapat ett barnformulär för att belysa barnets situation där frågor 

kring bland annat barnets intressen, skolgång och hälsa berörs. En hög andel av de familjer som 

deltar i projektet har utländsk bakgrund vilket har medfört att en somalisk tolk är anställd om 

50 procent inom projektet och som även har en god insikt i projektet. Det slutgiltiga målet med 

projektet är således att familjerna genom projektet ska bli självförsörjande (Anonymiserad 

referens, 2016)3.  

 

 
                                                           
2 Referensen har anonymiserats för att inte avslöja studiekommunen.  
3 Referensen har anonymiserats för att inte avslöja studiekommunen.  
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Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning kring barnperspektivet samt det sociala arvet inom 

handläggning av ekonomiskt bistånd att redovisas. Avsnittet har delats upp i rubrikerna 

barnperspektivet samt det sociala arvet och under respektive rubrik kommer forskning 

avseende respektive tema att redovisas.  

Barnperspektivet  
Länsstyrelserna i Skåne och Västerbotten hade på uppdrag av Socialdepartementet att under år 

2015 genomföra en rapport om ekonomiskt utsatthet och vilken påverkan utsattheten kan ha på 

barnet. Länsstyrelserna genomförde därför under sommaren 2014 en kartläggning över de 

insatser som fanns på kommunal nivå för att motverka den ekonomiska situationen för barnen. 

Utifrån denna kartläggning framkom bland annat att nästan vart femte barn i Helsingborgs stad 

lever i familjer i ekonomisk utsatthet. Det framgår även att den grupp som framför allt är 

representerad inom denna grupp i Helsingborgs stad är barn till ensamstående utrikesfödda 

föräldrar samt barn till sammanboende utrikesfödda föräldrar. Helsingborgs stad satsar således 

på arbete inom hälsa, deltagande i fritidsaktiviteter med mera samt samverkan mellan olika 

verksamheter för att gynna barnet (Länsstyrelsen, 2015). Vidare framgår att Lunds kommun 

tagit fasta vid barnets rättigheter genom att använda barnkonventionen som ett verktyg i arbetet 

med barn. I Lunds kommun är det således varje anställds ansvar att leva upp till konventionen. 

Detta tydliggörs genom ett särskilt beaktande av eventuella konsekvenser för barnet i 

beslutsfattande. Det framkommer även att Malmös stad har arbetat fram egna riktlinjer för 

försörjningsstöd avseende barnperspektivet. Här behandlas de konsekvenser som kan 

uppkomma hos barnet i ett långvarigt försörjningsstöd. Det beskrivs att de konsekvenser som 

uppmärksammas hos barnet handlar om skiftande hälsa och skolbetyg samt en risk att barnet 

kommer att erhålla ekonomiskt bistånd i vuxen ålder. I dessa riktlinjer lyfts fram att det är 

socialtjänstens yttersta ansvar att stärka skyddsfaktorer i barnets utveckling. Riktlinjerna i 

Malmö stad beskriver även vikten av att överväga de konsekvenser som olika beslut kan få för 

barnet, låta barnet föra sin egen talan, uppmuntra samverkan, uppföljning samt vikten av att 

dokumentera. Av rapporten framgår vidare att socialtjänsten i Trelleborgs kommuns enhet för 

ekonomiskt bistånd arbetat fram en barnhandbok. Barnhandbokens syfte är att ge handläggaren 

stöd i både första utredningar av barnfamiljer, samt uppföljande utredningar av barnfamiljer 

som varit aktuella för försörjningsstöd i minst 10 månader (Länsstyrelsen, 2015). 

Sammanfattningsvis redovisar Länsstyrelsen (2015) att det sker en positiv utveckling av att 

kommuner väljer att lyfta barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Rapporten 

(Länsstyrelsen, 2015) sammanfattar även de brister som framkommit. Dessa handlar bland 

annat om att barnets bästa bedöms olika i olika kommuner. Vidare beskrivs en brist som handlar 

om att kommuner har många olika handlingsplaner och riktlinjer att förhålla sig till vilket kan 

leda till att barnperspektivet inte prioriteras. Till sist förklaras även att barn i ekonomisk 

utsatthet behöver finnas med i kommunens övergripande mål, och att det då behövs mer 

kunskap om barnkonventionen.  

Björktomta och Eriksson (2016) beskriver att det under år 2014 infördes en ny bestämmelse 

med avsikt att underlätta barns situation då föräldrarna erhöll ekonomiskt bistånd. 

Bestämmelsen innebar att föräldrar skulle erbjudas möjlighet att ansöka om fritidspeng för barn 

i årskurs 4-9 avseende kostnad för barnens fritidsaktiviteter. Björktomta och Eriksson (2016) 

förklarar vidare att denna fritidspeng inte skulle behovsprövas då det inte skulle ses som ett 

ekonomiskt bistånd, utan skulle täcka barnets faktiska kostnader för fritidsaktiviteter upp till en 

viss nivå. För att vara berättigad denna fritidspeng skulle familjen haft ekonomiska svårigheter 

under en längre period och även ha varit i behov av ekonomiskt bistånd under minst sex 

månader under en period om tolv månader. Björktomta och Eriksson (2016) uppger att 
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Stockholms län valt att lägga fokus vid barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt 

bistånd genom just denna fritidspeng. Den nya bestämmelsen om fritidspengen hade dock inte 

inträtt, vilket innebar att handläggarna utifrån samtal, hembesök och utredning sedan fattade 

beslut i ansökan om kostnad för fritidsaktiviteter till barn. I intervjuer med handläggare på 

enheten för ekonomiskt bistånd för denna grupp framkom svårigheter gällande den individuella 

behovsprövningen av hur stor del av familjens ekonomiska situation som barnet skulle utgöra. 

Handläggarna i denna grupp använde sig av jämförelser med andra barnfamiljer med 

låginkomsttagande föräldrar för att undersöka måttet för skälig levnadsnivå.  

I en studie av Nellvik, Nylander och Weitz (2014) genomfördes fokusgrupper med olika typer 

av socialarbetare som handlade om hur dessa såg på barnperspektivet och hur de olika 

grupperna arbetade utifrån ett barnperspektiv. I fokusgruppen framgick att 

försörjningsstödsgruppen arbetar både generellt och specifikt för att förändra barnets 

ekonomiska situation. Försörjningsstödsgruppen arbetade generellt genom att bevilja kostnader 

för busskort för barnen under kvällar och helger. Det beskrivs vidare att 

försörjningsstödsgruppen arbetade specifikt med barnen i ekonomiskt bistånd genom att sätta 

in särskilda insatser, där det inte framgår vad dessa insatser kunde innefatta. Under 

fokusintervjuerna framkom även att försörjningsstödsgruppen arbetar utifrån ett barnperspektiv 

genom att först och främst tillfredsställa de mest grundläggande behoven så som att familjen 

ska ha en bostad samt att föräldrarna ska kunna arbeta. Försörjningsstödsgruppen framförde 

även att en del av barnperspektivet handlar om att barnet exempelvis ska kunna sommarjobba 

samt att kunna delta i fritidsaktiviteter. Gruppen beskrev utifrån detta att deras främsta 

arbetsuppgift utifrån ett barnperspektiv blev att stötta föräldrar i att behålla arbete och bostad. 

Försörjningsstödsgruppen beskriv att detta medförde en grundläggande trygghet för barnet, 

samt att föräldern troligtvis kom att uppfattas som en bra förebild hos barnet om denne hade 

möjlighet att behålla arbete och bostad. I fokusintervjuerna framgick även hos 

försörjningsstödsgruppen att det kunde vara svårt att finna en balans mellan att arbeta med 

föräldern samtidigt som barnperspektivet skulle beaktas. Det framkom svårigheter i att ställa 

lagom många frågor kring barnet, utan att genomföra en utredning på barnet, och utan att 

föräldern kände sig ifrågasatt i sin föräldraroll. I fokusgrupperna diskuterades även barnets 

delaktighet. Försörjningsstödsgruppen menade att det ansågs som viktigt att låta barnet vara så 

delaktig som denne själv ville, samtidigt som det var viktigt att avskärma barnet från det 

ekonomiska ansvar som barnet kunde tänkas vilja ta för familjen. Även gällande delaktighet 

beskrevs en balansgång mellan att barnet inte skulle tillåtas ta ansvar för familjens ekonomiska 

situation, samtidigt som barnet till viss del skulle uppmuntras att ta ansvar för sin egen ekonomi 

gällande veckopeng, tjänande av extrapeng med mera (Nellvik, Nylander & Wieitz, 2014).  

 

I en brittisk studie genomförd av Karen Winter (2011) framkommer att socialsekreterare ofta 

brister gällande att skapa meningsfulla relationer till de barn som de kommer i kontakt med. 

Det beskriv att det skapats regler och riktlinjer för att socialsekreteraren ska kunna fokusera på 

relationen till barnet i fråga, men att ytterligare utbildning och kunskap behöver tillkomma för 

att socialsekreterarna ska kunna genomföra detta i praktiken. Winter (2011) beskriver vidare att 

ett mer framträdande barnperspektiv växer fram över hela världen, men att det i många fall 

saknas tydliga och tillgängliga metoder för att synliggöra barnet. Det beskriv vidare att 

barnkonventionen ligger till grund för att det framträdande barnperspektivet har växt fram där 

det bland annat framgår att barnet befinner sig i ett stadium där denne kräver särskild 

uppmärksamhet. Det beskrivs även att barnet ska uppfattas som en egen individ och tas hänsyn 

till utifrån den kontext som denne befinner sig. Winter (2011) undersöker utifrån detta i sin 

studie i vilken utsträckning som barnkonventionens barnsyn har implementerats i 

verksamheterna. Det framkommer således att socialsekreterarna inte har nog med kunskap om 

vad barnkonventionen innebär för att kunna applicera barnsynen i det praktiska arbetet. Winter 
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(2011) menar att ett sätt att införa ett barnperspektiv i arbetet med barn skulle kunna vara att 

alltid uppfatta barnet som någon som kan förmedla sina åsikter om något, oavsett ålder. Winter 

(2011) beskriver vidare att det kan vara problematiskt för socialsekreteraren att förhålla sig till 

barnets åsikter i beslutsfattandet. Det beskrivs att socialsekreteraren i dessa fall bör göra 

överväganden i varje enskilt fall avseende hur mycket vikt som ska läggas vid barnets 

upplevelser och åsikter.  

Det sociala arvet  
Barnabyn Skå var under 1960-talet en forskningsstation för Gustav Jonsson som då skrev sin 

doktorsavhandling i ämnet: Delinquent boys, their parents and grandparents. Empirin till 

denna doktorsavhandling inhämtades från två studier som genomfördes av Gustav och en 

kollega. I en av studierna deltog 100 pojkar och deras föräldrar som tillsammans bodde på 

Barnabyn Skå under forskningsperioden. Empirin från denna studie jämfördes senare med 

slumpmässigt utvalda pojkar och deras föräldrar från Stockholm som kom att utgöra ett 

normalmått. Empirin som inhämtats från pojkarna och föräldrarna som levde på Skå kom sedan 

att jämföras med ”normalmåttet”. Resultatet från studien visade att det förekom en ärftlighet 

som ärvdes nedåt i generationer (Jonsson, 1967). Jonsson (1973) beskriver att det i 

jämförelserna med Stockholmsfamiljera framkom att det som Jonsson förklarade som 

kännetecken för det sociala arvet till att börja med var låga inkomster där över hälften av 

familjerna varit i behov av ekonomiskt bistånd det senaste åren, ensamstående mödrar i 75 

procent av familjerna, i de flesta familjer fanns en dominant moder (även i de familjer där fadern 

fanns närvarande), oftare förekommande av alkoholmissbruk, kriminalitet (fäderna i familjerna 

spenderade ordinärt mycket mer tid i fängelse än jämfört med Stockholmsgruppen) samt 

psykisk ohälsa i hemmet. Jonsson (1973) undersökte även hur familjernas kontaktyta gentemot 

omvärlden såg ut. Jonsson undersökte detta genom att undersöka familjernas förhållande till 

släkt, familjens förhållande till vänner samt hur familjen förhåller sig till olika fritidsaktiviteter. 

Undersökningen visade att 50 procent av familjerna hade en konflikt med släkten i jämförelse 

med Stockholmsgruppen där 10 procent hade sådan problematik. Gällande förhållande till 

vänner beskriver Jonsson att denna faktor var präglad av besvikelse och missnöje i cirka 50 

procent av familjerna där 17 procent av Stockholmsgruppen hade dessa känslor kring umgänget 

med vännerna. Till sist framkom att ungefär 60 procent av familjerna även kände besvikelse 

och missnöje angående förhållande till fritidsaktiviteter i jämförelse med Stockholmsgruppen 

där cirka 30 procent kände ett missnöje kring detta (Jonsson, 1973). Jonssons slutsats utifrån 

studien på barnabyn Skå blev således att det finns en typ av ”bottenklass” i samhället som de 

drabbade inte kan ta sig loss ifrån (Lagerberg & Sunderlin, 2008, s. 176). Lagerberg och 

Sunderlin (2002, s. 176) menar vidare att det inte föreligger några teoretiska grunder för 

Jonssons slutsatser om det sociala arvet. Forskaren Vinnerljung (1998) menar att Jonsson inte 

kan dra de slutsatser som han gjorde angående det sociala arvet utifrån de forskningsmetoder 

han valt. Vinnerljung (1998) menade att för att kunna dra slutsatser kring det sociala arvet är 

det inte nog att undersöka ett barn i en problematisk familj, utan att det krävs att alla barn i 

familjen i fråga undersöks för att en slutsats kring det sociala arvet ska kunna dras. 

Stenberg (2000) beskriver att behovet av ekonomiskt bistånd kan gå i arv mellan generationer. 

Det framgår att det finns svårigheter i att förstå orsaken till arvet av ekonomiskt bistånd kan 

bero på en rad olika faktorer. Stenberg (2000) beskriver dock att den främsta orsaken verkar 

vara föräldrarnas bakgrund och uppväxt. Med detta menas således att det inte är behovet av 

ekonomiskt bistånd i sig som går i arv. De åsikter och värderingar som finns inom familjen 

gentemot mottagandet av ekonomiskt bistånd kommer då att leda till att mottagandet blir mer 

eller mindre accepterat. Barnen kommer utifrån detta att påverkas, antingen direkt eller indirekt. 

Den direkta påverkan på barn som kan uppstå handlar om att barn till föräldrar som erhåller 

ekonomiskt bistånd blir mer insatta i välfärdssektorn vilket kan medföra att barnen blir mindre 
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avskräckta från att i vuxen ålder ansöka om ekonomiskt bistånd. Stenberg (2000) beskriver att 

den indirekta påverkan på barnen kan handla om att föräldrarna har ett minskat intresse för 

barnens skolgång vilket kan medföra att barnen inte blir motiverade till att senare skaffa ett 

arbete för att skapa en egen försörjning. Stenberg (2000) beskriver utifrån det som är viktigast 

att förebygga avseende det sociala arvet och ekonomiskt bistånd är att barnen får bra betyg i 

skolan. Stenberg (2000) beskriver vidare att föräldrar som erhåller ekonomiskt bistånd har 

minskade möjligheter att investera i barnens framtid vilket kan komma att medföra att dessa 

barn kommer ut i vuxenlivet med mindre resurser än i jämförelse med barn vars föräldrar inte 

erhåller ekonomiskt bistånd. Det förklaras även att ett nedärvt behov av ekonomiskt bistånd 

ofta är en kombination av personlig problematik samt fattigdom. 

