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Förord  
 
Vi vill tacka de intervjupersoner som var så vänliga och ställde upp på att intervjuas av oss 
och ge oss så mycket användbart material – utan er hade vår undersökning inte varit möjlig. 
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Abstrakt  

Persson, Katarina & Zivanovic, Gordana (2011). ”Ibland så begränsar reglerna, ibland så 

underlättar de också” – En kvalitativ studie av hur barn (o)synliggörs vid handläggningen av 

försörjningsstöd, Högskolan i Halmstad. 

 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur barn synliggörs vid handläggningen av 

försörjningsstöd, vem eller vilka som har makten att utforma tillämpningarna av detta 

barnperspektiv samt hur och om det blir någon förändring i synliggörandet av barnen när en 

ekonomisk kris drabbar samhället. För att belysa dessa frågor har en hermeneutisk ansats 

använts. Material har samlats in genom intervjuer med de avdelningsansvariga på fem 

försörjningsstödsenheter i fem kommuner i Västsverige samt genom att granska 

Socialstyrelsens och kommunernas egna riktlinjer angående hur handläggarna ska synliggöra 

barn i försörjningsstödshandläggningen.  

Det material som skapades vid intervjutillfällena grundar sig i de fem 

intervjupersonernas tolkningar av hur barnen synliggörs vid handläggningen av 

försörjningsstöd i deras kommuner. Resultaten från intervjuerna visar att 

försörjningsstödsenheterna inte har en tydlig definition av hur de ska gå tillväga för att 

bedöma ur barnens perspektiv och detta framgår även i Socialstyrelsens samt kommunernas 

egna riktlinjer för hur barnperspektivet ska vara utformat. De avdelningsansvariga har makten 

att påverka hur barnen ska synliggöras, men de använder denna makt på lite olika sätt. 

Resultaten visar även att tidsbrist är en orsak till att barnen inte synliggörs i den utsträckning 

som de bör göra när en ekonomisk kris inträffar. Resultaten har använts som en grund inför 

analysen av varför barnperspektivet ser ut som det gör och detta förklaras utifrån två 

teoretiska infallsvinklar: Webers ”idealtypiska byråkratier” och Lipskys ”gatubyråkrater”. 

 

Nyckelord: Barnfattigdom, barnperspektiv, handläggning av försörjningsstöd, synliggörande, 

ekonomisk kris 
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Kapitel 1: Inledning 

Enligt Therborn (1996) uppstod barndomen ur den individualiseringsprocess som inleddes 

under senare delen av 1800-talet med kvinnors strävan efter jämställdhet. Kvinnors kamp för 

jämställdhet skilde ut dem som individer med egna rättigheter och frigjorde dem från 

beroendet av män som mödrar, hustrur och döttrar. Att familjemedlemmarna började 

individualiseras bidrog även till att barnen kom att synliggöras som självständiga individer, 

vilket öppnade upp för diskussioner om barns rättigheter. Rädda Barnen bildades år 1919 i 

England och formulerade begreppet ”barnets rättigheter”. Ett halvår senare bildades Rädda 

Barnen i Sverige. Sjuttio år senare, år 1989, antog Förenta Nationerna en särskild konvention 

om barnets rättigheter. Denna har sedan ratificerats av 193 stater. Trots att barnens rättigheter 

började uppmärksammas i början av 1900-talet dröjde det till mitten av 1900-talet innan 

barnets rättigheter tog sig konkreta uttryck i svensk lagstiftning. Att barn sågs som 

självständiga individer bidrog bland annat till reformer av arvsrätten. År 1970 erkändes 

barnets rätt att ärva båda sina föräldrar, även om barnet föddes utom äktenskapet. Därmed 

fick barn som föddes utom äktenskapet samma ställning som barn inom äktenskapet. År 1979 

infördes, efter en intensiv kampanj, förbud mot aga och kränkande behandling av barn.  

Sedan 1991 har Rädda Barnen fört statistik över hur många barn som lever under 

fattigdom. I Rädda Barnens rapport från år 2011 visar det sig att antalet fattiga barn i Sverige 

har ökat under de senaste åren i samband med konjunkturnedgången år 2008 (Salonen, 2011). 

I samma veva började kostnaderna för det ekonomiska biståndet att öka (Socialstyrelsen, 

2011). Barn som växer upp i familjer med ekonomiska svårigheter löper, enligt forskning, 

större risk att hamna i ett socialt och ekonomiskt utanförskap (Harju, 2005).  

 

Problemformulering 

Vi kommer i vår uppsats att undersöka hur ett välfärdssamhälle, som Sverige, hanterar den 

ökande barnfattigdomen. Vår uppmärksamhet riktas mot försörjningsstödsenheterna, i landets 

kommuner, som utgör det sista skyddsnätet i vårt välfärdssamhälle. De har, utöver 

lagstadgade skyldigheter att ge ekonomisk hjälp, möjlighet att särskilt uppmärksamma och ge 

stöd åt barn i ekonomiskt utsatta familjer. Vi har valt att studera hur denna möjlighet utnyttjas 

på fem försörjningsstödsenheter i ett län i Västsverige. Vi vill vidare undersöka hur barnens 

situation görs synlig i samband med kommunens utredning och bedömning av 

försörjningsstöd till barnfamiljer som har ekonomiska svårigheter. Vi kommer även att belysa 

hur barnperspektivet har utformats i varje kommun, hur kunskaperna om detta upprätthålls 
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och utvecklas samt hur de avdelningsansvariga själva ser på barnperspektivet och möjligheten 

att påverka dess tillämpning i praktiken. I vilken omfattning påverkas till exempel 

försörjningsstödsenheternas ambition att synliggöra barnen och deras behov av rådande 

samhällsekonomiska förhållanden?  

Ur ett sociologiskt perspektiv är det studerade fenomenet intressant genom att det 

belyser utvecklingen av en form av ”mikropolitik” på gräsrotsnivå (Ball, 1987), i 

skärningspunkten mellan å ena sidan nationell lagstiftning och å andra sidan lokala beslut och 

riktlinjer tolkade av enskilda handläggare i mötet med barn och föräldrar. Lipsky (2010) 

beskriver utvecklingen som motsägelsefull. Den utformas utan insyn i mötet mellan 

”gatubyråkrater” och klienter inom det handlingsutrymme som lagstiftningen ger och 

hänsynen till klienterna kräver. Med ”gatubyråkrater” avser Lipsky alla som arbetar inom den 

offentliga sektorn och som träffar människor i sin dagliga yrkesutövning, såsom lärare, poliser 

och socialarbetare. De har uppgiften att utreda och bedöma människors behov med mänsklig 

omtanke och ansvarskänsla samtidigt som förfaringssättet är byråkratiskt och präglat av en 

strävan efter objektivitet och opartiskhet.  

Enligt Lipsky kan gatubyråkratens arbetsuppgifter oftast inte utföras exakt såsom 

lagen säger, eftersom att de ofta saknar tid, information och andra resurser som krävs för de 

enskilda fallen. Istället blir massbehandling av klienter normen, vilket påverkar kvaliteten av 

deras behandling av klienterna och de tjänster som de utför. Deras arbete kan beskrivas som 

manusstyrt, för att de ska uppnå de politiska mål som har satts ut för arbetet, samtidigt som 

varje enskilt fall kräver improvisation och stor lyhördhet. 

 

Syfte   

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur kommunernas försörjningsstödsenheter 

tillämpar det barnperspektiv som Socialstyrelsen har utformat. Vi syftar även till att 

undersöka hur de hanterar att barnfattigdomen ökar och hur deras tillämpningar av 

barnperspektivet påverkas av att allt fler barn lever i familjer med behov av försörjningsstöd 

samt att kostnaderna för detta ökar.  

 

Frågeställningar 

För att ta reda på hur kommunernas försörjningsstödsenheter hanterar den ökande 

barnfattigdomen och hur de ser på barnperspektivet har vi samlat in uppgifter från fem 

kommuner. Vi utgår i analysen av data från följande frågeställningar: 
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• Hur görs barn och deras behov synliga vid kommunernas handläggning av 

försörjningsstöd? 

o Hur mycket makt har de avdelningsansvariga när det gäller att påverka 

tillämpningen av barnperspektivet och hur använder de denna makt? 

o Betalas det ut pengar till barnfamiljer, utöver den riksnorm som Regeringen 

varje år fastställer, och i så fall till vad och med vilken motivering? 

• Hur påverkas synliggörandet av barnen och handläggningen av försörjningsstöd av 

konjunkturella svängningar i samhällsekonomin?  