Edmark och Hanspers (2011) beskriver att det under år 1998 skedde en genomgripande reform 

av det rådande socialbidragssystemet i USA som skulle verka för att kunna ställa hårdare krav 

avseende sysselsättning hos klienten samt att klienten bland annat skulle behöva vara aktivt 

arbetssökande för att vara berättigad ekonomiskt bistånd. Motivet för denna reform handlade 

om en oro för att socialbidragsuppbärandet skulle sprida sig från individen i fråga, vidare till 

andra individer, som exempelvis från en förälder till ett barn. Edmark och Hanspers (2011) 

avsåg liknande Stenberg (2000) att undersöka sambandet mellan föräldrar som erhåller 

ekonomiskt bistånd och om barnen till dessa föräldrar har en större risk att själva uppbära 

ekonomiskt bistånd i vuxen ålder. Edmark och Hanspers (2011) valde att undersöka denna 

frågeställning genom att undersöka 5 000 syskonpar. Resultatet av undersökningen visade att 

det fanns ett samband mellan föräldrars uppbärande av ekonomiskt bistånd och barnens 

beroende av ekonomiskt bistånd i vuxen ålder. Edmark och Hanspers (2011) beskrev att 

föräldrar till barn i åldrarna 9-19 år som vid något tillfälle uppburit ekonomiskt bistånd 

medförde en 6,6 procentenheters högre risk att själva uppbära försörjningsstöd vid 24 års ålder. 

Detta jämfört med barn till föräldrar som ej erhållit ekonomiskt bistånd. 

I en studie av Rawlings (2005) beskrivs att en ny form av ekonomiskt bistånd till ekonomiskt 

utsatta familjer arbetats fram i Latinamerika. Denna nya form av ekonomiskt bistånd kom att 

kallas för Contidional Cash Transfer och innebar att familjer i ekonomisk utsatthet skulle 

beviljas ekonomiskt bistånd utifrån olika handlingar som föräldrarna genomför som stärker 

barnens humankapital. Dessa handlingar som erfordrar utbetalning av ekonomiskt bistånd kan 

exempelvis vara att se till att barnen går till skolan eller att föräldrarna tar barnen till läkarbesök 

med jämna mellanrum. Denna form av ekonomiskt bistånd syftar således till att stötta familjen 

på ett kortsiktigt plan där familjerna beviljas ekonomiskt bistånd och troligtvis förbättrar 

familjens nuvarande situation, samtidigt som det långsiktiga målet blir att barnen genom 

utbildning och en god hälsa inte ska hamna i ekonomisk utsatthet. Rawlings (2005) beskriver 

således att det är främst är barnets utbildningsnivå och hälsa som kommer att påverka om barnet 

kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd i vuxen ålder eller inte. För att undersöka 

effekterna av denna form av ekonomiskt bistånd användes en kontrollgrupp som inte erhållit 

denna form av ekonomiskt bistånd för att kunna göra jämförelser i resultatet mellan dessa två 

grupper. Utifrån dessa undersökningar framkom att antalet inskrivningar på grundskolor i 

Nicaragua ökat med 22 procent utifrån den nya formen av ekonomiskt bistånd (Rawling, 2005).  

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan kommer studiens teoretiska utgångpunkter att beskrivas för att utgöra en grund för den 

kommande analysen. De teoretiska utgångspunkterna kommer att beskrivas utifrån två teman: 

barnperspektivet och det sociala arvet. Dessa huvudteman kommer att ges en teoretisk innebörd 
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genom ett antal underrubriker. Utifrån ett barnperspektiv kommer objekt- och 

aktörsperspektivet, barndomssociologi och utvecklingsekologisk teori att förklaras. Utifrån 

temat om det sociala arvet kommer vidare systemteori, socialisation och anknytningsteori att 

beskrivas.  

Barnperspektivet  

Definitioner av barnperspektivet  

Åkerström (2014) beskriver att begreppen barns perspektiv och barnperspektivet är begrepp 

som ofta används inom studier som handlar om just barn, och att skillnaden mellan dessa 

begrepp bör uppmärksammas. Åkerström (2014) beskriver att båda begreppen handlar om ett 

barns situation, men beskrivs från olika infallsvinklar. Författaren (a.a.) menar att barns 

perspektiv handlar om hur ett barn uppfattar sin tillvaro, medan ett barnperspektiv snarare 

handlar om hur vuxna förstår och väljer att beskriva ett barns situation. Det är utifrån detta av 

relevans att i denna studie uppmärksamma skillnaderna mellan ett barns perspektiv och 

barnperspektivet. 

Barndomssociologi  

Under 1980-talet fick teorier om barn som objekt och subjekt sitt genomslag där James och 

Prout (1990) var drivande. Det framkom att barn inte skulle uppfattas som passiva utan att de 

hela tiden blir påverkade av den kontext de befinner sig i, alltså som sociala aktörer. Löf (2011) 

beskriver även att barn är sociala konstruktioner av samhället och ingår i en egen kategori som 

kan påverkas av exempelvis klass, etnicitet och kön. Löf (2011) beskriver vidare att 

barndomssociologin har bidragit till att barnets egen uppfattning har uppmärksammats och att 

barn numera har större möjlighet att göra sin röst hörd i olika sammanhang. Det beskrivs vidare 

att barnets uppfattning om sin egen verklighet påverkas av både olika erfarenheter samt de olika 

klassificeringarna. Dessa förutsättningar leder även till att barnen utvecklar olika strategier för 

att hantera olika problem samt sin vardag utifrån sina individuella behov (Cederborg 2014; 

Hultman & Cederborg 2014; Löf 2011).  

Näsman (2004) beskriver vidare att barnen tillhör en social position som påverkas av samhällets 

åldersordning. Barn kommer därmed att jämföras med andra sociala positioner, så som 

exempelvis positionen som vuxen. Utifrån en grupps position kommer olika förväntningar att 

finnas på gruppen där barnens positioner kommer att bli begränsade utifrån de skillnader som 

finns mellan exempelvis vuxna och barn. Näsman (2004) beskriver att barn i de flesta 

sammanhang uppfattas som omogna och under utveckling, vilket har lett till att vuxnas 

problematik oftast prioriteras före barnens. Utifrån detta anses barn ofta även sakna kunskap 

och omdöme vilket leder till att barnens handlingsutrymme begränsas i och med att vuxna 

istället träder in och för barnets talan. Sammanfattningsvis vill man enligt barndomssociologin 

uppmärksamma barnen som egna aktörer som själva är med och påverkar sina liv (Näsman, 

2004).  

Halldén (2007) beskriver att barndomsforskningen utmynnar i att barn ska beaktas som being 

och inte som becoming. Med detta menas att barndomen inte bara ska ses som en 

transportsträcka till vuxenlivet utan att barndomen ska ha rätt till sitt eget stadium. När 

barndomen betraktas som being kommer barn-gruppen att betraktas som vilken annan social 

grupp som helst och gruppen kommer då att bli en social aktör. Att beakta barndomen som 

being handlar även om att barnet ska lyssnas till och att det är viktigt att barnets berättelse 

analyseras för att en förståelse ska skapas.  

Objekt- och aktörsperspektivet  

Inom barnkonventionens barnsyn återfinns två olika perspektiv som benämns som 

objektperspektivet och aktörsperspektivet. Objektperspektivet handlar om att samhället 
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uppfattar barnet som någon som är i behov av omsorg och skydd, medan aktörsperspektivet 

snarare uppfattar barnet som ett aktivt subjekt som kan förmedla egna åsikter och genomdriva 

egna handlingar (Rasmusson, 2003). Det objektiva perspektivet avseende barnet innebär vidare 

att det är samhällets syn på normer och värderingar gällande barn och barndom som är i fokus, 

utan att direkt hänsyn till barnets upplevelser i detta tas i beaktande. Aktörsperspektivet handlar 

således om att barnet uppfattas som skapande av sin omgivning och i interaktion med den 

kontext som barnet befinner sig i (Halldén 2003).  

Det beskrivs vidare att barnets förmåga till aktörskap försvåras om barnet exempelvis inte har 

lärt sig att tala eller har svårigheter att förmedla åsikter och upplevelser. Det beskrivs även att 

förmågan till aktörskap kan påverkas vid situationer när barnet inte har insikt i hur hela 

situationen ser ut, vilka valmöjligheter som finns samt vilka konsekvenser som valen kan 

medföra. Det framgår därför att det är viktigt att ta i beaktande att barnet ibland kan behöva 

skyddas från de konsekvenser som kan uppstå utifrån de val som barnet gör (Barnkonventionen, 

2006). Vidare beskrivs att det är viktigt att barnets aktörskap inte medför att ansvaret läggs på 

barnet. Det kan utifrån detta även vara av vikt att utifrån ett aktörsperspektiv ibland se barnet 

som ett objekt som kan vara i behov av skydd från sitt eget, och andras handlande (Eriksson & 

Näsman, 2008).  

Utvecklingsekologisk teori  

Bronfenbrenner (1977) beskriver att den utvecklingsekologiska teorin syftar till att förklara 

individens utveckling i samspel med omgivningen. Författaren beskriver vidare att individen 

påverkas av flera olika system som genom samspel med varandra kommer att påverka individen 

i den kontext som denne befinner sig. Bronfenbrenner (1977) beskriver en modell som består 

av fyra olika nivåer som benämns som makro-, meso-, exo-, och mikronivå.  

På mikronivå umgås barnet nästan bara med individer i sin närmiljö, utifrån den kontext som 

barnet befinner sig i tillsammans med sina föräldrar, och senare med skolan och andra 

aktiviteter. Mesonivån handlar om att de olika närmiljöerna interagerar med varandra utan att 

barnet är medverkande. Interagerandet uppstår när barnet rör sig mellan de olika mikronivåerna 

och kan antingen handla om att en individ i barnets närhet tillhör olika mikronivåer, eller då 

kommunikation sker mellan olika system på mikronivå. Detta skulle exempelvis kunna handla 

om att socialsekreterare har kontakt med barnets skola. Vidare handlar exonivån om system 

som barnet inte själv är en del av, men som ändå påverkar barnets närmiljö. Detta skulle kunna 

handla om att föräldrarnas nätverk kan komma att påverka barnets situation. Alla dessa ovan 

nämnda nivåer påverkas slutligen även av makronivå som innefattar de lagar, regler och 

värderingar som råder i det land som barnet befinner sig i. Alla olika nivåer påverkar därmed 

barnet antingen direkt eller indirekt (Bronfenbrenner, 1977).  

Vidare beskrivs att barnet och exempelvis dennes föräldrar och andra som kan finnas i barnets 

närmiljö kommer att ha uppfattningar som uppkommit ur sociala konstruktioner. Dessa 

konstruktioner finns på alla de olika nivåerna och kommer att påverka barnets upplevelse av 

sin verklighet. Enligt utvecklingsekologin ska barnet ses som ett aktivt subjekt. Detta innebär 

att barnet har egna förutsättningar och har en avgörande roll i samhället och i alla dess nivåer. 

Barnet både påverkar och påverkas av sin miljö där det framförallt är kön, etnicitet, klass och 

kultur som står för denna påverkan. Vidare beskrivs att det är av relevans att beakta att barnets 

upplevelse av meningsfullhet som högst individuella. Bronfenbrenner (1977) beskriver även att 

det är viktigt att, utöver det individuella barnet, även ta hänsyn till omgivningen som barnet 

befinner sig i då barnet är en medskapare av detta.  
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Det sociala arvet 

Gustaf Jonssons definition av det sociala arvet  

Jonsson (1970) menar att det är möjligt att ärva social status så som fattigdom eller maktlöshet 

på samma sätt som pengar kan ärvas, och att detta kan vara en orsak till varför vissa personer 

hamnar i utanförskap. Jonsson (a.a.) beskriver vidare att det sociala arvet innefattar olika 

aspekter så som psykiska, genetiska samt sociala. Jonsson (a.a.) menar att den genetiska 

aspekten av det sociala arvet inte är det huvudsakliga intresset inom det sociala arvet, utan att 

fokus istället läggs på vårdnadshavarens uppväxtvillkor, utbildning samt den ekonomiska 

situationen. Jonsson (a.a.) menar att det är av relevans att undersöka hur vårdnadshavare har 

etablerat sig i samhället. Vid ett misslyckande av denna etablering menas exempelvis att 

vårdnadshavaren kan lida av olika typer av missbruk, inte vara förmögen att försörja sin familj 

eller utöva brottslighet. En annan viktigt faktor som Jonsson (1969) beskriver handlar om 

vårdnadshavaren har lyckats i föräldrarollen. Föräldrarollen kan vidare handla om både faktorer 

av mer praktisk art som exempelvis ekonomisk utsatthet eller skilsmässa, och om faktorer som 

snarare syftar till ifall det emotionella behovet hos barnet blir uppfyllt. De eventuella problem 

som nämnt ovan kan resultera i att familjen tar avstånd från sin omgivning och väljer att isolera 

sig. Isoleringen kan således påverka familjens umgänge med familj och släkt samt vänner och 

bekanta och kan även komma att påverka barns deltagande i fritidsaktiviteter bland annat 

(Jonsson, 1967).   

Systemteori  

Det är även relevant att undersöka syftet med stöd av systemteori. Med hjälp av systemteori går 

det att analysera vilken inverkan de olika delarna i ett system har på varandra och det kanske 

går att observera mönster i familjernas vardag (Forsberg & Wallmark, 2002). Forsberg och 

Wallmark (2002) beskriver även att små förändringar i ett system kan leda till att andra delar 

av systemet förändras, vilket till slut leder till att hela systemet kommer att ha förändrats. Detta 

skulle till exempel kunna handla om att en av föräldrarna i ett familjesystem får en anställning 

och en fast inkomst. Det skulle då med hjälp av systemteorin gå att analysera vad som 

exempelvis sker inom ett familjesystem då en vuxen får ett jobb eller jämförelsevis vad som 

sker inom systemet då en förälder förlorar ett jobb och tvingas förlita sig på andra system.  

Fred och Olsson (2002) beskriver att det inom socialtjänsten är vanligt att handläggarna endast 

fokuserar på ett system där fokus ligger på interaktionen mellan klienten och handläggaren som 

ett isolerat system. Det beskrivs vidare att det är vanligt att frågor kring klientens omgivning 

och familj glöms bort i den höga arbetsbelastningen bland socialsekreterare som handlägger 

ekonomiskt bistånd. Systemteorin och den utvecklingsekologiska teorin sammanfaller till viss 

del där både teorierna handlar om familjen och barnets omgivande miljö, nätverk och system. 

Till skillnad från den utvecklingsekologiska teorin beskriver systemteorin snarare vilken 

inverkan som system kan ha på familjen. Det är därför möjligt att senare analysera både 

handläggningen av ekonomiskt bistånd utifrån både ett barnperspektiv och det sociala arvet 

med hjälp av systemteori.  

Anknytningsteori 

Havnesköld och Mothander (2013) beskriver att psykiatrikern Bowlby kommit fram till att det 

i varje nyfött barn finns ett behov av närhet och skydd. Bowlby menade att eftersom den 

nyfödde inte själv kan sörja för sin överlevnad har nyfödda ett välutvecklat beteendesystem för 

att kunna få omsorg från andra håll. Bowlby menade även att den nyfödde klarar en viss 

variation i omvårdnaden, och att den nyfödde måste kunna anpassa sig efter hur omvårdnaden 

ser ut. Detta handlar om att barn inte väljer sina föräldrar, och väljer därför heller inte vilken 

kultur de föds in i och den nyfödde måste därför kunna anpassa sig till de tillgångar i 

omvårdnaden som finns tillgängliga (Havnesköld & Mothander, 2013). Bowlby betonar även 
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att det i de flesta kulturer anses vara modern som är den nyföddes primära anknytningspersonen, 

men att dessa personer egentligen kan vara vilka som helst bara det är någon som erbjuder 

omvårdnad till barnet. Detta innebär att det är den eller de personer som ser till att den nyfödde 

överlever genom relativt regelbunden omvårdnad som den nyfödde kommer att knyta an till. 

Havnesköld och Mothander (2013) menar vidare att barns anknytning kan delas upp i olika 

grupper som benämns som A-, B- och C-anknytning. B-anknytningen är den vanligaste och 

ungefär 60 procent av den västerländska befolkningen uppskattas ha en B-anknytning. Denna 

anknytning innebär en trygg anknytning där barnet har haft en balans mellan utnyttjandet av en 

trygg bas hos exempelvis föräldrar, och av utforskandet av omvärlden på egen hand. Den tredje 

anknytningen som beskrivs benämns som C-anknytning och innebär en otrygg 

motspänstig/ambivalent anknytning till anknytningspersonen. Barn med ett C-mönster har 

erfarenhet av att anknytningspersonen är ”tillgänglig med otillräcklig” (Havnesköld & 

Mothander, 2013). Bowlby beskriver vidare att barnen som vuxit upp med otrygga 

anknytningar använder sig av defensiva förskjutningar eller blir defensivt uteslutande. En 

defensiv förskjutning innebär att barnet blir undvikande avseende anknytningspersonens 

bristande intresse av tillfredsställandet av barnets behov, och vänder istället sitt intresse 

gentemot något annat som exempelvis upptäckande av omvärlden på egen hand. Det defensiva 

uteslutande försvaret handlar snarare om att upplevelserna av anknytningspersonernas 

otydlighet stängs ute, och barnet blir istället krävande för att försöka få den inre stressen att 

minska (Havnesköld & Mothander, 2013).  

Socialisation 

Under barnets första tid i livet består dennes närmsta grupp av familjemedlemmarna så som 

föräldrar och syskon som barnet anknyter till. Genom denna anknytning lär sig barnet vilka 

sociala normer som är rådande och vilken kultur som omgivningen är uppbyggd av och kallas 

för den primära socialisationen. Ju äldre barnet blir desto fler miljöer och grupper kommer 

barnet att utsättas för, och kommer då att behöva anpassa sig till varje ny situation utifrån den 

rådande kulturen och de sociala normer som råder. Efter socialisationen inom familjegruppen 

kommer barnet i första hand att socialiseras med andra barn genom lek för att sedan i tonåren 

allt mer bryta sig loss från familjegruppen och tränas i självständighet inför ett vuxenliv. Under 

denna process stämmer förhoppningsvis omgivningarnas och individens behov och krav 

överens. Om dessa krav och behov inte överensstämmer kan konflikter uppstå. Ofta går det att 

lösa dessa konflikter med hjälp av de normer och värderingar som råder i denna miljö. Det är 

de vuxnas, framförallt föräldrarnas, roll att lära barnen vilka normer och värderingar som 

existerar i varje situation som ska vara anpassade efter både miljön och barnets individuella 

behov (Tornstam, 2010). Vidare handlar dubbel socialisation om när barnets förvirras av att 

normerna och värderingar skiljer allt för mycket i hemmet och exempelvis förskola. Ett exempel 

på detta skulle kunna vara att föräldrar lär barnet att denne får svära, medan svordomar lärs ut 

som fel i skolan leder detta till att det blir svårt att veta vilka normer och värderingar som ska 

ses som rätt (Tornstam, 2010). 

Sammanfattning av valda teorier 

De teorier som beskrivits ovan har valts ut för att kunna ligga till grund för föreliggande studies 

analysavsnitt. För att kunna analysera socialsekreterarnas handläggningsarbete utifrån 

barnperspektivet ger barndomssociologin utrymme att analysera socialsekreterarnas syn på 

barnet i handläggningsarbetet. Vidare kommer objekt- och aktörsperspektivet att möjliggöra 

analys av i vilken mån som barnet ges möjlighet att göra sin röst hörd i handläggningsarbetet 

av ekonomiskt bistånd. Den utvecklingsekologiska teorin kommer vidare att vara av relevans 

för att besvara syftet avseende barnperspektivet där socialsekreterarnas vikt vid barnets nätverk 

och omgivande miljö i handläggningen kommer att analyseras. För att analysera studiens syfte 

gällande förståelsen för det sociala arvets betydelse i handläggning av ekonomiskt bistånd 
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kommer analys utifrån systemteori att belysa socialsekreterarens medvetenhet om systems 

inverkan på familjen i ekonomisk utsatthet. Anknytningsteorin kommer att tillåta analys av 

vilken vikt som socialsekreterarna lägger vid relationen mellan föräldern och barnet i 

handläggningsarbetet. Slutligen kommer socialisationsteorin att ligga till grund analys av hur 

socialsekreteraren riktar uppmärksamhet mot barnets uppväxtvillkor i handläggningen.  

 
 

Metod  

Val av metod 
För att kunna undersöka studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts. Att en kvalitativ 

metod har valts har sin grund i att studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur 

socialsekreterarna på Stöd- och försörjningsenheten utgår från barnperspektivet och det sociala 

arvet i handläggningsarbetet. Den kvalitativa metoden tillåter forskaren att lägga fokus vid 

förståelse av hur socialsekreterarna upplever sitt arbete utifrån de utvalda perspektiven 

(Bryman, 2014). Överväganden har även gjorts gällande en kvantitativ ansats för att besvara 

studiens syfte. Bryman (2014) beskriver att en kvantitativ ansats snarare handlar om att samla 

in empiri som blir mätbar och som i sin tur kan analyseras, än att tolka och förstå en individs 

utsaga. Det kvantitativa tillvägagångssättet lämpar sig väl för empiriinsamlingsmetoder i form 

av exempelvis enkäter. Denna typ av ansats anses inte vara att föredra utifrån studiens syfte 

som är att förstå och undersöka en annan individs upplevelser av något. En enkätstudie skulle 

helt eliminera möjligheter till exempelvis följdfrågor och eventuella förtydliganden, som det 

istället öppnas upp för i det kvalitativa tillvägagångssättet vid exempelvis intervjuer.  

Empiriinsamling och urval  
Studien inleddes med ett insamlande av kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd 

utifrån barnperspektivet samt det sociala arvets betydelse. Denna kunskap ledde dock inte till 

att just denna studies syfte blev uppfyllt men blev en grund för utformandet av intervjufrågor. 

Den grundläggande kunskapen kring de olika temana gjorde det möjligt att formulera 

intervjufrågor som var av relevans för studiens syfte. Utifrån valet av kvalitativ 

forskningsmetod valdes således semistrukturerad intervju som empiriinsamlingsmetod. Som 

nämnts ovan innefattar en semistrukturerad intervju en intervjuguide där frågor kring de olika 

teman som valts ut formuleras. Frågorna utformades på ett sådant sätt att intervjupersonerna 

uppmuntrades till att beskriva sin situation utifrån sina egna upplevelser. Dessa öppna frågor 

ledde även till att intervjupersonen gavs möjlighet att fokusera på de delar som denne upplevde 

var av störst vikt inom varje tema. Att just denna intervjumetod ansågs vara den mest lämpade 

grundades i att denna metod gör att forskaren kan vara flexibel och följsam under intervjun. 

Med detta menas att forskaren inte behöver följa en bestämd ordning gällande hur frågorna 

ställs utan kan med fördel ändra ordningsföljd på intervjufrågorna under intervjuns gång 

(Bryman, 2014). Detta medförde att forskaren kunde låta intervjupersonen fokusera på de 

aspekter som denne ansåg vara viktigt och anpassa intervjufrågorna utefter intervjupersonens 

utsagor. Bryman (2014) beskriver vidare att det är viktigt att göra sammafattningsmarkeringar 

under en kvalitativ intervju då analysen kommer att grundas i tolkningar av intervjupersonens 

berättelser. Under intervjuerna gjorde därför forskaren kontinuerligt återkopplingar av 

intervjupersonens utsagor för att intervjupersonen skulle ges möjlighet att bekräfta att forskaren 

förstått utsagan rätt. 

För att uppfylla studiens syfte genom de semistrukturerade intervjuerna ansågs det lämpligast 

att ta kontakt med de anställda på Stöd- och försörjningsenheten i studiekommunen. Då studiens 

syfte var att få en ökad förståelse för socialsekreterarnas handläggningsarbete inom både den 
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ordinarie verksamheten och utifrån projektet krävdes att deltagare medverkade från båda 

utvalda kategorier. Utifrån den tidsram som tilldelats för studien ansågs det rimligt att 

genomföra totalt fyra intervjuer. Då det endast var två socialsekreterare anställda inom projektet 

tillfrågades dessa att delta i intervjun, som således samtyckte till detta. Dessa två 

socialsekreterare har tidigare handlagt ekonomiskt bistånd inom den ordinarie verksamheten. 

Ett antagande gjordes om att det var dessa två socialsekreterare som hade mest kunskap om 

handläggningsarbetet inom projektet. Enligt Bryman (2014) blir detta ett målstyrt urval där 

forskaren utgår från vissa kriterier i valet av intervjuperson. Gällande val av intervjupersoner 

inom den ordinarie verksamheten på Stöd- och försörjningsenheten fanns totalt nio anställda. 

Då de två socialsekreterarna inom projektet hade socionomexamen gjordes en avgränsning i 

urvalet i form av att endast deltagare från den ordinarie verksamheten med socionomexamen 

skulle tillfrågas. Denna avgränsning medförde då att fem handläggare var aktuella för 

deltagande i intervju. Forskaren tillfrågade då två av dessa socialsekreterare inom den ordinarie 

verksamheten som muntligen samtyckt till deltagande, vilket medförde att ytterligare 

socialsekreterare inom den ordinarie verksamheten inte behövde tillfrågas. 

Vid tillfället då intervjupersonerna tillfrågades om deltagande i intervju informerades även 

intervjupersonerna om studiens syfte. Detta för att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att 

på egen hand reflektera över dessa olika teman innan intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

på vardera socialsekreterares kontor för att underlätta för intervjupersonerna i deltagandet. 

Intervjuerna pågick mellan 40 minuter till 60 minuter. Intervjuerna pågick fram till dess att alla 

frågeteman i intervjuguiden berörts och-/eller då intervjuerna uppnått en viss mättnad (Bryman, 

2014). Intervjuerna genomfördes även med varje intervjuperson var för sig. Ett alternativ hade 

varit att endast genomföra två intervjuer där de två socialsekreterarna inom projektet deltagit i 

samma intervju respektive en gemensam intervju med de två deltagarna inom den ordinarie 

verksamheten. Det går dock att tänka sig att intervjupersonerna då blivit påverkade av varandra 

under intervjun samt att varje intervjuperson inte blivit uppmärksammad i samma utsträckning 

som vid enskilda intervjuer (Bryman, 2014). Efter samtycke från varje intervjuperson spelades 

intervjuerna in på mobiltelefon för att underlätta skapandet av studiens resultat och analys. Det 

inspelade intervjumaterialet lyssnades sedan igenom och transkriberades. Det transkriberade 

materialet blev sedan en grund för studiens redogörelse för framför allt resultat men även 

analys. 

Litteratursökning och källkritik 
Studiens metodavsnitt grundas till stor del i Allan Brymans litteratur Samhällsvetenskapliga 

metoder men även Fejes och Thornbergs litteratur Handbok i kvalitativ analys och som även 

varit en del av kurslitteraturen. För att utforma studiens teoretiska ram har även relevant 

kurslitteratur använts. Avseende Gustaf Jonssons teori om det sociala arvet har relevant 

litteratur inskaffats genom litteraturanskaffning på fysiska bibliotek.  

Som tidigare nämnt inleddes studien med ett insamlande av kunskap gällande tidigare forskning 

avseende handläggning av ekonomiskt bistånd utifrån barnperspektivet samt det sociala arvets 

betydelse. Det ansågs vara viktigt att undersöka det rådande kunskapsläget kring det valda 

ämnet för att uppmärksamma om liknande studier genomförts tidigare. Då genomgång av det 

rådande kunskapsläget inte påvisade att tidigare forskning avseende det utvalda ämnet 

genomförts tidigare, visade detta att genomförandet att föreliggande studie var av relevans för 

socialt arbete. Den tidigare forskningen har anskaffats genom Social Service Abstract och 

Summon via Örebro universitetsbibliotekets databas. För att finna tidigare forskning med 

relevans för föreliggande studies syfte användes sökord som: ekonomiskt bistånd, 

barnperspektiv, det sociala arvet, financial assistance, child perspective samt social heritance. 

Totalt åtta studier valdes ut och granskades noggrant utifrån dess relevans och applicerbarhet 
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för föreliggande studie. Den förstnämnda studien som valts ut gällande barnperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd är genomförd av Länsstyrelserna i Skåne och Västerbotten med syfte att 

undersöka hur barnet påverkas av att leva i ekonomisk utsatthet. I studien uppmärksammas även 

hur respektive socialtjänst arbetar för att ta hänsyn till barnets bästa i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd, vilket anses ha hög relevans för föreliggande studies syfte (Länssyrelsen, 

2015). Vidare valdes en studie genomförd av Björktomta och Eriksson (2016) som berör 

fritidspengens påverkan på ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Den tredje studien som valts ut är 

författad av Nellvik, Nylander och Weitz (2014) och belyser socialsekreterares upplevelser av 

att handlägga ekonomiskt bistånd avseende barnfamiljer. Gällande den tidigare forskningen 

utifrån barnperspektivet valdes slutligen en brittisk studie som genomförs av Winter (2011) där 

det framkommer att socialsekreterare behöver mer kunskap om barnperspektivet för att kunna 

applicera det i det praktiska arbetet. Samtliga utvalda studier gällande barnperspektivet inom 

handläggning av ekonomiskt bistånd anses ha relevans för föreliggande studies syfte då dessa 

studier på olika sätt belyser handläggning av ekonomiskt bistånd med barnet i fokus, utan att 

besvara föreliggande studies syfte.  

Den tidigare forskning som valts för att belysa det rådande kunskapsläget gällande det sociala 

arvets betydelse i handläggningsarbetet av ekonomiskt bistånd utgörs till att börja med av 

Jonssons (1967) forskning kring det sociala arvet. Jonssons (1967) forskning ger en beskrivning 

av uppkomsten av det sociala arvet som begrepp genom studier som genomförts på pojkar och 

deras familjer. Denna forskning saknar koppling till handläggningsarbetet av ekonomiskt 

bistånd, men anses ändå vara av relevans för studien på grund av dess beskrivning av det sociala 

arvet. Vidare framgår i Stenbergs (2000) forskning att det är föräldrars inställning till 

ekonomiskt bistånd snarare än själva behovet av ekonomiskt bistånd som går i arv till barnen. 

En studie uppmärksammas även som är författad av Edmark och Hanspers (2011) där 

sambandet mellan föräldrar som erhåller ekonomiskt bistånd och att barnen i vuxen ålder 

erhåller ekonomiskt bistånd belyses. Slutligen redovisas även en studie av Rawlings (2005) där 

ett nytt arbetssätt gällande handläggning av ekonomiskt bistånd skapats för att motverka att 

föräldrarnas ekonomiska- och sociala utsatthet förs vidare till barnen. Denna tidigare forskning 

med fokus på det sociala arvets betydelse för handläggningen av ekonomiskt bistånd anses ha 

relevans för studiens syfte och frågeställningar då dessa ger en ökad förståelse för hur 

betydelsen för det sociala arvet kan förstås i handläggningen utifrån olika perspektiv. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
För att kunna utvärdera en studies grad av kvalitet används ofta begreppen validitet och 

reliabilitet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att begreppet validitet från början framför 

allt användes inom kvantitativ forskning men som på senare tid även har börjat användas inom 

kvalitativ forskning. En studies validitet ämnar att studera om forskaren har undersökt det som 

skulle studeras samt om den utvalda metoden varit passande för detta syfte. Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver även att det inom kvalitativ forskning är vanligt att begrepp som 

tillförlitlighet och trovärdighet istället används för att undersöka en studies validitet. Dessa 

begrepp går att använda för att undersöka forskarens noggrannhet under forskningsprocessen 

samt graden av trovärdighet utifrån empiriinsamling och analys.  