 

En del av denna uppsats kommer även att användas i Region Hallands projekt 

Försörjningsstödet och den ekonomiska krisen. Vår uppdragsgivare har därmed varit med och 

utformat en del av de frågor som vi belyser i den här uppsatsen. 

 

Disposition 

I kapitel 2 presenterar vi tidigare forskning angående barnfattigdom, hur barn hanterar att leva 

med knapp ekonomi och Socialstyrelsens granskning av hur 41 av Sveriges kommuner arbetar 

med barnperspektiv inom handläggningen av försörjningsstöd, men även hur lagarna kring 

försörjningsstöd och barnperspektiv är utformade samt vad som står skrivet i FN:s konvention 

om barnets rättigheter. I kapitel 3 redogör vi för våra valda teorier som kommer att användas 

som instrument i vår analys. Kapitel 4 innehåller en redogörelse för uppsatsens metod och de 

källor som kommer att ligga till grund för det empiriska materialet. I kapitel 5 presenterar vi 

det empiriska materialet utifrån uppsatsen frågeställningar och redogör för hur 

barnperspektivet ser ut i de fem undersökta kommunerna utifrån våra intervjupersoners 

tolkningar och kommunernas riktlinjer för hur barnen ska synliggöras i 

försörjningsstödshandläggningen. I kapitel 6 analyserar vi det empiriska materialet genom att 

detta sammanförs med de sociologiska teorier som vi tidigare presenterade. Utifrån dessa 

teorier förklarar vi varför barnen synliggörs på det sätt som de gör inom 

försörjningsstödhandläggningen. Kapitlet avslutas med att våra slutsatser kopplas samman 

med tidigare forskning och de lagar och riktlinjer som gäller för synliggörandet av barnen vid 

försörjningsstödshandläggning. I det sista kapitlet, kapitel 7, reflekterar vi kring vår 

forskningsprocess och ger förslag till hur tillämpningen av barnperspektivet kan 

vidareutvecklas samt till vidare forskning. 
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Kapitel 2: Bakgrund 

Här presenteras forskning kring hur många barn som lever under fattigdom samt hur barn 

påverkas av att leva med knapp ekonomi. Men för att förstå vilka regler och lagar som 

försörjningsstödsenheter måste rätta sig efter presenteras även FN:s konvention om barnets 

rättigheter samt delar av socialtjänstlagen. Kapitlet avslutas med Socialstyrelsens granskning 

av hur 41 av Sveriges kommuner arbetar med att synliggöra barn i handläggningen av 

försörjningsstöd. 

 

Begreppsförklaringar  

Här förklarar vi vad några centrala begrepp, som kommer att användas genom hela uppsatsen, 

innebär. 

 

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd är ekonomiskt stöd som, enligt socialtjänstlagen (2001:453), kan beviljas 

för den enskildes försörjning och till annat som behövs för att uppnå en skälig levnadsnivå. 

Bistånd till försörjningen kallas försörjningsstöd och preciseras av riksnormen för 

försörjningsstöd. Utgifter som inte ingår i riksnormen avser kostnader för livsföringen i övrigt 

och som bedöms som nödvändiga.  

Ekonomiskt bistånd prövas individuellt och utgår från omständigheterna i det 

specifika fallet. Socialstyrelsen betonar möjligheten att, utifrån ett barnperspektiv, bevilja 

ekonomiskt bistånd utöver riksnormen. Det kan till exempel innebära att familjen beviljas 

extra ekonomiskt bistånd för något som barnet anses behöva. Det kan gälla stöd för att 

underlätta för en förälder att upprätthålla kontakten med sina barn eller för att barn ska kunna 

delta i fritidsaktiviteter.  

 

Barnperspektiv enligt Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har, när det gäller ekonomiskt bistånd, gett ut Ekonomiskt bistånd : Stöd för 

rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2003a). 1998 infördes, enligt denna publikation, bestämmelser i 

socialtjänstlagen om tillämpningen av ett ”barnperspektiv” vid handläggning av alla ärenden. 

Det innebär att så fort en åtgärd rör ett barn, ska barnets inställning klarläggas. Även om 

barnets bästa inte alltid kan vara avgörande för vilket beslut som fattas, ska barnets bästa 

alltid beaktas, utredas och redovisas. ”Det handlar både om att se en situation utifrån barnets 
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synvinkel, med barnets ögon, och att som vuxen se barnet och lyssna på barnets synpunkter” 

(2003a:21). Barnens situation ska även uppmärksammas när vuxna vänder sig till 

socialtjänsten och söker ekonomiskt bistånd. Det är visserligen föräldrarnas situation som 

utreds, men utredningen bör även uppmärksamma situationen för eventuella barn i familjen. 

Detta får dock aldrig innebära att barnet utreds mot föräldrarnas vilja utan att det finns tecken 

på att barnets situation kräver detta. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen, som FN:s konvention om barnets rättigheter (SÖ, 1990:20) ofta kallas, är 

ingen lag i Sverige. De länder som har ratificerat konventionen, vilket Sverige har gjort, 

förbinder sig dock till att anpassa sin lagstiftning efter konventionens artiklar och har därmed 

lagstiftat att hänsyn ska tas till barnets bästa och beakta barnets vilja så långt som det är 

möjligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Konventionen har fyra huvudprinciper: 

 

Artikel 2 – Alla barn ska tillförsäkras de rättigheter som gäller i konventionen, oavsett barnets 

eller dess föräldrars ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering. 

 

Artikel 3 – Man ska alltid se till barnets bästa vid åtgärder som rör barn och alla institutioner 

som ansvarar för vård eller skydd av barn ska följa de fastställda normerna för att bland annat 

tillförsäkra barnets säkerhet och hälsa. 

 

Artikel 6 – Varje barn har rätt till livet och barnets överlevnad och utveckling ska säkerställas. 

 

Artikel 12 – Barn som är kapabla till att bilda egna åsikter har rätten att uttrycka dessa, med 

barnets ålder och mognad i beaktande. Barnet ska ges möjlighet att höras i alla administrativa 

förfaranden som rör barnet. 

 

Socialtjänstlagen 

Genom lagstiftning ges anställda inom socialtjänsten ett handlingsutrymme inom vilket de har 

att förhålla sig till de lagar som är fastställda för verksamheten och genom dessa bestäms hur 

hanteringen av de problem som de ställs inför ska utföras. Sverige har genom sina lagar 
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bestämt att människor, som inte själva kan försörja sig, ska få hjälp, i form av bland annat 

försörjningsstöd, för att klara sin vardag. Vem som har ansvar för försörjningsstödet och vem 

som har rätt att få denna ersättning regleras av socialtjänstlagen (2001:453). Enligt SoL 2:1 är 

det varje kommun som svarar för socialtjänsten inom sitt område samt enligt 2:2 är det 

kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp som de behöver. 

Försörjningsstödet finansieras med kommunala skattemedel. Regeringen bestämmer 

varje år en riksnorm som är densamma i hela landet. Riksnormen grundar sig på 

Konsumentverkets studier av konsumtion och priser. Riksnormen är det lägsta belopp som 

behövs för att ett hushåll, beroende på hur dess sammansättning ser ut, ska klara sin 

försörjning. För att man ska få ekonomiskt bistånd krävs det att man är anmäld på 

Arbetsförmedlingen och att man är aktivt arbetssökande, tar erbjudet arbete och själv söker 

arbete samt är målet alltid att försörjningsbiståndet ska vara tillfälligt och att den som får hjälp 

ska bli självförsörjande så snabbt så möjligt (Socialstyrelsen, 2003a). Enligt SoL 4:1 har ” Den 

som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt […] rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 

utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. Enligt 

SoL 4:2 får det ges bistånd utöver vad som anges i 4:1 om det finns skäl för det, detta kallas 

för bistånd utöver riksnormen. Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader av, enligt SoL 

4:3, livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, 

dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift, boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 

samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Dock får socialnämnden, om det 

finns särskilda skäl, beräkna dessa kostnader till högre eller lägre än riksnormen. 

Enligt SoL 1:2 ska särskild hänsyn tas till barnets bästa när det gäller åtgärder som rör 

barn. Varje person som är under 18 år räknas som barn. I SoL 3:5 framgår det att barnet ska få 

relevant information, vid en åtgärd som rör barnet, att hans eller hennes inställning ska 

beaktas så långt som det är möjligt och att barnets vilja ska tas i hänsyn med barnets ålder och 

mognad i åtanke. 