Syftet med föreliggande studie var som tidigare nämnts att få en fördjupad förståelse för 

handläggningsarbetet utifrån barnperspektivet samt det sociala arvets betydelse. Utifrån detta 

syfte skapades tre frågeställningar för att förtydliga de två teman som valts ut, samt en tredje 

frågeställning för att få en ökad förståelse för hur dessa två teman kan förstås utifrån varandra. 

För att besvara dessa forskningsfrågor ansågs intervjuer vara den mest passande 

empiriinsamlingsmetoden då denna metod syftar till att intervjupersonens personliga 

upplevelser att ett fenomen ska vara i fokus. Vid skapandet av intervjuguiden hade teoretiska 
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utgångspunkter för studien undersökts och kunde utgöra en grund för skapandet av 

intervjufrågor. Valet av intervjupersoner utgick även från studiens syfte som var att undersöka 

de två utvalda temana utifrån handläggningsarbetet av ekonomiskt bistånd i studiekommunen. 

De intervjupersoner som deltagit i studien arbetar därför inom den ordinarie verksamheten för 

handläggning av ekonomiskt bistånd respektive inom projektet på enheten för handläggning av 

ekonomiskt bistånd. Det går utifrån detta att utläsa att ett grundligt förarbete i form av 

granskning av den teoretiska utgångspunkten, valet av kvalitativ metod, skapandet av 

intervjuguide samt ett genomgående fokus på studiens syfte har lett till att en trovärdig och 

tillförlitlig analys har kunnat genomföras. Detta medför således att föreliggande studie kan 

anses ha en hög grad av validitet.  

En studiens reliabilitet går vidare att undersöka med hjälp av graden av trovärdighet och kan 

förstås utifrån i vilken mån som studien går att upprepa där det inte ska vara avgörande vem det 

är som utför forskningen (Bryman, 2014). Det krävs då att studien har ett väl preciserat syfte 

och utförliga frågeställningar. För att öka studiens grad av reliabilitet har därför ett utförligt 

syfte samt tydliga och utförliga frågeställningar skapats som medför att utgångspunkten i 

studien blir lättförståeligt för läsaren, även om syftet och frågeställningarna innefattar olika 

målgrupper och teman. Reliabiliteten har även tagits hänsyn till genom att ett utförligt 

formulerat metodavsnitt har skapats där läsaren kan följa hur forskaren har genomfört studien. 

Det går utifrån ovanstående att göra bedömningen att studien har en godtagbar grad av 

reliabilitet. Denna bedömning grundar sig i att en annan forskare genom att studera 

metodredovisningen skulle kunna genomföra studien på nytt.  

Gällande generalisering av kvalitativa studier beskriver Fejes och Thornberg (2015) att detta 

ofta är förenat med problematik. Generaliserbarheten handlar om att studiens resultat ska vara 

representativt för hela den population som studien avser och att detta kräver att ett 

sannolikhetsurval har genomförts. Det beskrivs således att denna urvalsmetod sällan används 

inom kvalitativa studier och att detta medför att det även blir svårt att ta hänsyn till studiens 

generaliserbarhet. Detta stämmer överens med urvalsmetoden i denna studie där ett målstyrt 

urval har använts för att kunna uppfylla studiens syfte. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

utifrån detta att det är omöjligt att generalisera resultat av kvalitativa studier till andra miljöer 

då exempelvis intervjuer endast har genomförts med en avgränsad del av populationen. Utifrån 

detta går det att utläsa att ett sannolikhetsurval som representerade populationen inte hade varit 

möjligt att använda som urvalsmetod för denna studie då studiens syfte och frågeställningar 

enbart är riktade mot socialsekreterare anställda på ekonomiskt bistånd vid studiekommunen. 

Om utrymme hade getts hade dock varit önskvärt att intervjua ytterligare socialsekreterare inom 

den ordinarie verksamheten för att få ett mer generaliserbart resultat för socialsekreterare inom 

studiekommunen. Ett alternativ hade även kunnat vara att genomföra en jämförande studie med 

en kommun som också har projektet inom verksamheten för att eventuellt kunna redogöra för 

dessa resultat som generaliserbara kommunerna emellan. Utifrån detta gjordes bedömningen 

att studiens mått av generaliserbarhet är bristfällig, men att detta inte uppfattas som 

problematiskt i förhållande till att studien är av kvalitativ art.  

Etiska överväganden  
Enligt Vetenskapsrådet (2012) framgår fyra etiska riktlinjer som det är viktigt att forskaren 

inom socialt arbete tar hänsyn till för att skydda den deltagande individen. Dessa etiska riktlinjer 

beskrivs som informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet samt 

samtyckeskravet. Det framgår att informationskravet handlar om att individen som deltar i 

studien ska få information om studiens syfte samt att individen har rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande i studien. I föreliggande studie har detta krav tagits hänsyn till genom att 

intervjupersonerna fått information om studiens syfte och upplägg vid tillfället då dessa 
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tillfrågats om deltagande i studien. I detta fall har personlig kontakt tagits med deltagarna vilket 

har lett till att exempelvis informationsbrev inte har varit nödvändigt att skicka till deltagarna, 

utan att den inledande informationen om studien har getts muntligen. Deltagarna har även 

informerats om studiens syfte återigen vid tillfället för intervjun. Vidare beskrivs att 

nyttjandekravet innebär att den empiri som inhämtats från intervjupersonerna endast får 

användas för studiens syfte och denna empiri ska behandlas med största försiktighet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Nyttjandekravet har tagits hänsyn till i denna studie genom att det 

material som inhämtats genom intervjuerna med socialsekreterarna endast används för att 

besvara studiens syfte och inget annat. Nyttjandekravet har även behandlats genom att de 

inspelade intervjumaterialet raderats efter studiens genomförande.  

Vidare beskrivs att konfidentialitetskravet innebär att deltagare i studien ska skyddas genom 

anonymitet samt genom att personliga uppgifter om deltagare under studiens genomförande ska 

förvaras så att obehöriga ej kan ta del av uppgifterna. I denna studie medför 

konfidentialiteskravet viss problematik utifrån att endast två socialsekreterare är anställda inom 

projektet och där forskaren har valt att intervjua båda dessa. För att skydda de två deltagare 

inom projektet har forskaren medvetet valt att inte uppge vilken kommun som studien 

genomförs i, samt att inte projektets namn används. Gällande de två deltagarna inom den 

ordinarie verksamheten fanns totalt nio anställda vilket medför att dessa deltagares grad av 

anonymitet varit högre. Det går dock att konstatera att valet av att inte delge namnet på 

studiekommunen även skyddar dessa deltagare. Konfidentialitetskravet tas även i beaktande 

genom att andra personliga uppgifter som framkommit under intervjuerna som skulle kunna 

härledas till intervjupersonerna inte redovisas i studien. Slutligen beskrivs att samtyckeskravet 

handlar om att forskaren behöver inhämta samtycke från deltagaren att delta i studien. Det 

beskrivs även att det kan vara aktuellt att inhämta samtycke från vårdnadshavare i de fall som 

deltagaren är under 18 år (Vetenskapsrådet, 2012). I denna studie är alla deltagare över 18 år 

vilket medför att samtycke från vårdnadshavare inte blivit aktuellt. Samtycke från deltagare har 

som tidigare nämnts inhämtats muntligen i samband med att information om studiens har 

delgivits.  

Metoddiskussion 
Då utrymmet för genomförandet av denna studie var begränsat för en viss period, begränsades 

även utrymmet för genomförandet av kvalitativa intervjuer med respondenter. Utifrån det 

utrymme som givits ansågs det vara rimligt att genomföra totalt fyra intervjuer. Det hade varit 

önskvärt att genomföra fler intervjuer för att öka studiens generaliserbarhet (Bryman, 2014 ). 

Det går att utifrån detta att utläsa att antalet intervjuer kan ha påverkat studiens resultat negativt. 

Gällande studiens redovisning av tidigare forskning inom det valda ämnet framkom svårigheter 

i att finna forskning av internationell art avseende både barnperspektivet samt det sociala arvets 

betydelse i handläggning av ekonomiskt bistånd. Det går utifrån dessa svårigheter att utläsa att 

denna brist medför att föreliggande studies validitet minskar (Fejes och Thornberg (2015). 

Samtidig går det att förstå att denna brist på internationell forskning kring det sociala arvets 

betydelse inom handläggning av ekonomiskt bistånd ökar föreliggande studies vikt för socialt 

arbete då det utvalda syftet inte upplevs ha belysts tidigare.  
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Resultat/Analys 
Följande resultat- och analysavsnitt har först och främst delats in utifrån de huvudteman som 

valts ut för denna studie: barnperspektivet och det sociala arvet. Under varje huvudtema har 

därefter underrubriker skapats utifrån de teorier som valts ut i form av barndomssociologi, 

objekt- och aktörsperspektivet, utvecklingsekologisk teori, systemteori, anknytningsteori samt 

socialisation. Resultatet och analysen redovisas därefter utifrån projektet och den ordinarie 

verksamheten. Respondenterna kommer under resultatredovisningen och analysen att 

benämnas som ”socialsekreterare” 1, 2, 3 och 4. Varje respondent kommer även att benämnas 

med ”P” som motsvarar socialsekreterarna inom projektet, eller med ”OV” som motsvarar 

socialsekreterarna inom den ordinarie verksamheten. 

Barnperspektivet  

Barndomssociologi utifrån projektet 
De två respondenterna som handlägger ekonomiskt bistånd inom projektets ramar handlägger 

mellan 20-25 barnfamiljer var. Det framkommer vidare att båda respondenterna inom projektet 

upplever en skillnad gällande barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd i 

jämförelse med den tidigare handläggningen inom den ordinarie verksamheten. 

Respondenterna menar att de har en närmare kontakt med familjerna vilket leder till att de även 

har en större insikt i barnens tillvaro. 

En av respondenterna förklarar att de på grund av att de har färre ärenden att handlägga, har 

möjlighet att träffa familjerna oftare och kan bygga upp en tätare kontakt.  

”Man har en helt annan relation i projektet, än vad man har när man kanske har 60, 70, 80 ärenden. 

Det blir en helt annan relation, en allians.” – Socialsekreterare 3 P.  

”I våra samtal pratar vi väldigt sällan om pengar på det viset. Så jag tycker att jag får en annan bild av 

familjen och vad de är i behov av.” – Socialsekreterare 1 P.    

Under intervjuerna med socialsekreterarna inom projektet framgår ett framträdande 

barnperspektiv där barnets situation hela tiden finns i fokus. Detta fokus på barnens situation i 

handläggningen är således även ett av projektets syften. Som tidigare nämnts beskriver 

Åkerström (2014) att ett barnperspektiv innebär att den vuxne i sammanhanget skapar sig en 

förståelse för barnets situation. En av respondenterna uppger att barnperspektivet i 

handläggningsarbetet inom projektet handlar om att få en insikt i hur barnens liv ser ut för att 

kunna ge barnen och familjen i sin helhet ett så välanpassat ekonomiskt bistånd som möjligt. 

Det framgår att respondenterna upplever sig ha tid och möjlighet att genom samtal med 

familjerna få en god insikt i barnets perspektiv samt vad barnet är i behov av.  

Respondenterna inom projektet förklarar vidare att den täta kontakten med familjerna även 

underlättar beslutsfattandet gällande barnen i handläggningen.  

”Jag vet vad barnen heter, var de går i skolan någonstans, vad de har för fritidsaktivitet och sådana 

saker [...]. Det är ju lättare att motivera (beslut) utifrån personen, barnet, istället för att hela tiden utgå 

från barnperspektivet i stort.” – Socialsekreterare 1 P.  

Det går även att förstå respondenternas inom projektet barnperspektiv med stöd i 

barndomssociologin. Löf (2011) beskriver att barnen ska behandlas som egna aktörer och inte 

bara som en del av förälderns tillvaro. Löf (2011) beskriver även att det är av vikt att utreda 

varje barns individuella behov och vad som är barnets bästa i varje situation, då barnets olika 

erfarenheter leder till att barnets behov ser olika ut. Respondenterna beskriver att de utifrån den 

lägre ärendemängden tillåts fördjupa sig i barnens situation och utvecklar då ett mer 

individanpassat barnperspektiv. En av respondenterna inom projektet förmedlar en fördjupad 

insatthet i barnet livssituation som exempelvis kan handla om var barnet går i skola och vad de 
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har för fritidsaktiviteter. Respondenten förmedlar att denna insatthet i barnens situation leder 

till att beslutfattandet kring barnen kan fattas utifrån ett enskilt barn, istället för utifrån ett 

generellt barnperspektiv. Halldén (2007) beskriver vidare att barn ska uppfattas som beeing och 

inte som becoming. Detta går att även förstå utifrån Näsmans (2004) förklaring som handlar 

om att barnen ofta uppfattas som omogna och oförmögna till egna handlingar vilket leder till 

att föräldrarnas problematik prioriteras. Det går dock att utifrån citatet ovan att utläsa att 

respondenternas täta kontakt och goda relation till familjerna, samt det framträdande 

barnperspektivet inom projektet, leder till att barnen i familjerna och deras behov och åsikter 

hamnar i fokus och det går att utläsa att respondenterna inom projektet uppfattar barnen som 

beeing.  

En av respondenterna förklarar att denne i möten med familjer sällan samtalar om deras 

ekonomiska situation. Det går dels att utläsa att dessa familjer har varit aktuella för ekonomiskt 

bistånd i minst 24 månader vilket kan tänkas medföra att familjerna är väl insatta i hur 

ekonomiskt bistånd fungerar och att möten med socialsekreteraren inte kretsar kring frågor om 

just ekonomi. Det går även att tänka sig att den tätare kontakten mellan socialsekreterare och 

familj medför att familjerna känner sig trygga i att ”öppna upp sig” för socialsekreteraren och 

kan samtala om andra samtalsämnen utöver den ekonomiska situationen. En av respondenterna 

förklarar då att dessa samtalsämnen medför att respondenten får en ökad insikt i de behov som 

familjen och barnen har, och kan fatta beslut utifrån detta. Även detta går att förstå utifrån Löfs 

(2011) beskrivning av barndomssociologin där barnets olika uppväxt och upplevelser av 

uppväxten leder till att barn kommer ha olika behov, och att barnets bästa ser olika ut för varje 

enskilt barn.  

Barndomssociologi utifrån den ordinarie verksamheten 
Respondenterna som handlägger ekonomiskt bistånd inom den ordinarie verksamheten 

handlägger mellan 60-70 pågående ärenden vardera. Respondenterna uppger att de utifrån den 

höga ärendemängden och arbetsbelastningen inte har möjlighet att handlägga varje ärende på 

ett grundligt sätt och att de därmed tar hänsyn till barnperspektivet utifrån den tid och det 

utrymme som ges.  

Det framgår vidare att det utifrån den höga arbetsbelastningen finns svårigheter i att kunna 

tillgodose varje barns bästa. Respondenterna inom den ordinarie verksamheten förklarar vidare 

att lägre arbetsbelastning skulle leda till ett utökat utrymme att samtala med föräldrarna om vad 

som är barnets bästa i varje enskilt fall.  