 

Rädda Barnens rapport om barnfattigdom 

I Rädda Barnens rapport Årsrapport 2010 : Barns ekonomiska utsatthet (Salonen, 2011) 

kritiseras Sverige för att inte följa barnkonventionen, detta genom att inte motverka 
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barnfattigdom. Sverige är ett land som har resurser för att motverka att barn, vars föräldrar har 

dålig ekonomi, diskrimineras och marginaliseras. Istället låter Sverige, med sin ekonomiska 

politik, utestänga de fattiga barnen. Barnfattigdom i ett välfärdsamhälle, som Sverige, handlar 

inte om att svälta, det handlar snarare om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn i 

Sverige har. Med begreppet ”barnfattigdom” syftar Salonen på barn som lever i familjer som 

antingen har låg inkomststandard eller uppbär försörjningsstöd. Inkomster som inte täcker 

skäliga levnadsomkostnader räknas som låg inkomststandard. Inkomststandarden räknas 

genom att dividera familjens disponibla inkomst med en norm för levnadsomkostnader som 

beräknas utefter familjens sammansättning. De familjer som understiger normen räknas ha låg 

inkomststandard.  

Enligt rapporten är Sverige rikare än någonsin, men trots det ser vi ökade klyftor 

mellan rika och fattiga. Rapporten visar att under år 2007 levde 10,9 procent av alla barn i 

Sverige (21 0000 barn) i ekonomisk fattigdom. Det är den lägsta nivån sedan mätningarna 

startades år 1991. Trenden vände år 2008 och barnfattigdomen ökade då till 11,5 procent. 

Detta infaller samtidigt som den ekonomiska krisen som uppkom under hösten 2008. 

Det framkommer att etnisk bakgrund har en stor betydelse för hur pass utsatt man är 

för risken att leva under barnfattigdom. Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan 

barn med svensk bakgrund och barn med utländsk bakgrund. I utländsk bakgrund sammanförs 

barn som är födda i Sverige av minst en utländsk förälder och barn som är födda utomlands. 

Barnfattigdom för de barn med utländsk bakgrund som lever i Sverige ligger på 29 procent, 

vilket är fem gånger högre än hos barn med svensk bakgrund, där siffran ligger på 5,4 

procent. Bland de barn som lever med föräldrar som båda två har utländsk bakgrund är 

barnfattigdomen 37 procent, medan barn som har en förälder med utländsk bakgrund och en 

med svensk bakgrund ligger barnfattigdomen på 8,8 procent. 

En annan riskfaktor är att leva med en ensamstående förälder. Antalet barn som lever 

med en förälder har ökat de senaste årtiondena. Det är mest kvinnor som är ensamstående 

föräldrar. Allt ekonomiskt stöd, i form av barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag och 

underhållsbidrag, är viktiga för de ensamstående föräldrarna, vilket innebär att de berörs mer 

av förändringar i samhället än vad sammanboende föräldrar gör. Fattigdomen bland barn som 

lever med en förälder (24,7 procent) är mer än tre gånger så hög än de barn som lever med 

båda föräldrarna (8,1 procent). Rapporten visar att de mest ekonomiskt utsatta barnen är de 

barn som lever med en förälder som har utländsk bakgrund. Bland alla barn som lever med 

ensamstående föräldrar lever 49 procent av barnen med utländsk bakgrund under 
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barnfattigdom. 2,9 procent av alla barn med svensk bakgrund och en ensamstående förälder 

lever under barnfattigdom. 

Det framgår även att barnfattigdom varierar starkt mellan Sveriges kommuner och är 

högst i landets storstadsregioner, som till exempel Malmö, där barnfattigdomen ligger på 31 

procent, och lägst i välmående kranskommuner till stora städer, som Täby, där 

barnfattigdomen ligger på tre procent. Barnfattigdomen är lägst i kommunerna i Hallands län 

(6,7 procent), Norrbottens län (8,4 procent) och Kalmar län (8,8 procent), medan länen med 

högsta barnfattigdom är Skåne län (15,8 procent), Södermanlands län (13,7 procent) och 

Örebro län (12,5 procent). Antalet barn har ökat de senaste årtiondena, särskilt i Göteborg, 

Stockholm och Malmö. Det är också i dessa städer som barnfattigdomen är som högst. I de tre 

storstäderna finns stadsdelarna Rosengård, Bergsjön och Rinkeby, som är de tre fattigaste 

stadsdelarna i Sverige och där hälften av barnen lever i barnfattigdom. Samtidigt har antalet 

barn med utländsk bakgrund ökat. Enligt rapporten finns det starka samband mellan 

fördelningen av fattigdom och det segregerade boendet i storstäderna. Segregationen förstärks 

när ekonomiska uppväxtvillkor ökar. 

I rapporten framgår det att fattigdom påverkar alla delar av barnens liv. Föräldrarna 

drar in på sin egen konsumtion, för att barnen ska få leva som andra barn, men det är oftast 

omöjligt för många familjer med dålig ekonomi att låta sina barn åka på semester, spela något 

musikinstrument eller att delta i någon fritidsaktivitet, eftersom att avgifterna är för höga. Det 

är inte bara avgifterna som är höga, utan även fritidsutrustningen eller musikinstrumenten 

kostar en del och många barn är även tvingade att avstå från att åka på utflykt med skolan. 

Salonen hänvisar till SCB:s rapport Barns fritid (2009) som visar att barn, vars föräldrar har 

dålig ekonomi, har en mindre aktiv fritid än andra barn. Fritidsgårdar som har kostnadsfria 

aktiviteter har stor betydelse för dessa barn. Salonen refererar även till rapporten Barns hälsa i 

Sverige (Rädda Barnen, 2004) som visar ett starkt samband mellan barnfattigdom och ohälsa. 

Barn som lever under knappa ekonomiska uppväxtvillkor har större risk för fetma, diabetes 

och hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa barn löper större risk att bli mobbade. I de segregerade 

bostadsområdena, där arbetslöshet är hög, är kriminalitet och våld vanligt och elever som går i 

skolor i stark segregerade områden har sämre resultat i skolan än andra barn. Barn påverkas 

också av osäkerheten kring boende och livssituation. Familjens beroende av andra människor 

ökar och detta kan leda till känslor av skam och otillräcklighet. 
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Barn och knapp ekonomi 

Harju (2005) skriver att barns situation, utifrån vad de själva har att berätta, har blivit viktigt 

under senare delen av 1900-talet. Innan dess efterfrågades barns egna åsikter sällan. Fokus 

sätts nu istället på barn som subjekt och de ses som kompetenta att själva kunna berätta om 

sina liv. Harju har i sin avhandling Barn och knapp ekonomi (2005) gjort en 

kunskapsöversikt baserad på 17 internationella och svenska studier från år 1990 och framåt. 

Harju påpekar att definitionen av barnfattigdom är olika i olika länder, att insamlandet av 

informationen skedde under olika tidpunkter och att länderna befann sig i olika faser av 

konjunkturen. Men trots detta fanns det många likheter mellan de olika ländernas barn när 

det gällde hur den knappa ekonomin påverkade dem. Både svenska och internationella 

studier visar att det är barn med en ensamstående förälder, barn till utrikes födda och barn i 

hushåll med svag anknytning till arbetsmarknaden som i hög grad riskerar att leva med 

knapp ekonomi. Med ”knapp ekonomi” syftar Harju till flera definitioner av fattigdom, 

bland annat EU-fattiga eller inkomstfattiga (hushåll som har en inkomst som är högst 50-60 

procent av landets medianinkomst), materiellt fattiga (hushåll som saknar flera materiella 

ting som anses vara nödvändiga i ett hushåll), ekonomiskt fattiga (de som har utgifter som 

ligger på den lägsta acceptabla utgiftsnivån) och socialbidrag (synonymt med 

försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd). 

Studierna visar att barns erfarenheter kan skilja sig beroende på familjerelationer, 

sociala nätverk och enskilda barns förmåga att hantera situationen. Generellt sett känner 

barnen till familjens ekonomiska situation, även om föräldrarna har försökt att hålla barnen 

utanför deras ekonomiska situation, och det visar sig även att barnen försöker ”hjälpa” 

föräldrarna genom att till exempel inte be om saker eller genom att låna ut pengar till dem. I 

de internationella studierna såg Harju att kläder hade betydelse för de sociala relationerna, 

vilket hon påpekar att de hade även i de svenska studierna. Barnen uttryckte en rädsla för att 

bli retade i skolan om de inte hade de ”rätta” kläderna, vilket även i vissa fall ledde till 

mobbing. Harju har, utifrån svenska studier, kommit fram till att barn som lever med knapp 

ekonomi, jämfört med barn som har det bättre ställt, oftare är trångbodda, har en otrygg 

närmiljö, har lite mindre ägodelar, deltar mer sällan i organiserade fritidsaktiviteter, inte tar 

hem vänner så ofta och mår psykiskt sämre. 

Harju (2005) har själv, genom flera olika forskningsmetoder, tagit reda på vad som är 

viktigt för att barn ska ha det bra, utifrån både vuxnas och barns perspektiv, och vad barn med 

knapp ekonomi blir utestängda från, om de blir utestängda från något. Enligt de flesta av de 
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barn och vuxna, som deltog i Harjus undersökning, kan knapp ekonomi påverka barnens 

möjligheter att utöva fritidsaktiviteter, att åka på semester och att köpa kläder, vilket kan få 

barnen att känna sig rädda för att bli utsatta för mobbing. Harju kom även fram till att det inte 

var många som trodde att barnens vänskapsförhållanden skulle påverkas av knapp ekonomi, 

men att de aktiviteter som barnen utför tillsammans kan påverkas och hur barnen känner sig 

när de inte kan delta i dessa. Många av de som ingick i Harjus forskning berättade att 

relationen mellan föräldrar och barn kan påverkas negativt om man lever med knapp ekonomi 

då föräldrarna inte har råd att låta barnen göra saker som de vill göra eller ge dem saker som 

de vill ha. Tillgång till mat, att uppsöka sjukvård, att hämta ut mediciner och att delta i 

skolaktiviteter är saker som också kan påverkas av knapp ekonomi och ibland får barnen äta 

sig mätta i skolan eller på chips eller andra billiga matvaror. Harju påpekar att det fanns 

faktorer som påverkade barnens upplevelser. Barnets ålder, tillgångar till fickpengar och 

arbete, familjesituation, kön och etnicitet samt vart barnen bor kunde påverka barnens 

upplevelse av knapp ekonomi. Harju fick även fram några positiva effekter av att leva med 

knapp ekonomi i sin undersökning. Bland annat fick några av barnen mer tid med sina 

föräldrar, i vissa fall kompenserade föräldrarna den dåliga ekonomin med att vara mer aktiva i 

barnens liv samt lärde sig barnen att uppskatta saker och blev glada när de fick saker som de 

ville ha. 

 

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistå nd 

Socialstyrelsens rapport Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (2003b) 

handlar om hur barnperspektivet, i enlighet med socialtjänstlagen och barnkonventionen, kan 

uppmärksammas av socialtjänsten i handläggningen av försörjningsstöd. Rapporten utgår från 

länsstyrelsernas verksamhetstillsyn av barnperspektivet inom socialtjänsten samt 

Socialstyrelsens uppföljningar av dessa. Granskningen har skett i 41 kommuner. Det som 

framgick av granskningen är att det inte finns några exakta definitioner av vad 

barnperspektivet innebär i handläggningen av försörjningsstöd. Det framgick bland annat 

även att dokumentationen inom försörjningsstödshandläggningen sällan beskrev barnens 

situation eller hur besluten kunde påverka barnen, att cheferna och handläggarna ansåg sig 

arbeta med barnperspektiv mer än vad dokumentationen visade samt att majoriteten av 

handläggarna inte hade fått någon utbildning i vad det innebär att ha ett barnperspektiv. 

Rapporten beskriver även vad som krävs av socialtjänsten för att införliva ett 

barnperspektiv. Bland annat ingår det i socialtjänstens informationsskyldighet att informera 
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klienterna om möjligheten att ansöka om bistånd utöver riksnormen, detta ska klienterna 

informeras om vid nybesök och därefter kontinuerligt. I rapporten framgår det även att 

Barnombudsmannen anser att barnkonventionen bör inarbetas i alla socialtjänstens 

policydokument. 
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Kapitel 3: Teoretiska utgångspunkter 

För att skapa en större förståelse för varför barnperspektivet ser ut som det gör i de fem 

kommunerna har vi valt att använda oss av en teori som förklarar hur den renaste formen av 

byråkrati ser ut, Webers idealbyråkrati. Dessutom har vi valt att presentera Lipskys syn på hur 

gatubyråkrater hanterar problematiken med att efterfölja de regler som finns angivna inom 

deras arbetsuppgifter och samtidigt sakna de resurser som krävs för att efterfölja reglerna. 

Dessa teorier kommer sedan att sätta våra resultat i ett större sammanhang i vår analys av vårt 

insamlade material 

 

Idealtypisk byråkrati 

Webers idealtypiska beskrivningar, av hur byråkratier ser ut, utgörs inte av ett idealistiskt 

synsätt på hur de bör se ut, utan förklarar snarare hur byråkratier typiskt sett är uppbyggda 

(Weber, 1983, 1987). Enligt Weber (1987) karakteriseras den moderna, byråkratiska 

myndighetens funktioner av några utmärkande egenskaper. Bland annat ska de regler eller 

lagar som är fastställda för verksamheten strikt efterföljas och för att utförandet av dessa 

regler ska kunna möjliggöras anställs personer med speciella kvalifikationer. Ett annat 

utmärkande drag är att det finns en tydlig tjänstehierarki inom myndigheten. Myndigheterna 

är, i sin tur, hierarkiskt uppbyggda och ”varje lägre myndighet kontrolleras och övervakas av 

en högre” (Weber, 1983:148). 

Den typiska, legala auktoritetspersonen, det vill säga den överordnade eller chefen på 

myndigheten, befinner sig i en situation där denne fattar beslut och ger sina underordnade 

anvisningar (Weber, 1983). De som rättar sig efter dennes beslut och anvisningar gör detta för 

att det som auktoritetspersonen säger är ”lagen” och för att det är en legitim maktutövning 

som denne utövar. De individuella tjänstemännen, de som underordnar sig 

auktoritetspersonens beslut, är ”organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner” där ”varje 

position har ett klart definierat kompetensområde” (1983:149). Dessa tjänstepositioner har de 

fått genom sina yrkeskvalifikationer. Tjänstemännen måste följa de regler som finns och 

utövandet av deras arbetsuppgifter kontrolleras. 

Makten som auktoritetsutövarna, i det här fallet både den överordnade chefen och de 

underordnade tjänstemännen, besitter grundar sig dels i fackkunskap, dels i den kunskap som 

fås genom erfarenheter i arbetet och som finns skriftligt dokumenterat. Maktutövandet sker 

sedan gentemot folket, de personer som, av de idealiska tjänstemännen, ska beaktas och 

behandlas lika (Weber, 1983). 
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Gatubyråkrater 

Lipsky (2010) skriver att levererandet av politik på gräsrotsnivå är motsägelsefullt. Servicen 

ges till människor av människor och därmed är mänsklig interaktion, omtanke och 

ansvarskänsla viktiga redskap i interaktionen. Samtidigt är servicen byråkratiskt och bör 

levereras objektivt och opartiskt. Därmed ställs gatubyråkraterna inför ett dilemma. Med 

”gatubyråkrater” menar Lipsky alla de människor som är kommunalarbetare och arbetar för 

den offentliga sektorn och som träffar människor i sitt dagliga arbete, såsom lärare, poliser 

och socialarbetare.  

Enligt Lipsky kan jobben oftast inte utföras exakt enligt de regler som gäller inom 

gatubyråkraternas yrkesområden, eftersom att de saknar tid, information och andra resurser 

som krävs för de enskilda fallen. Istället är massbehandling av klienter normen, vilket 

påverkar kvaliteten på deras behandling av klienterna och de tjänster som de utför. Deras 

arbete är väldigt manusstyrt för att de ska uppnå de politiska mål som har satts ut för arbetet 

samtidigt som varje enskilt fall kräver improvisation och stor lyhördhet. Detta skapar stor 

problematik och många gatubyråkrater kämpar mellan alternativen att försöka ändra reglerna 

inifrån eller att ta sig upp till chefspositioner där de antingen försöker reformera reglerna eller 

nöjer sig med hur de ser ut. 