”Det är jättesvårt att gå in i varje familj och se barnets bästa. Man får tänka att barnets bästa är att ha 

trygga föräldrar som försöker komma vidare i livet […]. Och det är där jag kan stötta när jag har den 

arbetsbelastningen som jag har. Hade jag mindre arbetsbelastning, färre ärenden, då skulle man ju mer 

kunna stötta upp och prata med föräldrarna om barnets bästa och hur det går för barnen i skolan mer 

regelbundet.” – Socialsekreterare 2 OV.  

”Om man träffar folk och att de kommer hit då kan man ju ha ett samtal, men nu får man ju bara in 

ansökningar, och handlägga utifrån det pappren. Då får vi ingen dialog. Men det kan ju finnas behov 

som de inte skriver i ansökan, men det kanske skulle komma fram om man hade ett samtal.” – 

Socialsekreterare 4 OV.  

Under intervjuerna framgår att handläggarna inom den ordinarie verksamheten inte har 

utrymme i sitt handläggningsarbete att ta hänsyn till barnperspektivet i samma utsträckning som 

inom projektet och att detta påverkar arbetet med barnfamiljerna negativt. Utifrån Löfs (2011) 

teori om barndomssociologi och betydelsen av att se barnen som sociala aktörer går det att 

utläsa att respondenterna inom den ordinarie verksamheten har en allt för hög arbetsbelastning 

för att kunna utreda varje barns enskilda behov. Det framkommer även en medvetenhet hos 

respondenterna avseende att mer tid behöver frigöras för att kunna träffa familjerna oftare för 
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att kunna se det individuella barnets bästa. Utifrån Löfs (2011) teori om barndomssociologi där 

barn ska ges möjlighet att göra sin röst hörd framgår att handläggningsarbetet inom den 

ordinarie verksamheten kan uppfattas som problematisk. Problematiken grundas i att 

respondenterna utifrån arbetsbelastningen inte har möjlighet att träffa familjerna i den 

utsträckning som respondenterna skulle önska. Detta leder till att det istället blir föräldrarna 

som till viss del kan föra sitt barns talan genom ansökningarna om ekonomiskt bistånd. Det går 

utifrån detta att i viss mån uppfatta ansökningar om exempelvis kostnader för fritidsaktiviteter 

som ett sätt för barnet att göra sin röst hörd genom föräldrarnas ansökan om kostnaden för detta.  

Respondenten uttrycker vidare ett missnöje som handlar om att respondenten generellt inte har 

möjlighet att bevilja kostnader för barns fritidsaktiviteter.  

 ”Det är svårt att ge avslag på fritidsaktivitet då man vet att det är bra för barnet […]. Det kan vara att 

någon behöver gå och simma för att det skulle vara bra för barnet. Då kan det hända att man beviljar 

det. När det är speciella behov som barnet har.” – Socialsekreterare 4 OV.  

En av respondenterna uppger att kostnader för fritidsaktiviteter inte beviljas utan som istället 

hänvisas till det beviljade beloppet i riksnormen. Respondenten förklarar att dessa avslagsbeslut 

kan kännas betungande då respondenten har en medvetenhet om att fritidsaktiviteter är något 

som barnet har ett intresse för, och som troligtvis skulle förbättra barnets situation. 

Respondenten uppger dock att denne har möjlighet att göra individuella bedömningar angående 

barnen utifrån barnperspektivet. Den individuella bedömningen medför att respondenterna ges 

möjlighet att i särskilda fall bevilja kostnader för fritidsaktiviteter för barnet. De individuella 

bedömningarna grundar sig i de situationer då särskilda behov hos barnet eller familjer 

framkommer, som inte anses kunna tillgodoses genom det beviljade beloppet i 

försörjningsstödet. Respondenten beskriver att sådana särskilda behov kan handla om då en 

ensamstående förälder med flertalet barn inte har möjlighet att ta sig till tvättstugan. 

Respondenten kan då i vissa fall exempelvis bevilja kostnad för tvättmaskin. Det beskrivs även 

situationer då exempelvis barn med olika typer av funktionshinder behöver komma ut i en 

aktivitet och kan då beviljas kostnad för badkort till simhallen. Dessa individuella bedömningar 

går att förstå utifrån Löfs (2011) teori om barndomssociologi där det individuella barnet ska 

uppmärksammas i den kontext som barnet befinner sig. Utifrån detta går det att utläsa att 

respondenterna inom den ordinarie verksamheten är medvetna om vad ett barnperspektiv inom 

handläggning av ekonomiskt bistånd innefattar, men att arbetsbelastningen medför att varje 

barn inte kan uppmärksammas och beviljas kostnad för exempelvis fritidsaktiviteter, men att 

barnets bästa beaktas i den kontext som barnet befinner sig. Det uttrycks även ett missnöje hos 

respondenterna där dessa generellt sett inte har möjlighet att bevilja kostnad för 

fritidsaktiviteter, men som respondenterna de anser skulle vara ett sätt att se till barnets bästa i 

varje enskilt fall.  

Objekt- och aktörsperspektivet utifrån projektet 

Det framgår att små barn ibland är närvarande på möten med föräldrarna och respondenterna, 

och att respondenterna inom projektet upplever detta som positivt då de får möjlighet att träffa 

och samtala med barnen.  

”Jag tyckte förut att det kanske inte var så bra att prata om just ekonomi och allt det här och att barnen 

skulle lyssna. Men jag pratar inte så ofta om pengar, utan livet i allmänhet, och då gör det ju ingenting 

om barnen är med. Det tycker jag bara är kul för då får man ju se dem. Annars har de ju bara varit ett 

personnummer i beräkningen.” – Socialsekreterare 1 P. 

”Självklart pratar man med barnet om hur det mår och om hur det går i skolan och om de tycker det är 

kul och så, det kan man ju göra fast de är små.” – Socialsekreterare 3 P. 

Rasmusson (2003) beskriver att barnet ska uppfattas som ett subjekt eller som en aktör med 

egna åsikter och upplevelser av sin tillvaro. Det betyder dock inte att barnet inte ska skyddas 
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från vissa faktorer då barnet eventuellt inte har mognaden för att exempelvis fatta vissa stora 

beslut. En av respondenterna inom projektet förklarar att denne utifrån sina tidigare erfarenheter 

inom ekonomiskt bistånd var negativt inställd till att barn medverkade på möten angående 

ekonomi tillsammans med sina föräldrar. Respondenten förklarar att denna negativa inställning 

grundats i att barnen i många fall redan är insatta i föräldrarnas situation, och att detta inte ska 

främjas genom att barnen medverkar på möten. Det framgår vidare att familjerna som är 

aktuella inom projektet i de flesta fallen har varit aktuella under en längre tid och ofta är väl 

insatta i hur det ekonomiska biståndet fungerar. Respondenten förklarar som tidigare nämnts 

att detta leder till att mötena med familjerna sällan handlar om pengar och ekonomi, utan 

handlar istället om andra samtalsämnen där respondenten inte har något emot att barnen 

medverkar. I detta sammanhang leder barnens deltagande på möten till att barnen i de flesta 

fallen inte uppfattas som ett objekt i behov av skydd, utan som en aktör som har möjlighet att 

göra sin röst hörd under mötena.  

En av respondenterna uttrycker en självklarhet i att kommunicera med barnet vid möten på den 

nivå som barnet befinner sig på utvecklingsmässigt, där exempelvis enklare frågor kring barnets 

skolgång och allmänna mående skulle kunna ställas. Detta går att förstå utifrån Eriksson och 

Näsmans (2008) beskrivning av objekt- och aktörsperspektivet som handlar om att en stor del 

av barnets aktörsskapande påverkas av möjligheten att uttrycka sig med hjälp av talet. Barnets 

aktörsskapande blir därmed helt beroende av att föräldrarna kan förmedla upplevelserna av 

barnets situation i de fall där barnet ännu inte har lärt sig att tala. Det går vidare att spekulera 

kring hur mycket fokus som ska läggas på barnet vid besöket utifrån objekt- och 

aktörsperspektivet. Respondenten upplyser ovan att familjens ekonomiska situation kan vara 

känsligt ämne, som barnet egentligen inte ska behöva ha insikt i. Det går därför att tänka sig att 

handläggarna inom projektet gör en bedömning i varje fall där barnet är närvarande på mötet, 

gällande hur mycket information barnet bör ta del av om familjens ekonomi, samt hur 

avgörande som barnets upplevelser och intressen får vara. Eriksson och Näsman (2008) 

beskriver att det i dessa fall är viktigt att barnet inte upplever att denne behöver känna något 

som helst ansvar. Detta kan således leda till ett dilemma då barnet samtidigt, enligt Eriksson 

och Näsman (2008), ska ges möjlighet att vara med och påverka sin omgivning genom att 

uppfattas som en egen aktör.  

En av respondenterna inom projektet förklarar vidare att barnen i vissa fall snarare blir ett objekt 

än en aktör vid de tillfällen då föräldrarnas exempelvis inte sköter ekonomin eller olika typer 

av aktiviteter.  

”Det påverkar ju barnen oavsett. Om föräldrarna inte sköter sig, eller det händer något på vägen, som 

gör att de kanske inte är berättigade försörjningsstöd så påverkar ju det barnet jättemycket.” – 

Socialsekreterare 1 P.  

Respondenten beskriver att problem kan uppstå i de situationer då föräldrarna inte längre är 

berättigade ekonomiskt bistånd. Att föräldrarna inte längre blir berättigade ekonomist bistånd 

skulle bland annat kunna bero på att de inte gör allt de kan för sin egen försörjning, som att 

exempelvis inte sköta sin kontakt med Arbetsförmedlingen. I de fall där föräldrar missköter 

sina kontakter eller aktiviteter under en längre tid skulle detta kunna resultera i ett helavslag för 

familjen. Helavslaget innebär att familjen inte beviljas något ekonomiskt bistånd över huvud 

taget och då inte heller avseende barnen. Eriksson och Näsman (2008) beskriver utifrån detta 

att barnet i vissa fall kan behöva uppfattas som ett objekt som kan behöva skyddas från andras 

handlande. Detta kommer till uttryck då det är föräldrarnas handlande som i detta fall kommer 

att påverka barnens situation negativt då familjen ekonomiska situation kommer att påverkas 

negativt. Det går även att i vissa fall bedöma att föräldrarnas del av det ekonomiska biståndet 

avslås och att familjen endast beviljas kostnad för barnens uppehälle. Det går här att utläsa att 
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barnet uppfattas som ett objekt som är i behov av skydd från föräldrarnas handlande (Eriksson 

& Näsman, 2008).  

Det framgår även att respondenterna inom projektet har skapat en egen rutin för att 

uppmärksamma barnen i familjerna ytterligare. Respondenterna förklarar att ett formulär har 

arbetats fram där föräldrarna svarar på frågor avseende varje barns situation.  

”Vi har ju ett barnformulär som föräldrarna får skriva i: var barnen går i skolan, hur det går för dem, 

vad de har för fritidsaktiviteter, om de har kontakter någonstans, sjukvården eller så. Men de har vi ju 

gjort själva i början av projektet. För det är ju en av meningarna med projektet, att vi ska ha den tiden 

så att vi kan lära känna dem mer och se hela familjen.” – Socialsekreterare 1 P. 

En av respondenterna beskriver att ett av projektets syften är att kunna lägga mer tid på att lära 

känna barnen och familjen som helhet och respondenterna inom projektet har därmed arbetat 

fram en rutin för att kunna uppmärksamma just detta. Denna rutin består av ett formulär där 

föräldrarna beskriver varje barn utifrån de frågor som ställs i formuläret. Detta formulär leder 

således till att ett tydligt barnperspektiv framkommer genom att varje barn uppmärksammas var 

för sig. Utifrån objekt- och aktörsperspektivet går det att utläsa att barnet genom detta formulär 

uppmärksammas i den kontext som barnet befinner sig genom att barnets eventuella kontakter 

med exempelvis andra myndigheter framkommer (Halldén, 2007). Rasmusson (2003) beskriver 

dock att barnets aktörskap ska framkomma genom att barnet i så stor utsträckning som möjligt 

ska ges möjlighet att själv förmedla egna åsikter, vilket dock kan försvåras om barnet ännu inte 

har lärt sig att tala. Respondenten förmedlar således att det är föräldrarna som fyller i detta 

formulär angående barnen. Ifyllandet av formuläret går utifrån objekt- och aktörsperspektivet 

att förstå som att barnet då blir ett objekt i förhållande till sina föräldrar då det är föräldrarna 

som fyller i blanketten och därmed för barnets talan. För att barnet ska uppfattas som en aktör 

och få möjlighet att föra sin egen talan skulle ett alternativ till detta kunna vara att barn som 

kan förmedla sig i tal och skrift själva får fylla i denna blankett och uttrycka sina intressen och 

sin situation. 

Objekt- och aktörsperspektivet utifrån den ordinarie verksamheten 

Respondenterna inom den ordinarie verksamheten uppger även att det är ovanligt att barn 

medverkar på möten och förklarar att detta dels kan bero på att föräldrarna inte vill att barnen 

medverkar på mötena, och dels att barnen är i skolan då mötena äger rum.  

”Ibland kan man prata om väldigt jobbiga saker med föräldrarna. Saker som föräldrarna har varit med 

om som de tycker är jobbigt, eller saker som de har svårt med som de kanske inte vill prata med barnen 

om”. – Socialsekreterare 2 OV.   

Respondenterna inom den ordinarie verksamheten upplever barn i mindre utsträckning deltar 

på möten angående ekonomiskt bistånd. En av respondenterna uppger att detta skulle kunna 

bero på att barnen är i skolan under dagtid då mötena äger rum, eller att föräldrarna väljer att 

inte ta med sig barnen till dessa möten. Respondenten uttrycker vidare att anledningen till att 

föräldrarna inte vill att barnen medverkar på mötena kan bero på att det i vissa fall kan 

diskuteras allvarliga och besvärliga ämnen gällande ekonomin och familjens situation i övrigt 

under besöken, och att föräldrarna kan tänkas vilja hålla barnen utanför familjens ekonomiska 

situation. Eriksson och Näsman (2008) menar att detta går att förstå utifrån objekt- och 

aktörsperspektivet där barnen ibland kan behöva skyddas från omgivningens handlande. Det 

går att utläsa att föräldrarna önskar att skydda barnen från en allt för stor insatthet i familjens 

ekonomiska situation och samtidigt skydda barnet från oro kring föräldrarnas ekonomi och 

mående.  
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En av respondenterna inom den ordinarie verksamheten förklarar att barnets situation utreds 

vid den första träffen med föräldrarna (nybesök) och att det då framför allt ställs frågor kring 

barnets skolgång.  

”Oftast säger föräldrarna att det går bra i skolan. För att man (socialsekreteraren) ännu inte har en 

etablerad kontakt med föräldrarna.” – Socialsekreterare 2 OV.  