Eftersom att det är gatubyråkraternas egna omdömen, gällande klienterna, som hindrar 

dem från att fullt ut följa de riktlinjer som finns menar många att om de slutar att hantera sina 

klienter efter de egna åsikterna hade reglerna kunnat efterföljas till punkt och pricka. Men 

Lipsky menar att situationen ofta är mer komplicerad än så. Till exempel måste 

gatubyråkraterna ta hänsyn till de mänskliga aspekterna – att klienterna har olika problem och 

behov som de behöver få tillgodosedda. Gatubyråkratier använder sig av två sätt för att spara 

in på resurser, dels låter de gatubyråkraterna ta sig an fler klienter, dels förkortar de den tid de 

har till godo med sina klienter. Detta påverkar även tiden de har till sitt förfogande för att ta 

beslut gällande sina klienter. Det finns även tillfällen då till exempel budgeten reduceras eller 

andra omständigheter för med sig att servicen måste minska, exempelvis vid en ekonomisk 

kris. Eftersom att gatubyråkraterna måste hantera klienterna med otillräckliga resurser 

utvecklar de genvägar och förenklad ärendehantering. De utvecklar rutiner för att hinna med 

att hantera sina klienter och därmed kan klienternas behov normaliseras och massbehandlas, 

istället för att individualiseras och därmed se till varje klients speciella behov. Detta lämnar 

föga utrymme för flexibilitet, men detta förklaras ofta med att alla klienter ska behandlas lika.  
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Vissa gatubyråkrater har gjort sina yrkesval av anledningen att de vill hjälpa 

människor för att ge sina egna liv mening. Dessa gatubyråkrater, menar Lipsky, är de som 

försöker hitta kryphål i riktlinjerna för att ge sina klienter vissa förmåner. Detta är inte 

kompatibelt med organisationens perspektiv, som menar på att alla klienter ska behandlas 

lika. Ofta understryker organisationerna att de har strikta budgetar som inte får överstigas, 

vilket oftast inte är sant, medan dessa gatubyråkrater beter sig som om det inte finns någon 

gräns att överstiga i budgeten, vilket inte heller är sant (Lipsky, 2010).  

Det är gatubyråkraterna som, till viss del, avgör vilken information som klienterna ska 

få. Klienterna upplever informationsgivandet på två sätt: antingen som att gatubyråkraterna 

favoriserar några av sina klienter, vilket gör att de kan manipulera systemet på ett annat sätt, 

eller att den information de får är förvirrande och svårbegriplig samt att den uppfattas som 

rutinmässiga upplysningar. 

Lipsky skriver att gatubyråkraten har kontroll över sina klienter, vilket visar sig på 

fyra sätt: genom hur mycket fördelar klienterna får, genom att det är gatubyråkraterna som 

bestämmer när, var och hur deras möten ska ske, genom att gatubyråkraterna lär klienterna att 

inta en klientroll eftersom att det är de som beskriver för klienterna vad de kan och vad de inte 

kan förvänta sig av myndigheten samt genom att det är gatubyråkraterna som bestämmer hur 

pass personliga mötena får vara. Dessa kontrollmekanismer gör att gatubyråkraterna har stor 

makt över sina klienter, vilket i slutändan styr hur mycket hjälp varje klient får. 

Det arbete som gatubyråkrater utför är till största del något som offentligheten inte kan 

ta del av. Mötena sker oftast bakom stängda dörrar och klienterna träffar varandra sällan. 

Detta gäller speciellt för välfärdsmyndigheter, som i motsats till institutioner som fängelser 

eller rehabiliteringsanstalter, inte har gemensamma utrymmen eller speciellt inbokade möten 

för klienterna att interagera med varandra. Därför får de enskilda klienterna inte ta del av vad 

de andra klienterna får för information eller förmåner (Lipsky, 2010). 

 

Användningen av teorierna 

Dessa teoretiska utgångspunkter har vi valt att utgå ifrån i vår analys av vårt material. 

Eftersom att vi har studerat byråkratiska organisationer valde vi att avgränsa oss till dessa två 

teorier då dessa bäst illustrerar den problematik som vi syftar till att belysa i denna uppsats. 

Därför har vi valt att inte utgå från några andra teoretiska utgångspunkter, då de två valda 

teorierna känns mest relevanta för vårt syfte. Eftersom att de båda två behandlar ämnet 

byråkrati fördjupas vår förståelse för hur byråkratiska organisationer fungerar, hur de är 
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uppbyggda samt vilka problem som de anställda inom organisationen ställs inför och hur de 

hanterar dessa. Utifrån Webers idealtypiska byråkratier och Lipskys teorier om gatubyråkrater 

kommer vi att förklara de svårigheter som handläggarna måste hantera i sitt dagliga arbete i 

vår analys av våra resultat. Vi kommer bland annat att belysa de svårigheter som 

handläggarna behöver handskas med när det gäller maktpositioner – att de måste ta hänsyn till 

att det inte är de själva som kan bestämma och besluta i handläggningsärendena, utan att de 

har någon över sig, i den hierarkiska stegen, som får sista ordet. Vi kommer även att belysa, 

utifrån Lipskys teori om vad som händer när gatubyråkrater har tillgång till för få resurser, 

tidsbristens inverkan på barnperspektivet samt hur informationsgivandet, från handläggarna 

till klienterna, kan skapa orättvisa inom välfärdssamhällets system. 
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Kapitel 4: Metod 

Följande kapitel är en beskrivning av de forskningsmetoder som vi har valt att använda oss av 

i undersökningen av hur barnperspektivet ser ut på fem försörjningsstödsenheter i 

Västsverige. Vi förklarar varför vi valde att utföra intervjuer och varför vi även valde att 

granska dokument, men ni får också reda på hur vi gick tillväga när intervjuerna 

genomfördes, hur intervjupersonerna valdes ut, vilken förförståelse vi hade samt hur vi valde 

att analysera vårt insamlade material. 

 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk infallsvinkel i vår uppsats. Watt Boolsen 

(2007) skriver att hermeneutik är en metod som, när den används inom 

samhällsvetenskaperna, används för att tolka människors agerande. Intervjupersoner studeras 

och undersöks med avsikten att förstå dem och på så sätt uppnår forskaren en samlad 

kunskap. Lundin skriver att när man använder sig av en hermeneutisk ansats i en 

undersökning förutsätter man att ens ”uppfattning om verkligheten alltid handlar om 

tolkningen av den” (2008:102). Vi har, i den här uppsatsen, förutsatt att verkligheten ligger i 

våra intervjupersoners tolkning av den. Det vill säga deras uppfattning av hur barnen 

synliggörs i handläggningen av försörjningsstöd är vår verklighet. Enligt Watt Boolsen är 

forskarens roll tvetydig då denne ”måste förhålla sig till informationsgivarens egen tolkning, 

samtidigt som han/hon bedriver forskning där informationsgivarens egna begrepp omsätts till 

vetenskap” (2007:32). Tolkningen av data är därmed knuten till förhållandet mellan forskare 

och respondent. 

Strävan med att använda hermeneutisk metodologi är att, på grundval av gamla 

förståelser och tolkningar kring ett fenomen, skapa ny och djupare förståelse kring det. Därför 

är det viktigt att ta reda på hur tidigare forskning kring fenomenet ser ut (Watt Boolsen, 

2007). För att vi skulle förstå vad våra intervjupersoner talade om ansåg vi att en 

kunskapsöversikt var betydelsefull, dels för att ta reda på hur barnperspektivet bör se ut inom 

försörjningsstödshandläggning, vilket regleras i lagar och i Socialstyrelsens rapporter, och 

dels för att få reda på hur tidigare forskning kring ämnet har sett ut. Utan detta i bagaget hade 

vi troligtvis inte kunnat ta till oss de nya kunskaper som vi fick ut av våra intervjupersoners 

tolkningar kring hur de anser att de arbetar med barnperspektivet. 

Sjöberg (2008) menar att det är forskningsfrågan som avgör vilka metodologiska 

tillvägagångssätt som bör användas. För att belysa våra frågor ansåg vi därför att intervjuer, 
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för att få tillgång till våra intervjupersoners tolkningar av hur de arbetar med barnperspektivet 

ser ut, och dokumentgranskning, av policydokument för arbete med barn i fokus, var rätt 

tillvägagångssätt för oss. 

 

Förförståelse 

Vi har båda två erfarenheter av att ingå i hushåll som under en tid har levt på försörjningsstöd, 

dels genom att vara en förälder och dels genom att vara ett barn i ett sådant hushåll. Innan vi 

började forska i ämnet hade vi enbart våra egna erfarenheter att utgå ifrån när det gällde hur vi 

trodde att barnen synliggjordes inom försörjningsstödshandläggning. Vi hade då 

uppfattningen att man som handläggare enbart tittade på hur många barn som ingick i 

hushållet samt hur gamla barnen var, för att därefter beräkna, enligt riksnormen, hur mycket 

pengar som skulle betalas ut för just de barnen. Men vi var också medvetna om att lång tid 

hade förflutit sedan vi var aktuella för insatser från försörjningsstödsenheter och att mycket 

hade kunnat förändras sedan dess. Efter att vi hade läst in oss på ämnet under vår 

litteraturöversikt, och upptäckt att många lagar gällande barns synliggörande hade tillkommit 

samt att riktlinjer för hur barnperspektivet ska beaktas hade omformulerats ett antal gånger 

under åren som hade gått, ändrade vi uppfattning och trodde snarare att det fanns ett tydligt 

barnperspektiv inom försörjningsstödshandläggning. Men vi försökte under hela 

undersökningens gång vara öppensinnade och förstod att barnperspektivet troligtvis såg ut på 

olika sätt beroende på vilken kommun man befinner sig i. 

Enligt Widerberg (2002) handlar genomförandet av intervjuer också om personkemin 

mellan forskaren och intervjupersonen. Det är alltid svårt när forskare och intervjuperson inte 

delar samma inställning till det fenomen som de pratar om. Därför är det viktigt för forskaren 

att kunna distansera sig för att möjliggöra utvecklingen av en ny kunskap. Att en sådan 

konflikt kan uppstå var vi väl medvetna om när vi påbörjade vår undersökning, men vi kände 

samtidigt att vi hade släppt en del av våra förutfattade meningar i och med att vi läste in oss 

på ämnet innan vi började genomföra våra intervjuer och därmed kände vi aldrig av att vår 

förförståelse kom i vägen för vårt utvecklande av nya kunskaper. 

 

Skriftliga källor 

Enligt Watt Boolsen (2007) är fördelen med skriftliga källor att forskaren får mer kunskap när 

denne läser vad andra har skrivit. Forskaren undviker därmed att upprepa det som redan har 

skrivits, kan bli inspirerad och kan bygga vidare kunskap på andras erfarenheter. Enligt Watt 
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Boolsen kan skriftliga källor användas som en kritisk introduktion till ämnet och som sedan 

hjälper till att peka på varför ens eget projekt är viktigt. En av de anledningar till att vi anser 

att denna undersökning är viktig är just för att det finns så få studier om hur barnen görs 

synliga inom handläggningen av försörjningsstöd, vilket vi har kunnat konstatera i och med 

vår kunskapsöversikt. Denscombe menar att forskning baserad på skriftliga källor kan 

användas ”för att ge bakgrundsinformation som kan utgöra en grundval för forskningsprojekt” 

och kan användas ”som en datakälla i sig” (2000:188). Vi har valt att använda skriftliga källor 

på båda dessa sätt, vi har tagit del av bakgrundsinformation i form av tidigare forskning och 

lagar kring barnets bästa samt använt oss av policydokument som datakälla för att få en 

uppfattning om hur Socialstyrelsen vill att försörjningsstödsenheterna ska arbeta med 

barnperspektivet och hur varje kommun har strukturerat upp regler om hur deras 

verksamheter ska fungera. 

Fördelar med skriftliga källor är att de innehåller stora mängder information, det är en 

kostnadseffektiv metod och att dokumenten är tillgängliga för offentlig granskning. 

Nackdelen med forskning baserad på skriftliga källor är att dokument kan bygga på 

författarens tolkning istället för en objektiv bild av verkligheten. Källans trovärdighet kan 

också våra ett problem, därför måste forskaren göra en bedömning av källans auktoritet 

(Denscombe, 2000). Eftersom att vi främst har använt oss av skriftliga källor i form av regler 

och lagar i vår datainsamling till våra resultat har vi inte kommit i kontakt med dokument som 

bygger på författarens tolkning. Däremot kan författarna till de undersökningar som vi har 

använt oss av i vår kunskapsöversikt ha förvrängt sanningen i vissa delar av deras arbeten. 

Dock tror vi att den empiri som de har samlat in är sanningsenlig, eftersom att flertalet 

undersökningar tyder på samma sak, bland annat att barn som lever under fattiga förhållanden 

har större ohälsa eller att de är rädda för att bli mobbade. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter att vi hade gjort en kunskapsöversikt och framställt vår intervjuguide (se Bilaga 1), som 

vi utvecklade utifrån vad vi lärde oss under vår kunskapsöversikt samt i samarbete med vår 

uppdragsgivare, ringde vi till de som är avdelningsansvariga på de fem kommunernas 

försörjningsstödsenheter. Eftersom att de som är avdelningsansvariga har olika befattningar 

beroende på vilken kommun de arbetar i har vi valt att i fortsättningen kalla samtliga för just 

”avdelningsansvariga” eller ”intervjupersoner”. Vi informerade dem om vad vår uppsats 

skulle handla om och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på att bli intervjuade. 
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Samtliga ställde sig positiva till vår undersökning och ville ställa upp på våra intervjuer. Vi 

bokade då in datum för intervjutillfällena och samtliga intervjuer bokades in för att ske i deras 

försörjningsstödsenheters lokaler. Detta gjorde vi eftersom att vi även skulle få tillfälle att se 

hur försörjningsstödsenheternas receptioner, väntrum och liknande såg ut för att kunna göra 

fältanteckningar. Strax efter telefonsamtalen e-postade vi vår intervjuguide till dem.  

Vid besöken gjorde vi mentala anteckningar över hur väntrummen såg ut och vi 

informerade återigen våra intervjupersoner om vad det material som intervjuerna gav skulle 

användas till, vi frågade om vi fick lov att spela in intervjuerna samt om vi fick lov att 

använda deras befattning eller namn i vår uppsats. Samtliga intervjupersoner gav oss tillåtelse 

till både inspelningen av intervjuerna och användningen av deras namn eller befattning i 

uppsatsen. Därefter började vi spela in intervjuerna. Vi valde att närvara vid samtliga 

intervjutillfällen båda två, men det var bara en av oss som intervjuade och den andra förde 

anteckningar. Intervjuerna pågick i 30-50 minuter. Efter avslutad intervju bad vi 

intervjupersonerna om, om de inte själva erbjöd oss, deras riktlinjer för hur de ska arbeta med 

barnperspektivet på den försörjningsstödsenheten som de arbetar på. När vi hade kommit hem 

igen skrev vi ner våra upplevelser av miljön på försörjningsstödsenheterna, så kallade 

”fältanteckningar”. De inspelade intervjuerna valde vi sedan att transkribera ordagrant, men vi 

satte själva ut skiljetecken där vi ansåg att de passade. 

 

Intervjuer 

Denscombe (2000) skriver att fördelen med att intervjua är att denna forskningsstrategi är 

särskilt lämpad för att producera djupgående och detaljerad data. Detta är en av de största 

anledningarna till att vi har valt att använda intervjuer som metod, vi får då ut mer 

information från intervjupersonerna genom direktkontakt och detta gav oss även möjlighet att 

ställa följdfrågor direkt till de intervjuade, vilket gav oss en djupare förståelse för hur 

intervjupersonerna arbetar med barnperspektivet. 

Enligt Denscombe (2000) innebär en strukturerad intervju att forskaren har en stark 

kontroll över frågornas och svarens formuleringar. Forskaren har i förväg gjort frågor och har 

på så sätt begränsat respondenternas svarsalternativ. Det gör att varje respondent får identiska 

frågor som i sin tur gör att analysen av data blir relativt enkel. Vi valde att använda oss av 

strukturerad intervju eftersom att vi ville ha kontroll över de frågor som ställdes och de svar 

som vi samlade in. Detta för att vi var ute efter att belysa specifika frågeställningar i vår 

undersökning. Vi gav även intervjupersonerna möjligheten att prata fritt om bland annat hur 
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de ser på begreppet ”barnperspektiv”. Vissa frågor var alltså mer semistrukturerade, vilket 

innebär att intervjupersonerna kan svara mer öppet och betoningen ligger på att 

intervjupersonerna ska få utveckla sina synpunkter och åsikter (Denscombe, 2000). Detta sätt 

gav ett helhetsperspektiv av deras synpunkter på, och hur de arbetar med, barnperspektivet. 

Enligt Denscombe (2000) finns det en del nackdelar med intervjuer, bland annat att de 

är tidskrävande, att det är svårt att uppnå objektivitet och att kostnaderna för resorna kan bli 

höga. Att intervjuerna var tidskrävande var något som vi märkte av tidigt i vår undersökning. 

Vi spenderade mycket tid åt att ta oss till de olika kommunerna, en del av intervjutillfällena 

tog längre tid än vad vi hade beräknat och transkriberingarna tog också upp mycket av vår tid. 

Resekostnaderna hade vi kunnat hålla nere om vi hade kunnat boka in intervjupersonerna i de 

närliggande kommunerna under samma dag. Detta var dock något som vi misslyckades med, 

eftersom att det var svårt att hitta dagar som passade alla. Vi kände dock aldrig att vi hade 

svårt att uppnå objektivitet under uppsatsens gång. 

 

Urval 

När en forskare väljer att göra en intervju har han för drivkraft att han får information från 

personer som befinner sig i en sådan position att de sitter på information som forskaren saknar 

(Denscombe, 2000). Det vi var ute efter i vår undersökning var så kallad ”data baserad på 

privilegierad information”, vilket innebär att den information som intervjupersonerna besitter 

kommer sig av att de befinner sig i en speciell position (Denscombe, 2000). För att belysa 

våra frågor valde vi att intervjua de fem kommunernas avdelningsansvariga på respektive 

kommuns försörjningsstödsenhet. Detta eftersom att de besitter sådan information som krävs 

för att få svar på våra frågeställningar och eftersom att det är de som har utarbetat riktlinjerna 

och rutinerna för hur man ska synliggöra barnen i handläggningsärendena för respektive 

kommuns försörjningsstödsenhet. 