Utifrån Halldéns (2003) teori om objekt- och aktörsperspektivet gällande barn går det att utläsa 

respondenten främst utreder barnets situation i ett första möte (nybesök) med föräldrarna där 

frågor kring barnets hemsituation, skolgång och allmänna tillstånd ställs. Respondenten 

förklarar att socialsekreteraren och föräldrarna ännu inte har hunnit skapa en relation vid ett 

första möte, vilket leder till att all information om barnet eventuellt inte framkommer under 

detta möte. Det går även att utläsa att den höga arbetsbelastningen även leder till att 

handläggarna inom den ordinarie verksamheten inte har möjlighet att anordna möten med 

familjerna i den utsträckning som krävs för att en skapa en god relation och för att den 

eventuella problematiken hos barnen ska framkomma. Detta leder även till att det kan ta tid 

innan relationen har byggts upp och innan viktig information om barnet framkommer. Som 

tidigare nämnt berör respondenten främst barnperspektivet vid det första mötet, vilket skulle 

kunna leda till att barnets situation inte heller framkommer i ett senare skede. Det går således 

att utläsa respondenterna främst uppfattar barnet som en egen aktör och beaktar barnets 

situation vid det första mötet med en familj (Halldén, 2003). Det framkommer även en 

medvetenhet om att det är föräldrarnas version av barnets situation som oftast förmedlas vid 

mötet och att informationen som framkommer om barnet kan vara bristfällig på grund av 

avsaknaden av etablerad relation.  

Respondenterna inom den ordinarie verksamheten förklarar även att barnperspektivet tas i extra 

beaktande då det uppmärksammas att föräldrar inte har förmåga eller kan hantera ekonomin.  

”Då kollar man alltid på barnets situation, hur ser det ut kring barnet utifrån det. Och försöker att 

samarbeta med barn- och familjeenheten om det är så att det blir upprepade gånger; att föräldrarna får 

slut på pengar” – Socialsekreterare 2 OV.  

Liknande det som framkommit under intervju med respondenterna inom projektet förmedlar 

även respondenterna inom den ordinarie verksamheten att ett tydligt barnperspektiv i 

handläggning vid de tillfällen som föräldrar inte har förmåga att hantera ekonomin. 

Respondenten inom den ordinarie verksamheten beskriver att det då kan bli aktuellt att uppfatta 

barnet som ett objekt som är i behov av skydd (Halldén, 2003). I detta fall är det föräldrars 

oförmåga som kan komma att leda till att barnet kan skadas av föräldrars handlande. Det går 

dock att tänka sig att det eventuellt kan ta längre tid för socialsekreterare inom den ordinarie 

verksamheten att uppmärksamma att en förälder inte har förmåga att hantera antingen ekonomin 

eller omvårdnaden om barnet, på grund av den höga arbetsbelastningen. Det går dock att utläsa 

att respondenterna som handlägger ekonomiskt bistånd inom den ordinarie verksamheten har 

arbetat fram rutiner för barnperspektivet ska uppmärksammas i de situationer då det finns oro 

för barnet genom att exempelvis samverka med andra instanser som exempelvis barn- och 

familjeenheten. 

Utvecklingsekologisk teori utifrån projektet 

Respondenterna uppger vidare att de har utrymme att genomföra hembesök i större utsträckning 

än i jämförelse med vad de tidigare haft inom den ordinarie verksamheten. 

”Oftast är det så att jag åker dit, bara för att det underlättar för dem, och för att jag har möjlighet till 

det.” – Socialsekreterare 1 P.   

”Förut var det ju nästa bara för att utreda, i utredningssyfte, som man gör hembesök. Nu […] gör man 

ju det bara ”för att”. ”Vi kan ta det hemma hos dig istället om du tycker det bli skönare”. Istället för att 



22 
 

de ska komma hit. Det kanske inte passar med barnen och de kanske tycker att det blir lite jobbigt att 

komma till socialkontoret, så att man då tar det hemma i deras trygga miljö istället. ” – Socialsekreterare 

3 P.  

Respondenterna uppger även att de i större utsträckning kan genomföra hembesök där syftet 

dels kan vara av utredande art, och dels enbart för att underlätta för familjen i fråga. Det kan 

exempelvis handla om att familjerna inte har förskoleplats till samtliga barn eller att det helt 

enkelt är lättare för socialsekreteraren att ta sig till familjen än vad det är för familjen att ta sig 

till socialkontoret. Respondenterna uppger att denne inte har haft möjlighet till detta tidigare 

inom den ordinarie verksamheten och uppfattar de nuvarande möjligheterna som positiva. 

Möjligheterna till hembesök går även att förstå utifrån guiden Think Family som projektet har 

sin grund i. I denna guide ses hembesök som en viktig del i att utreda barnets situation där 

hemmiljön avser en viktig faktor (The Childrens Plan, 2009). Hembesöken som genomförs 

enbart för att underlätta för familjerna uppfyller även ett viktigt syfte i form av att barnets 

situation i hemmet framkommer på ett annat sätt än enbart genom föräldrarnas information. Det 

kan vid sådana hembesök exempelvis både uppmärksammas faktorer i barnets hemmiljö som 

kan förbättras som föräldrarna möjligtvis inte är medvetna om. Det skulle även kunna handla 

om att faktorer uppmärksammas som fungerar bra för barnet i hemmet men som kan utvecklas 

ytterligare. Utöver hembesökets relevans utifrån guiden Think Family går det även att förstå 

hembesökens funktion utifrån den utvecklingsekologiska teorin. Utifrån Bronfenbrenners 

(1997) utvecklingsekologiska teori går det att utläsa att det är viktigt att barnets hemsituation 

utreds på mikronivå då hemmiljön är en av de miljöer som barnet framförallt befinner sig i 

under barndomen tillsammans med skolmiljön och eventuellt andra aktiviteter. 

Barnformuläret som skapats av respondenterna inom projektet går även att förstå utifrån den 

utvecklingsekologiska teorin.  

”Vi har gjort ett eget barnformulär där vi frågar föräldrarna om barnen, varje barn. Om de går i skolan, 

vad de tycker om att göra på fritiden, hur det gå i skolan, om de har några särskilda behov, en massa 

kring barnet. Och skulle barnet vara med på besöket så skulle vi ju prata med barnet direkt, om det är 

vuxet nog.” – Socialsekreterare 3 P.  

Respondenterna inom projektet har som tidigare nämnts utvecklat en rutin för att få en 

inledande överblick över varje barns situation. Respondenten förklarar att dessa frågor bland 

annat handlar om hur barnens sociala nätverk ser ut, alltså om de har kontakt med andra 

släktingar eller andra bekanta utanför familjen, vilka fritidsintressen de har, eventuell kontakt 

med andra aktörer samt hur sjukdomsbilden ser ut, vilket medför att barnformuläret även är av 

relevans för att analysera utifrån den utvecklingsekologiska teorin. De frågor som ställs kring 

barnets nätverk och omgivande miljö går att förstå utifrån Bronfrenbrenners (1977) teori som 

förklara att barnen utvecklas utifrån den omgivande miljö som barnet befinner sig i. 

Frågeformulären uppmärksammar därför de relationer som barnet har på både mikro-, meso-, 

makro- och exonivå. På mikronivå kommer troligtvis de kontakter och relationer som barnet 

har i vardagen, alltså närmaste släkten och vännerna, att uppmärksammas. Formuläret 

uppmärksammar även barnets utvecklingsekologi på en makronivå där föräldrar exempelvis 

kan ha kontakt med barnets skola.  

Den utvecklingsekologiska teorin uppmärksammar vidare de faktorer i barnets omgivande 

miljö och nätverk som kan handla om de skeenden som påverkar barnet, men som barnet själv 

inte kan vara med och styra. Ett sådant skeende går att förstå som händelser på exonivå som 

exempelvis skulle kunna handla om att barnens föräldrar har ett umgänge som påverkar barnet 

negativt. Utifrån detta formulär går det att anta att information på mesonivå framkommer. 

Denna information skulle kunna handla om en överblick av hur utrikesfödda barn har 

integrerats i det svenska samhället, även om dessa specifika frågor inte ställs i formuläret 

(Bronfrenbrenner, 1977). Bronfrenbrenner (1977) beskriver slutligen att barnets föräldrar har 
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uppfattningar och åsikter som uppkommit ur sociala konstruktioner som även kommer att 

påverka barnets upplevelser av sin verklighet. Det går utifrån detta att tänka sig att även 

problematiska verklighetsuppfattningar eventuellt skulle kunna framkomma under 

genomgången av barnformuläret som kan behöva förändras för att barnets bästa ska kunna 

tillgodoses.  

Utvecklingsekologisk teori utifrån den ordinarie verksamheten 

Respondenterna förklarar att de ibland gör hembesök och att dessa oftast är av utredande art då 

arbetsbelastningen inte tillåter andra typer av hembesök.  

”Ofta är det för att bedöma boendet. Ibland kan det vara så att man behöver en säng till barnen, […] 

oftast är det till barnen. Då tittar man ju på de befintliga sängarna ser ut.” – Socialsekreterare 4 OV.  

Respondenterna uppger att de i sin tjänst genomför hembesök hos familjerna. Respondenterna 

förklarar att dessa besök allra oftast genomförs i ett utredande syfte. En av respondenterna 

förklarar även att det till stor del handlar om ansökningar om möbler till barnen som exempelvis 

sängar. Respondenterna uppger att den rådande arbetsbelastningen medför att de inte har 

möjlighet att göra hembesök med syftet att genomföra uppföljningsmöte då hembesök är allt 

för tidskrävande. Utifrån den utvecklingsekologiska teorin beskriver Bronfrenbrenner (1977) 

att olika system i samspel med varandra kommer att påverka barnets utveckling i den kontext 

som barnet befinner sig. Bronfrenbrenner (1977) förklarar även att mindre barn till stor del 

befinner sig i sin närmiljö tillsammans med föräldrarna utifrån den kontext som barnet befinner 

sig i. Det går utifrån detta att utläsa att barnen då till stor del befinner sig i hemmet tillsammans 

med föräldrarna och även till viss del dagis eller skola och det blir därmed av relevans för 

socialsekreteraren att undersöka hur barnets hemsituation ser ut. När socialsekreterare således 

besöker en familj i utredningssyfte kommer även barnets eventuellt problematiska hemsituation 

att uppmärksammas under besöket då socialsekreteraren ges möjlighet att undersöka hur 

barnets hemsituation ser ut. Problemet blir i de situationer som familjer inte ansöker om 

kostnader för hemutrustning, där alltså hembesök i ett utredande syfte aldrig blir aktuellt. 

Socialsekreteraren ges då ingen anledning till att besöka familjerna och barnets hemsituation 

blir därmed inte uppmärksammad.  

 

Det sociala arvet  

Systemteori utifrån projektet 

Det framgår även att respondenterna inom projektet tar hänsyn till det sociala arvet genom att 

arbeta med ungdomarna i familjerna.  

”Några äldre barn har jag hjälpt att söka sommarjobb och då har jag ju träffat dem ensamma och 

förklarat vikten av att när man tjärnar pengar att man kanske inte ska spendera dem på en gång, utan 

att man kanske har en buffert längre fram. Och att det är viktigt för att man själv inte längre fram ska 

hamna här som vuxen.” – Socialsekreterare 1 P. 

”Vi vill se till att barnen har sina egna intressen och utvecklar sitt eget sociala nätverk, och att de 

utvecklas som människor. Det tror jag är en stor motivation: att man ser att det går bra och vart man 

kan komma i livet.” – Socialsekreterare 1 P.  

Respondenterna inom projektet har som tidigare nämnt genom projektet möjlighet att beviljas 

kostnader för fritidsaktiviteter för barnen, som annars avslås inom den ordinarie verksamheten. 

Att denna kostnad beviljas beror dels på att familjens ekonomiska situation inte ska påverkas 

ytterligare av att barnen har en aktivitet, och dels för att främja att barnen deltar i olika system 

utanför familjesystemet. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att det utifrån systemteori 

går att förstå hur barnet och familjen som helhet påverkas av olika delar i ett system. Att barnen 

uppmuntras till att delta i aktiviteter utanför familjen leder till att barnet blir en del av ett annat 
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system samt att barnets nätverk utökas. Delaktigheten i andra system och det utökade nätverket 

för barnet kommer förhoppningsvis att leda till att barnet får möjlighet att utvecklas som person, 

samt att barnet kan få en förändrad verklighetsuppfattning genom interaktionen med personer 

från andra system. Forsberg och Wallmark (2002) beskriver att systemteorin gör det möjligt att 

studera hur små förändringar inom exempelvis familjesystemet kan leda till att familjesystemet 

förändras i sin helhet. Utifrån detta går det att förstå att barnens deltagande i fritidsaktiviteter 

och andra system utöver familjesystemet kan komma att påverka hela familjesystemet. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att barnets välbefinnande förbättras av att delta i en 

fritidsaktivet som barnet tycker är kul och mår bra av, vilket i sin tur kan komma att förbättra 

barnets välbefinnande. Det går att tänka sig att barnet då kommer vara gladare när denne är 

hemma med familjen vilket då kommer att förbättra situationen hemma, som i sin tur kommer 

att förändra hela familjesystemet.  

Respondenterna förklarar att de genomför en FIA-utredning (förutsättningar inför arbete) med 

familjerna när de blir aktuella inom projektet för att göra en kartläggning över familjens 

situation, där bland annat frågor kring boende, utbildning, tidigare arbete, nätverk och 

omgivning ställs.  

”FIA kan ju alla socialsekreterare använda, men det är väl mest vi som har tid till det, det kan ju ta flera 

timmar” – Socialsekreterare 3 P.  

Respondenten förklarar att socialsekreterarna inom projektet genomför en typ av utredning med 

alla deltagare till projektet som benämns som en FIA-utredning. FIA-utredningen används som 

ett verktyg för att kartlägga klientens situation och för att sedan kunna komma fram till hur 

klienten ska kunna stöttas på bästa sätt. FIA-utredningen utgörs av ett material med frågor inom 

olika områden som handlar om bland annat boende, arbete, missbruk, utbildning, brottslighet 

och nätverk. En av respondenterna uppger att samtliga socialsekreterare på enheten för 

ekonomiskt bistånd kan använda sig av en FIA-utredning för att kartlägga klienters situation, 

men att det sällan används då genomförandet av utredningen kan ta flera timmar och att 

arbetsbelastningen i vissa fall inte tillåter detta. Utifrån detta beskriver Fred och Olsson (2002) 

att det är viktigt att handläggare inom socialtjänsten ställer frågor kring klientens omgivande 

miljö och nätverk och inte enbart fokuserar på klienten i frågas tillgångar och möjligheter. 

Genom att genomföra en FIA-utredning på varje förälder som deltar i projektet kommer både 

föräldrarnas delaktighet i andra system samt föräldrarnas nätverk att beröras och 

uppmärksammas. Det går att utläsa att dessa delar bör uppmärksammas då förälderns 

medverkande i andra system och andra nätverk både skulle kunna påverka familjen positivt, 

genom exempelvis olika typer av stöttning. Det går även att tänka sig att förälderns omgivande 

system kan vara av relevans att undersöka förälderns omgivande miljö och nätverk då dessa 

skulle kunna påverka föräldern negativt. Det kan då vara av intresse för socialsekteraren att 

stötta föräldern i att försöka undvika dessa system. Slutligen kan det även vara av intresse för 

socialsekreteraren att få en överblick över vilka andra system som handläggaren kan komma att 

behöva samverka kring gällande klienten, så som exempelvis sjukvården eller skola.  

Systemteori utifrån den ordinarie verksamheten 

En av respondenterna inom den ordinarie verksamheten är av uppfattningen att utbildning är en 

avgörande faktor gällande det sociala arvet. Respondenten uttrycker dock att det inte finns 

utrymme att motivera varje barn eller ungdom till att börja studera.  

”Har inte tiden till att gå in i familjerna och prata så djupt med barnen, då kan man ju inte uppmuntra 

dem till att börja studera. Däremot unga klienter, som kanske är 19-20, då brukar jag alltid försöka få 

dem att plugga. ”Läs vidare! Du kan bli precis vad du vill” säger jag till dem”. – Socialsekreterare 2 

OV.  
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”Mamma och pappa kunde ju läsa på högskola, då kan ju jag också göra det. Då blir det normalt också. 

Då behöver ju inte försörjningsstöd bli normalt, utan då kan man bryta det”. – Socialsekreterare 2 OV.   

Under intervjun framkommer att utbildningsnivån enligt en av respondenterna är en viktig del 

att ta hänsyn till gällande det sociala arvet mellan förälder och barn. Utbildningens relevans för 

familjen går att förstå utifrån Forsberg och Wallmarks (2002) teori om systems påverkan på 

familjer där det går att utläsa mönster i familjer utifrån systemteorin. Forsberg och Wallmark 

(2002) beskriver även att systemteoris inverkan exempelvis går att förstå i de fall som en 

förälder får en anställning, och hur då familjesystemet påverkas av detta. Det går utifrån detta 

att utläsa att i en sådan situation där en ungdom börjar studera, kommer detta att ha en inverkan 

på familjesystemet. Det går då att tänka sig att den ekonomiska situationen för familjen 

förbättras då ungdomen eventuellt kan komma att erhålla studiestöd. Detta skulle kunna 

resultera i att familjen inte längre kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd och familjen 

kommer då inte längre att behöva förlita sig på det system som socialtjänsten utgör.  

Respondenten förklarar vidare att det är av relevans att undersöka föräldrars nätverk, kanske 

framförallt hos ensamstående föräldrar.  

”Om de har någon som kan stötta upp eller om man har avlastning.” – Socialsekreterare 2 OV.  

Respondenten inom den ordinarie verksamheten förklarar att det utifrån den höga 

arbetsbelastningen inte finns tid att undersöka familjernas nätverk på ett grundligt sätt, utan 

respondenten framförallt undersöker detta vid ensamstående föräldrar. Att nätverken 

framförallt undersöks hos ensamstående föräldrar beror på att avlastning och stöd gällande 

barnet uppfattas som en möjlighet för att föräldern exempelvis ska kunna påbörja 

arbetsmarknadsinsatser i syfte att i framtiden bli självförsörjande. Detta går att förstå utifrån 

Forsberg och Wallmarks (2002) systemteori som handlar om att det är vanligt att 

socialsekreteraren lägger fokus vid det system som bildats mellan socialsekreteraren och 

klienten, och glömmer att undersöka de omkringliggande system som finns hos klienten. Det 

går att utläsa att respondenten inom den ordinarie verksamheten lägger ett visst fokus vid 

omgivande system genom att ta hänsyn till ensamståendes möjligheter till avlastning, men att 

detta skulle kunna förbättras. Ett alternativ skulle exempelvis kunna vara att genomföra en FIA-

utredning där fokus läggs på de frågor som handlar om omgivande miljö och nätverk.  

Anknytningsteori utifrån projektet   

Respondenterna inom projektet beskriver att majoriteten av familjerna som är aktuella inom 

projektet får barn tätt vilket medför att mammorna i familjerna inte hinner inleda någon 

aktivitet.  

”Många familjer där de får barn tätt och mammorna då, i det fallet, skulle vara hemma och vara 

föräldralediga ett år. Och i samband med att de skulle ut i någonting så var dem gravida igen.” – 

Socialsekreterare 1 P.  

Respondenten inom projektet beskriver att ett mönster uppmärksammats bland de familjer som 

denne handlägger där det är vanligast att det är mamman som är föräldraledig med barnen. Det 

beskrivs även att vissa par skaffar barn tätt vilket leder till att mamman blir hemma utan aktivitet 

under en längre tid. Respondenten framför inte vad denne tror att det beror på, men ett 

antagande som gjorts är att det kan bero på både de normer som finns i samhället och på 

kulturella aspekter. Det går utifrån detta att utläsa att valet avseende att mamman är 

föräldraledig inte sammanfaller med det som Havnesköld och Mothander (2013) beskriver 

avseende anknytning. Havnesköld och Mothander (2013) förklarar att varje nyfött barn är i 

behov av omvårdnad och omsorg för att överleva, men att det egentligen är oviktigt vem det är 

som förser barnet med denna omsorg. Det går därmed att utläsa att det inte nödvändigtvis 

behöver vara modern till barnet som blir den primära anknytningspersonen, utan att det lika väl 
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skulle kunna vara barnets fader. Det går här att tänka sig att det mest effektiva skulle vara att 

nyblivna föräldrar delar på föräldraledigheten så att dessa dels får lika mycket tid att knyta an 

till barnet och dels får möjlighet att delta i aktiviteter på lika villkor. Det framkommer även att 

respondenterna inom projektet har möjlighet att genom samtal med föräldrar motivera paren till 

att dela på ansvaret för barnen så att båda parter kan delta i aktiviteter. 

En av respondenterna inom projektet är av uppfattningen att det även kan uppstå problem i 

relationen mellan föräldrar och barnet i de fall som familjerna har varit aktuella för ekonomiskt 

bistånd en längre period.  

”Ekonomin är viktig för barnen och för deras förutsättningar. Och vad de bär med sig när de blir vuxna 

och de lär sig att prioritera och vad som är viktigt i livet och vad som är viktigt att satsa på. Och det är 

ju grunden till det mesta tänker jag.” – Socialsekreterare 1 P.  

En av respondenterna inom projektet förklarar att de uppmärksammat vad som går att utläsa 

som konflikter i anknytningen mellan föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd och barnen. 

Det går att utläsa att det finns svårigheter för familjer att leva på ekonomiskt bistånd under en 

längre period. Utifrån respondentens redogörelse går det vidare att utläsa att behovet av det 

ekonomiska biståndet kan komma att påverka anknytningen och senare relationen till sina 

omvårdnadspersoner (Havnesköld och Mothander, 2013).  

Anknytning utifrån den ordinarie verksamheten 
Respondenterna inom den ordinarie verksamheten beskriver att det skulle kunna vara 

föräldrarna som inte klarar sin föräldraroll fullt ut som gör att vissa egenskaper hos föräldrarna 

går i arv till barnen.  

”Det kan vara väldigt svårt att komma någonvart med ett sådant ärende […]. De är inte van med 

någonting. De har inte haft vanliga normer, och växt upp och ingenting funkar när de var små och hur 

ska de kunna funka när de blir stora? Och så kanske de får barn, och inte det heller funkar. Relationerna 

funkar inte.” – Socialsekreterare 4 OV.  

”Föräldrarna har kanske inte tillgodosett barnens behov och då blir de otrygga. Och därför blir det 

svårt för dem att klara kraven på arbetsmarknaden eller i skolan.” – Socialsekreterare 4 OV.  

Respondenten förmedlar att anknytningen till sina föräldrar kan komma att påverka hur barnen 

växer upp och senare fungerar i samhället. Det beskrivs att barnen i vissa fall växer upp under 

otrygga förhållanden och att detta påverkar barnen negativt. Havneskäld och Mothander (2013) 

beskriver som tidigare nämnts att det nyfödda barnet är i behov av skydd och omsorg för att 

överleva och att barnet kan anpassa sig till ett visst mått av olikheter i omsorgen. Det beskrivs 

även att denna omsorg leder till olika typer av anknytning till de individer som förser barnet 

med omsorg. Ett barn som växt upp under otrygga förhållanden kan således upprätta otrygga 

anknytningar till omsorgspersonerna och kan medföra att barnet antar defensiva förskjutningar 

och det kan även skapas en inre stress hos barnet.  

Respondenten uppger att i de fall där små barn närvarar vid besök ges respondenten möjlighet 

att studerar samspelet mellan föräldrarna och barnet.  

”Man tittar ju på dem, hur de mår, det gör man ju automatiskt. För att se om de är lugna, glada, trygga. 

Allt det där ser man ju, tycker jag. Vad de har för samspel, föräldrarna, och vem som håller i barnet”. 

– Socialsekreterare 4 OV.  

Respondenten förklarar att det i vissa fall kan handla om att föräldern inte har lyckats uppfylla 

barnets behov under uppväxten, vilket kan leda till att vissa egenskaper hos föräldern går i arv 

till barnet eller att barnet får en dålig självkänsla. Respondenten beskriver att det både kan 

handla om att barnet inte får sina basala behov tillgodosedda som exempelvis nog med mat, 

eller om att barnet inte får sina känslomässiga behov tillgodosedda. Respondenten menar att 
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detta kan leda till att barnet blir otryggt vilket kan leda till svårigheter att etablera sig i samhället 

som vuxen. Utifrån den höga arbetsbelastningen inom den ordinarie verksamheten framgår att 

handläggarna inte har möjlighet att träffa familjerna i så stor utsträckning som de skulle önska 

och att den eventuella problematiken mellan barn och förälder inte uppmärksammas. 

Respondenten uppger dock att föräldrar ibland tar med sig små barn på nybesök. Respondenten 

uppger då att det till viss del går att studera samspelet mellan barnen och föräldrarna under 

besöket. Det beskrivs att dessa observationer exempelvis kan handla om ifall barnet uppfattas 

som tryggt eller inte och hur barnet samspelar med föräldrarna (Havnesköld & Mothander, 

2013). Om barnet på ett tydligt sätt uppfattas som oroligt eller otryggt går det att under vissa 

omständigheter att ställa frågor kring föräldrarna och barnet och eventuellt erbjuda stöd från 

andra instanser för att underlätta för familjen. Det går dock att utläsa att detta är ett känsligt 

samtalsämne som inte är eftersträvansvärt att inleda under ett första möte då handläggaren och 

familjen ännu inte har etablerat en relation.  

Socialisation utifrån projektet  

Respondenterna inom projektet uppger vidare att de ofta tar hänsyn till det sociala arvet inom 

projektet genom att motivera barnen till att inte själva bli aktuella för ekonomiskt bistånd i 

vuxen ålder.  

”En del i projektet är att motverka det sociala arvet, att inte barnen ska bli aktuella här längre fram. Så 

effekterna av projektet kanske man inte ser förrän om 10, 15, 20 år” – Socialsekreterare 3 P. 

Respondenterna beskriver även att kontakt med socialtjänsten kan normaliseras för barnen 

vilket leder till att barnen som vuxna inte blir avskräckta för att kontakta socialtjänsten.  

”Det här ska ju vara det absolut sista du vänder dig till, men för många kanske det blir det första 

alternativet”. – Socialsekreterare 3 P.   

”Om man har föräldrar som har gått hemma, arbetslösa, under lång tid så vet man att ”soc fixar” då 

har man ju inga större krav på sig själv. Då har man kanske inga krav på sig själv att klara skolan om 

man bara har inställningen att det bara är att höra av sig till socialtjänsten”. - Socialsekreterare 1 P. 

Tornstam (2010) beskriver att barnet under sin tidiga uppväxt oftast socialiseras med sin 

närmaste familj som oftast även är de personer som barnet knyter an till. Det är således genom 

denna anknytning som barnet kommer att lära sig vilka normer och vilken kultur som råder och 

som kallas för den primära socialisationen. Utifrån detta går det att utläsa att respondenten utgår 

ifrån att den primära socialisationen i vanliga fall brukar utmynna i att socialtjänsten ”föraktas” 

och uppfattas som en myndighet som en individ endast ska kontakta i nödfall samt att kontakt 

med socialtjänsten uppfattas som något skamligt. Respondenterna inom projektet 

uppmärksammar dock att barn som vuxit upp med föräldrar som uppburit ekonomiskt bistånd 

under en längre tid eventuellt inte anammar detta ”förakt” för socialtjänsten då detta inte 

förmedlas från föräldrarna. Föräldrarnas och familjernas kontakt med socialtjänsten och 

ekonomiskt bistånd under barnets uppväxt blir då en del av barnets primära socialisation och 

normaliseras. Barnet kommer då genom den primära socialisationen att få en uppfattning om 

att kontakten med socialtjänsten och ekonomiskt bistånd är en del av sociala normer och 

kulturer och barnet kommer inte att uppfatta denna kontakt som något ”föraktfullt”. Det går 

dock att tänka sig att problem kan uppstå när barnet växer upp och får en fördjupad förståelse 

för vad det innebär att uppbära ekonomiskt bistånd samt hur det påverkar barnet och barnets 

familj som helhet.  

Det går utifrån ovanstående att utläsa att barnet vid en viss ålder under uppväxten får en 

förståelse för resterande omgivningens negativa uppfattning av socialtjänsten och ekonomiskt 

bistånd vilket kan leda till vad Tornstam (2010) beskriver som dubbel socialisation. Den dubbla 

socialisationen går att förstå som att barnets tidigare uppfattningar om socialtjänsten och 
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ekonomiskt bistånd som förmedlats från föräldrarna om ekonomiskt bistånd inte 

överensstämmer med omgivningens uppfattningar och åsikter. Tornstam (2010) beskriver att 

barnet i dessa fall blir förvirrat på grund av att hemmet normer och värderingar skiljer sig allt 

för mycket med omgivningens.   

Socialisation utifrån en ordinarie verksamheten 

Respondenterna som handlägger ekonomiskt bistånd inom den ordinarie verksamheten 

förklarar att det sociala arvet diskuteras på arbetsplatsen då exempelvis barn till föräldrar som 

är aktuella på socialtjänsten själva blir aktuella i vuxen ålder.  

”Det börjar redan när man är liten liksom, att man lärs in i det och sen blir försörjningsstöd ett naturligt 

steg in i socialtjänsten och det är inget främmande.” – Socialsekreterare 2 OV. 

”Vissa ser man tydligt att de upprepar föräldrarnas mönster.” – Socialsekreterare 4 OV.  

Under intervjuer med respondenterna som handlägger ekonomiskt bistånd inom den ordinarie 

verksamheten framkommer att de reflekterar över det sociala arvet bland de aktuella familjerna. 

Det framgår dock inte tydligt hur arbeta genomförs för att motverka det sociala arvet bland 

barnfamiljer i handläggningen. Respondenterna inom den ordinarie verksamheten förklarar 

detta på ett liknande sätt som respondenterna inom projektet där det går att se att barn till 

föräldrar som uppburit försörjningsstöd har lättare att ansöka om försörjningsstöd i vuxen ålder. 

Detta går att förstå utifrån socialisationsteorin där det är föräldrarna som genom den primära 

socialisationen lär barnet vilka kulturer och normer som är rådande i samhället.  

”Och sen att föräldrarna har dålig självkänsla, att man för över det till sina barn. Så att de inte heller 

tror sig kunna någonting. Och då att det kanske blir annan tröst i livet än att försöka få drivkraften att 

försörja sig själv att man tror då inte att det går eftersom att man har haft föräldrar som också haft 

problem. Det blir som någon ond cirkel liksom.” – Socialsekreterare 4 OV.  

Som nämnts tidigare går det att utläsa samband mellan föräldrars inställning till ekonomiskt 

bistånd förmedlas via socialisation till barnen och att detta kan komma att påverka barnens 

inställning till ekonomiskt bistånd i vuxen ålder (Tornstam, 2010). Det går även att utläsa att 

föräldrarnas inställning till sitt eget kunnande och samhället i övrigt kan socialiseras vidare till 

barnen. Med detta menas att ett barn som växer upp med föräldrar som saknar självkänsla och 

självförtroende således kan överföras till barnen.  Barnen kan senare komma att anta samma 

dåliga självinsikt i vuxen ålder. Det går utifrån detta att förstå att den primära socialisationen 

mellan förälder och barn kan komma att präglas av denna negativa inställning till sig själv och 

till samhället. Respondenten uppger då att denne är av uppfattningen att barnet kommer att 

påverkas av detta, och kan komma att bli av uppfattningen att denne inte är kapabel till att 

exempelvis försörja sig själv. Det går därmed att utläsa att denna inställning till sig själv inte 

kommer att överensstämma med omgivningens krav på individer. Detta kan således leda till att 

barnet hamnar i en dubbel socialisation där barnets uppfattning om sig själv inte stämmer 

överens med de uppfattningar och förväntningar som omgivningen och samhället har på barnet 

(Tornstam, 2010).  