 

Anonymitet 

Trots att vi fick tillåtelse av våra intervjupersoner att använda deras namn eller befattning i 

vår uppsats har vi valt att anonymisera samtliga intervjupersoner. Detta har vi gjort eftersom 

att svenska etikregler för forskning bland annat säger att ”uppgifter om en person som deltar i 

en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet” (Repstad, 1999:68). Vår 

uppdragsgivare kommer dock att få en version av den här uppsatsen med intervjupersonernas 
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befattningar eller namn och vår uppdragsgivare får därefter ta ställning till hur de vill 

behandla dessa uppgifter. 

 

Våra upplevelser av intervjutillfällena 

Vi anser att vi fick ut sådant material som var av stor vikt för att kunna belysa våra 

frågeställningar vid intervjuerna. Att vi på förhand lät intervjupersonerna se vår intervjuguide 

förde troligtvis med sig att vi fick ut mer användbart material vid intervjutillfällena än vad vi 

skulle ha fått om de inte visste vilka frågor som vi skulle ställa i förväg. Detta märkte vi 

speciellt av när vi jämförde det material som vi fick ut vid intervjutillfällena med de 

intervjupersoner som hade förberett sig inför våra besök med de intervjupersoner som inte 

hade gjort det. Vi känner även att vi gjorde allt vi kunde för att få ut så användbart material 

som möjligt, det vill säga att vi känner att vi ställde tillräckligt många och väl formulerade 

följdfrågor, utan att gå över gränsen till respektlöshet. Vi upplever att det fanns en viss 

variation i den öppenhet som intervjupersonerna förmedlade oss, de flesta var väldigt öppna 

och gav oss raka svar på våra frågor, medan det fanns de som var mer återhållsamma och 

därmed varierar användbarheten på det material som vi fick fram från intervjuperson till 

intervjuperson. 

 

Validitet  

Med begreppet ”validitet” menas att man, som forskare, har mätt det som man avsåg att man 

skulle mäta (Jacobsson, 2008). Vi har, i vår undersökning, avsett att belysa våra 

intervjupersoners tolkningar av den förståelse de har för hur de, och deras anställda, arbetar 

med barnperspektivet på deras respektive försörjningsstödsenheter. Vi bör här påpeka att det 

material som vi fick fram genom våra intervjuer bygger på våra intervjupersoners förståelse 

om hur de arbetar med att synliggöra barnen inom försörjningsstödshandläggning, inte hur 

kommunerna faktiskt arbetar med detta. Det kan mycket väl vara så att de 

försörjningsstödsenheter, som våra intervjupersoner arbetar på, jobbar på just det sättet som 

de säger att de gör. Men vi kan inte vara helt säkra på att våra intervjupersoners tolkningar 

överensstämmer med försörjningsstödsenheternas faktiska arbete med att synliggöra barnen 

vid försörjningsstödshandläggningen. Våra resultat stödjer sig därmed på våra 

intervjupersoners tolkningar av arbetet med att ha ett barnperspektiv samt kommunernas 

policydokument med de riktlinjer som de arbetar utefter. Vi har därmed mätt det som vi avsåg 

att mäta. Men det innebär inte att de resultat som vi fick fram genom intervjuerna 
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överensstämmer till fullo med hur det faktiskt ser ut i arbetet med att synliggöra barnen vid 

handläggningen av försörjningsstöd. Allt intervjumaterial grundar sig på hur våra 

intervjupersoner uppfattar verkligheten. Dessa verklighetsuppfattningar är viktiga för vårt 

arbete, då det är dessa personer som utformar regler och riktlinjer för resterande personal och 

eftersom att de avdelningsansvariga bör ha en övergripande syn över hur de anställda arbetar 

med barnperspektivet. 

 

Analys 

När det kommer till att analysera sitt material menar Widerberg (2002) att forskaren först 

måste se till att sortera intervjuer efter vissa variabler och teman för att få en överblick av 

materialet. Nästa steg är att forskaren går genom alla intervjuer för att välja ut det som 

intervjupersonerna berättade om det centrala temat och att välja ut citat. Enligt Widerberg kan 

man bland annat utgå från empiri eller teori för att välja ut teman. Om man väljer empiri som 

förhållningssätt hämtar man teman från det empiriska materialet. När en forskare väljer att 

utifrån en eller flera teorier ställa upp de teman som han önskar att belysa använder forskaren 

sig av ett teorinära förhållningssätt (Widerberg, 2002). Eftersom att vår intervjuguide till 

största del var strukturerad utefter teman hade vi redan de klara för oss, men eftersom att 

dessa teman även stämde så väl överens med de teorier som vi hade valt att analysera vårt 

material med, blev det en kombination av dessa två tillvägagångssätt. 
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Kapitel 5: Resultat 

I det här kapitlet presenteras det mest väsentliga materialet som vi fick fram genom våra 

intervjuer och vid vår dokumentgranskning. Vi börjar med en kort presentation av 

intervjupersonerna, därefter följer huvudpunkterna i Socialstyrelsens samt kommunernas egna 

riktlinjer kring hur barn ska synliggöras i handläggningen av försörjningsstöd. Resterande 

resultat bygger på det material som vi fick fram genom våra intervjuer. 

 

Presentation av intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare/handläggare 

innan de fick tjänstepositionen ”avdelningsansvarig” på deras respektive kommuns 

försörjningsstödsenhet. I Intervjuperson 1:s arbetsuppgifter ingår det bland annat att 

ärendehandleda sina kollegor, att utföra planeringsarbete och att sköta statistikuppgifter, men 

Intervjuperson 1 har även ett fåtal egna klienter. Intervjuperson 2 har inga egna klienter. I 

Intervjuperson 3:s arbetsuppgifter ingår handledning och vägledning av socialsekreterarna i 

deras dagliga arbete, men Intervjuperson 3 är även medhandläggare i sådana fall som är lite 

mer komplicerade och Intervjuperson 3 gör även hembesök ibland. I Intervjuperson 4:s 

arbetsuppgifter ingår bland annat personal- och budgetansvar och att framställa det långsiktiga 

utvecklingsarbetet på försörjningsstödsenheten. I Intervjuperson 5:s arbetsuppgifter ingår 

bland annat personal-, budget- och verksamhetsansvar samt att styra och vidareutveckla 

verksamheten. Under intervjun med Intervjuperson 5 kallades även en handläggare in för att 

besvara ett par frågor om handläggningen som Intervjuperson 5 inte kunde svara på själv, 

denne person kommer vi att benämna som just ”Handläggaren”. 

 

Riktlinjer 

Socialstyrelsen har utfärdat särskilda riktlinjer för hur barn ska synliggöras i handläggningen 

av försörjningsstöd. Varje kommun får utarbeta dessa riktlinjer och dessutom utforma egna, 

så länge de inte avviker från Socialstyrelsens. Gemensamma mål för kommunerna och 

Socialstyrelsen är att försörjningsstöd ska stå för försörjning en kort period och att varje 

hushåll ska så snart som möjligt bli oberoende av bistånd. Bortsett från vad som ingår i 

riksnormen har klienterna även rätt till bistånd till sin livsföring i övrigt för att tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå, där ingår det till exempel medicin, tandvård, glasögon, 

spädbarnsutrustning, kostnader för umgängesresor samt hyres- och elskulder. Riksnormen får 

även beräknas till en högre nivå till barnfamiljer ”om det är en förutsättning för att barn skall 
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kunna delta i fritidsaktiviteter”. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska barnens situation 

uppmärksammas i alla utredningar där barnen på något sätt är berörda. Det är viktigt att göra 

barnen synliga i utredningen. Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på ett omdöme 

om vad som är bäst för just det barnet. Handläggarna ska vid bedömning av ärenden ha i 

åtanke att de ska ha både ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv. 

Samtliga intervjupersoner har medverkat till att utveckla kommunernas riktlinjer för 

hur barnen ska synliggöras i handläggningen av försörjningsstöd samt för vilka rättigheter 

barnen har. Nedan presenteras de centrala huvudpunkterna, enligt oss, i intervjupersonernas 

kommuners riktlinjer. 

Enligt Intervjuperson 1:s kommuns riktlinjer kan bistånd till installation och flyttning 

av telefon beviljas till barnfamiljer. Även mobiltelefon med betalkort kan beviljas. Bistånd till 

bil kan beviljas till barnfamiljer som bor isolerade. Maxvärdet till bil är 15 000 kronor. 