 

 

Slutdiskussion 
Utifrån resultatet och analysen av intervjumaterialet som presenterats ovan kommer under 

denna rubrik en diskussion utifrån materialet att föras där handläggningen utifrån ett 

barnperspektiv och det sociala arvet kommer att jämföras med förståelsen utifrån projektet och 

den ordinarie verksamheten. Diskussionen kommer sedan att utmynna i studiens tredje 
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frågeställning som innefattar hur barnperspektivet och det sociala arvet kan förstås i relation till 

varandra i handläggningen 

Barnperspektivet  
Till att börja med framkommer under intervjuerna med respondenterna inom både den ordinarie 

verksamheten och projektet att det finns en avsevärd skillnad när det handlar om 

ärendemängden samt arbetsbelastningen. Respondenterna inom projektet handlägger ungefär 

hälften så många ärenden som respondenterna inom den ordinarie verksamheten och det 

framkommer att detta påverkar handläggningsarbetet inom den ordinarie verksamheten 

negativt. Det framkommer att svårigheterna handlar om att respondenterna inom den ordinarie 

verksamheten inte har samma utrymme att anordna möten tillsammans med familjerna och det 

skapas därför inte en lika tät kontakt som det framkommer att det gör mellan respondenterna 

och familjerna inom projektet. Respondenterna inom projektet uppger även att den lägre 

ärendemängden och lägre arbetsbelastningen medför att beslutsfattandet underlättas gällande 

barnen då respondenterna kan grunda sina beslut utifrån varje enskilt barn istället för utifrån 

barnperspektivet i stort. Motsatta utsagor framkommer i intervjuerna med respondenterna inom 

den ordinarie verksamheten där socialsekreterarna inte har samma möjligheter att grunda sina 

beslut på varje enskilt barn, då socialsekreterarna inte har samma insatthet i barnens situation.  

Under intervjuerna med både respondenterna inom projektet och den ordinarie verksamheten 

förklaras att relativt stor vikt läggs vid betydelsen av fritidsaktiviteter till barnen. Gällande 

respondenterna inom projektet framkommer att de uppfattar utrymmet att kunna bevilja 

kostnader för barnens fritidsaktiviteter som något positivt då det finns en medvetenhet om att 

barnens deltagande i fritidsaktiviteter ses som något positivt. Uppmärksamhet läggs även vid 

ansökningar om fritidsaktiviteter avseende barnen bland respondenterna inom den ordinarie 

verksamheten men som snarare beskriver dessa ansökningar som ett problem. Problemet 

grundar sig i att respondenterna inom den ordinarie verksamheten generellt sett inte har 

möjlighet att bevilja dessa kostnader, utan hänvisar istället kostnaden till andel i norm. Även 

bland respondenterna inom den ordinarie verksamheten framkommer en medvetenhet om att 

beviljande av fritidsaktiviteter skulle underlätta för familjerna ekonomiskt och att deltagande i 

fritidsaktiviteter uppfattas som något positivt för barnen.  

Respondenterna inom projektet lägger även vikt vid ett barnformulär som skapats av 

respondenterna, som ger dem möjlighet att belysa varje barns individuella situation. Detta 

formulär fylls i av föräldrarna då familjen blir aktuella inom projektet och underlättar för 

föräldrarna gällande att synliggöra varje barns situation. Det går även att utläsa att 

barnformuläret gör det tydligt för föräldrarna att projektet har ett tydligt fokus på just barnen 

och att projektet skiljer sig från den ordinarie verksamheten.  

Slutligen framkommer att respondenterna inom projektet har möjlighet att i större utsträckning 

genomföra hembesök hos familjerna, än respondenterna inom den ordinarie verksamheten. 

Respondenterna inom projektet förmedlar att den lägre ärendemängden medför att 

respondenterna ges utrymme att genomföra hembesök med målet att underlätta för familjerna i 

fråga, men att även hembesök av mer utredande art genomförs hos familjerna. Respondenterna 

inom den ordinarie verksamheten förklarar att de endast genomför hembesök i utredande syfte 

då den höga arbetsbelastningen medför att tiden inte räcker till för att genomföra hembesök i 

uppföljningssyfte.  

 

Det sociala arvet 
I intervjuer med handläggare inom projektet framgår att förståelsen för det sociala arvet är en 

viktig del inom projektet. Det framgår att handläggarna inom projektet försöker motverka att 
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föräldrarnas utanförskap går i arv till barnen genom att stötta barnen i att i framtiden ska komma 

ut i arbete eller annan försörjning. Stöttningen sker genom direkt kontakt med ungdomar för att 

exempelvis skriva CV samt personligt brev för att ungdomarna exempelvis ska kunna söka 

sommarjobb. Respondenterna inom projektet uppger att deras ärendemängd ger dem utrymme 

för att kunna anordna sådana besök tillsammans med ungdomarna. Under intervjuerna förklarar 

även respondenterna att de försöker motverka det sociala arvet genom att de beviljar kostnad 

för fritidsaktiviteter för barnen. Att kostnaden beviljas ska leda till att barnen i större 

utsträckning kommer att delta i aktiviteter och att barnet då utvecklar sina egna intressen och 

får ett utökat socialt nätverk. Respondenterna menar att barnen genom olika aktiviteter har 

möjlighet att utveckla sina perspektiv och förhoppningsvis blir motiverade till att komma vidare 

i livet. Respondenterna menar även att de genom att bevilja kostnader för fritidsaktiviteter visar 

barnen vilka fördelar som skapas av att ha pengar vilket även ska motivera barnen till att vilja 

tjäna egna pengar i framtiden. I intervju med respondenterna inom den ordinarie verksamheten 

framkommer att det finns en förståelse för det sociala arvets inverkan på barnet där 

socialsekreterarna uppfattar mönster hos föräldrar som senare återkommer hos barnen. Det 

framgår dock inte någon tydlig strategi i handläggningen som ska fokusera på att bryta det 

sociala arvet mellan föräldrar och barn som är i behov av försörjningsstöd. Respondenterna 

förklarar att fokus stället ligger på att arbeta med föräldrar för att försöka få ut föräldrarna i 

självförsörjning. Att föräldrarna kommer ut i självförsörjning ska då medföra att barnet senare 

blir motiverad till att i vuxen ålder börja arbeta. Utöver målet om att föräldrarna ska bli 

självförsörjande uppfattas även studier som ett sätt att bryta det sociala arvet. En av 

respondenterna inom den ordinarie verksamheten beskriver att det i vissa fall finns utrymme att 

i vissa fall motivera föräldrar till att börja studera, men att ärendemängden oftast omöjliggör 

dessa typer av möten.   

 

Respondenterna inom projektet förklarar under intervjuerna att de har möjlighet att genomföra 

FIA-utredningar på de föräldrar som blir delaktiga inom projektet. FIA-utredningen genomförs 

då på varje förälder och eventuellt problematiska aspekter av föräldrarnas tillvaro kommer då 

att uppmärksammas. Det går att utläsa att FIA-utredningarna ger respondenterna en överblick 

över hur familjens situation ser ut, och vilka problem som eventuellt finns. Det går här även att 

utläsa att resultatet av denna utredning kommer att belysa eventuell problematik som kan tänkas 

föras över till barnet och socialsekreteraren då arbeta förebyggande gällande detta. Enligt 

respondenterna inom den ordinarie verksamheten framkommer att även respondenterna inom 

den ordinarie verksamheten har möjlighet att genomföra FIA-utredningar i 

handläggningsarbetet, men att detta sällan genomförs på grund av tidsbrist.  

 

Barnperspektivet och det sociala arvet i handläggningsarbetet 
För att kunna besvara studiens tredje frågeställning är det av relevans att jämföra de resultat 

som framkommit avseende barnperspektivet och det sociala arvet i handläggningsarbetet inom 

projektet samt den ordinarie verksamheten. Under intervjuerna framkommer att respondenterna 

inom både projektet och den ordinarie verksamheten har en större förståelse för hur de ska 

förhålla sig till barnperspektivet än till det sociala arvets betydelse i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd. Det framkommer dock att respondenterna inom både projektet och inom 

den ordinarie verksamheten har uppmärksammat tillfällen då barn som vuxit upp med föräldrar 

som erhållit ekonomiskt bistånd själva ansöker om ekonomiskt bistånd i vuxen ålder och att 

detta är något som behöver motverkas. 

Det går utifrån detta att utläsa att respondenterna inom projektet genom den lägre 

arbetsbelastningen då har möjlighet att motverka det sociala arvet genom att arbeta med och 

samtala med ungdomarna i familjerna för att motivera dessa till exempelvis studier eller arbete, 
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som respondenterna inom den ordinarie verksamheten inte har utrymme till i samma 

utsträckning. En slutsats som gjorts gällande relationen mellan barnperspektivet och det sociala 

arvet är att barnperspektivet är en mer etablerad del i handläggningsarbetet av ekonomiskt 

bistånd medan arbetet än vad betydelsen av det sociala arvet är. Det går att utläsa att 

respondenterna inom den ordinarie verksamheten på grund av arbetsbelastningen inte har 

utrymme att arbeta förebyggande gällande det sociala arvet, utan att fokus istället läggs på 

barnperspektivet som snarare handlar om barnets rådande situation.  

Sammanfattningsvis framgår att respondenterna inom den ordinarie verksamheten och inom 

projektet tar hänsyn till barnperspektivet i den mån som arbetsbelastningen tillåter, vilket 

resulterar i att respondenterna inom projektet har större möjligheter att på ett mer grundligt sätt 

tillgodose varje barns bästa. Gällande handläggningsarbetet utifrån det sociala arvets betydelse 

behöver med tid frigöras för respondenterna inom den ordinarie verksamheten för att det sociala 

arvet ska kunna tas hänsyn till. Det kan således anses uppstå dilemman när socialsekreteraren 

ska ta hänsyn till barnperspektivet samt det sociala arvets betydelse i handläggningsarbetet. 

Dilemmat uppstår då det framkommer motsättningar i att varje barn ska uppfattas som en 

enskild aktör i handläggningsarbetet samtidigt som barnet i vissa fall uppfattas som en produkt 

av sitt sociala sammanhang. Två utvalda citat ställs nedan mot varandra för att påvisa det 

dilemma som kan uppstå i handläggningen av ekonomiskt bistånd.  

”Det är jättesvårt att gå in i varje familj och se barnets bästa. Man får tänka att barnets bästa är att ha 

trygga föräldrar som försöker komma vidare i livet […]. Och det är där jag kan stötta när jag har den 

arbetsbelastningen som jag har. Hade jag mindre arbetsbelastning, färre ärenden, då skulle man ju mer 

kunna stötta upp och prata med föräldrarna om barnets bästa och hur det går för barnen i skolan mer 

regelbundet.” – Socialsekreterare 2 OV.  

”Det börjar redan när man är liten liksom, att man lärs in i det och sen blir försörjningsstöd ett naturligt 

steg in i socialtjänsten och det är inget främmande.” – Socialsekreterare 2 OV. 

Dessa citat har tidigare analyserats utifrån barndomssociologin respektive socialisationsteorin 

och det har genom dessa teorier synliggjorts dilemman i handläggningsarbetet. Enligt 

barndomssociologin framkommer som tidigare nämnts att barnet ska synliggöras och 

uppmärksammas för att barnets bästa ska kunna tillgodoses (Löf, 2011). Det går att utläsa att 

det tydliga barnperspektivet i handläggningsarbetet skapats för att skapa så bra förutsättningar 

för barnet som möjligt att växa upp till en trygg vuxen individ och således även bli 

självförsörjande. Samtidigt beskriver Tornstam (2010) att barnet genom socialisation kommer 

att påverkas av sina föräldrars åsikter och normer, och som kommer att forma hur barnet blir 

som vuxen individ. Det går därmed att utläsa att handläggningen av ekonomiskt bistånd med 

barnfamiljer är ett komplext arbete där socialsekreteraren har ett flertal olika faktorer kring både 

barnet och barnets omgivning att förhålla sig till i arbetet för att kunna tillgodose barnets bästa. 

Förslag till fortsatt forskning 
Under föreliggande studie har syftet varit att undersöka socialsekreterarnas upplevelse av att 

förhålla sig till barnperspektivet samt till det sociala arvet i handläggning av ekonomiskt 

bistånd. Detta har således undersökts inom den ordinarie verksamheten samt inom ett projekt 

med ett utökat fokus på just barnperspektivet och det sociala arvets betydelse i 

studiekommunen. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka 

socialsekreterares upplevelser att dessa perspektiv inom andra kommuner för att studera 

likheter och skillnader i resultatet att upplevelserna. Det kan även tänkas vara av intresse att 

studera familjernas upplevelse av att medverka i projektet. Detta grundas i att dessa familjer 

tidigare erhållit ekonomiskt bistånd utifrån den ordinarie verksamhetens ramar, innan de 

medverkat i projektet. Det skulle utifrån detta vara möjligt att undersöka om familjerna upplever 

skillnader i handläggning utifrån den ordinarie verksamheten och inom projektet.  
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Bilaga 1  
 

Intervjuguide  

Inledande frågor 

 Vart jobbar du och hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

 Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen?  

 Vilken utbildning har du? 

 Hur många pågående ärenden har du? 

 Hur många pågående barnfamiljer handlägger du?  

 

Barnperspektivet  

 Har du fått någon utbildning eller annan kunskap utifrån barnperspektivet? 

 Kan du beskriva hur du utgår från ett barnperspektiv i ditt handläggningsarbete?  

 - Hur kommer barnperspektivet till uttryck inom projektet?  

 - Vilken hänsyn tas till barnet i beslutsfattandet?   

 - Hur går du till väga för att tillgodose barnets bästa?   

 - Vilka möjligheter och hinder finns i handläggningsarbetet utifrån ett barnperspektiv?  

 - Genomför du hembesök? I vilket syfte?  

 Finns rutiner och metoder som gör att barn blir delaktiga i utredningsarbetet?  

  - Om ja, hur ser dessa ut?  

 Är det vanligt att barnen är med på mötet?  

  - Om ja, hur stor vikt läggs då på barnet i samtalet?  

 I vilka situationer bör barn inte medverka i utredning- och/eller beslut?  

 Vilka frågor ställs kring barnets nätverk och omgivande miljö?  

 

Det sociala arvet 

 Diskuteras det sociala arvet på din arbetsplats?  

- Hur anser du att det tas hänsyn till det sociala arvet kommer till uttryck inom 

projektet?  

 Kan du beskriva hur ett första möte med en barnfamilj går till?  

     - Vad är viktigast att fråga/informera familjen om?  

 Kan du beskriva problematiken som finns hos de aktuella familjerna?  

     - Finns någon gemensam nämnare?  

 Vad tror du är viktigast att motverka gällande det sociala arvet?  

     - Ex. missbruk, ekonomisk utsatthet eller låg utbildningsnivå? 

 Hur stor vikt läggs vid föräldrarnas nätverk och omgivande miljö i utredningsarbetet? 

 Hur påverkas barnen av att föräldrarna uppbär försörjningsstöd en längre tid? 

 Upplever du att barn vars föräldrar uppbär försörjningsstöd går samma väg till mötes? 

     - Vad ser du för bakomliggande orsaker till detta?  

 Informerar du föräldrarna om de eventuella riskerna avseende det sociala arvet?  

 Vilken utbildningsnivå ser du hos föräldrarna som uppbär försörjningsstöd?  

     - Hur gör du för att motverka detta?  

 Hur blir oftast familjer självförsörjande?  
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