Bistånd till spädbarnsutrusning vid första barns födelse ska vara högst tolv procent av 

basbeloppet. Bistånd till resekostnader vid umgänge ska beviljas, billigaste lämpliga färdsätt 

ska användas och kvitto ska uppvisas. I Intervjuperson 1:s kommun använder de sig även av 

en utredningsmall, som gås igenom vid handläggningsmötena, där står det bland annat att 

”Om barn finns så skall deras situation dokumenteras. Vid oro skall familjecentralen 

meddelas i form av anmälan. Hembesök ska ske 1 gång per år”. 

I Intervjuperson 2:s tillämpningsanvisningar, avseende försörjningsstöd år 2011, står 

det att ”i ärenden där det finns barn ska konsekvenserna för barnen alltid övervägas innan 

beslut fattas. Vid avslagsbeslut ska dokumenteras att detta övervägande har skett”. Bistånd till 

cykel och hjälm beviljas med 1 500 kronor om familjens behov av försörjningsstöd är 

långvarigt. Umgängesresor beviljas med 6 000 kronor per barn och år. 

I Intervjuperson 3:s riktlinjer står det att ”Barnens situation ska uppmärksammas i 

utredningar där de på något sätt är berörda” och i alla ”beslut om ekonomiskt bistånd skall 

konsekvenserna för barnen i hushållet särskilt beaktas varvid hänsyn skall tas till barnens 

bästa”. I riktlinjerna framgår det även att det ska anges i beslutsmotiveringen om beslut har 

fattats ur ett barnperspektiv och att ”Dokumentationen ska ske oavsett om bistånd beviljas 

eller inte”. På Intervjuperson 3:s försörjningsstödsenhet har man även ett komplement till 

riktlinjerna i form av en rutinpärm. I denna står det att genom att ”ha ett barnperspektiv i 

utredningen av en vuxens rätt till försörjningsstöd får dock inte medföra att vi utreder barnets 

förhållanden. Om det kommer fram uppgifter som tyder på att barnet far illa ska anmälan om 

detta lämnas till barn- och familjegruppen”. I rutinpärmen framgår det även att man utifrån en 

individuell behovsbedömning bör ”ta särskild hänsyn till vad barnets bästa kräver i sådana 
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situationer där de kan tänkas vara mer utsatta än vad som kan tänkas vara normalt för andra 

barn”, vilket kan hända i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Att ha ett barnperspektiv 

handlar också om att, när det gäller långvariga ärenden, satsa lite mer på att föräldrarna ska 

komma igång med ett arbete och bli självförsörjande. 

I Intervjupersons 4:s riktlinjer står det att ”Syftet med riktlinjerna är likabehandling 

när det gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd, som 

insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och 

vägledning för arbetet”. Vidare står det även att ”Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp 

som beskriver den nivå på levnadsstandard som lagen garanterar. Man kan säga att skälig 

levnadsnivå är en minimistandard. Kommunen har dock rätt att lägga sig på en högre nivå i 

enskilda ärenden”. Rätt till bistånd finns alltid i akuta nödsituationer och då bör det särskilt 

beaktas om det finns barn i familjen. Ett avslag på en ansökan om bistånd får inte få 

konsekvensen att ett barn far illa. Om behovet av akut bistånd är upprepat i barnfamiljer ska 

barnen särskilt uppmärksammas, eftersom att det då kan finnas anledning till oro för barnens 

hälsa och utveckling. I riktlinjerna står det även att kostnader för barn i samband med 

umgänge med föräldrar beviljas maximalt för sex dagar i månaden. Umgängesbarn har rätt till 

en egen vrå och kan få ekonomisk bistånd för att köpa säng, skrivbord och förvaringsmöbel. 

Ekonomiskt bistånd kan beviljas till barnomsorgsavgift i kommunal omsorg, men även till 

bilbarnstol, cykel och hjälm till barn. Resor till och från skolan kan beviljas om synnerliga 

skäl föreligger.  

Enligt Intervjuperson 5:s rutiner för barnperspektiv i ekonomiskt bistånd har enheten 

ett särskilt ansvar för att uppmärksamma barn som lever i familjer med ett långvarigt 

beroende av försörjningsstöd. Efter att ha varit aktuell på försörjningsstödsenheten i sex 

månader ska det göras en fördjupad utredning om barnets behov och i samband med detta ska 

klienten informeras om möjligheten till bistånd till särskilt förebyggande och rehabiliterande 

insatser. Hembesök till barnfamiljer ska göras senast efter sex månader. Efter sex månader ska 

även barnens situation särskilt belysas genom dokumentet ”Barnperspektiv”, där ett antal 

frågeställningar kring barnen gås igenom. Allt ska dokumenteras. I avslagsbeslut ska det 

framgå att barnperspektivet har beaktats. I riktlinjerna står det att försörjningsstöd till barn, 

upp till 18 år, till särskilt förebyggande och rehabiliterande insatser får uppgå till högst tio 

procent av basbeloppet per person och år. Detta bistånd ska vara riktat till barnet och bidra till 

barnets utveckling. Bistånd utöver riksnormen kan beviljas till skolaktiveter, fritidsaktiveter 

och lägerverksamhet. 
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Reglernas begränsningar och makten att kunna påverk a 

barnperspektivet 

Alla intervjupersoner anser att de har makt att kunna påverka hur deras 

försörjningsstödsenheter ska arbeta med barnperspektivet, eftersom att de sitter på den posten 

som de gör. Samtliga intervjupersoner arbetar med att påverka barnperspektivet, men på 

olika sätt. Några av intervjupersonerna uttrycker även en önskan om att 

försörjningsstödsenheterna måste bli bättre på att lyfta fram barnperspektivet i deras arbete. 

Intervjuperson 1 brukar ha individuella samtal med handläggarna där de går igenom 

varje ärende för sig. Som utomstående har Intervjuperson 1 möjlighet att se på ärendena på 

ett annat sätt och att lyfta fram barnperspektivet i de ärenden som det behövs. Intervjuperson 

1 och kommunens verksamhet som arbetar med barn- och ungdomsfrågor samordnar då och 

då informationsträffar. De informerar då om vad som händer i kommunen vad det gäller 

barn. Intervjuperson 1 berättar att en del familjer blir skrämda när de kommer till 

försörjningsstödsenheten, eftersom att det finns olika krav på vad familjen ska redovisa och 

vilka aktiviteter de måste delta i – att de ska bli kontrollerade. Det finns väldigt mycket 

hinder för att en familj ska komma till försörjningsstödsenheten. Intervjuperson 1 tycker 

därför att det är mycket viktigt att bemöta dessa familjer på ett trevligt sätt och förklara de 

regler och riktlinjer som de måste förhålla sig till: 

 
”Men som sagt, det finns ju de regler med att man ska göra vad man kan för att 
trygga sin försörjning på alla andra sätt innan man har rätt till försörjningsstödet. 
[…] Ibland så begränsar reglerna, ibland så underlättar de också, för det är väldigt 
lätt att hänvisa till att detta gäller, ni måste ta tag i detta själva först. […] det här 
med jul och födelsedagar, det är sådant som också kan vara lite jobbiga perioder 
för en del föräldrar. Och det är väl sådant vi också haft uppe diskussioner till och 
från, faktiskt, med nämnden. Om man ska bevilja mer medel vid de tillfällena. 
Men där har vi inte fått något beslut, politiskt, än och då…vill vi behålla våra jobb 
så får vi ju förhålla oss till det som vi har fått från våra nämndspolitiker med.” 

 

Intervjuperson 2 brukar också kunna hjälpa handläggarna med att synliggöra barnen i 

familjerna: 

 
”…att i enskilda ärenden kanske så där mer, att påpeka tänk på nu, på att du måste 
bedöma hur barnen har det också. Eh, det är ju så lätt att man går på hushåll som 
ser ut som, det är en klump, liksom, med det, så här mycket är man berättigad till 
eller inte. Och det här med barnperspektivet, puffar för att man ska titta på hur 
barnen har det och göra bedömningarna utifrån det, så det är väl där i sådana fall 
jag kan vara till hjälp.” 
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Det är just i det vardagliga arbetet som Intervjuperson 2 anser sig ha makten att kunna 

påverka hur enheten ska arbeta med barnperspektivet – hur de utformar bedömningar och 

bemötandet av hushållen. 

Intervjuperson 3 har haft möjlighet att påverka att familjer med långvarigt bistånd ska 

få pengar när det gäller barnens studenttillfällen. Med tanke på barnens situation, att de måste 

ha en skälig levnadsnivå gällande boendesituationen, har försörjningsstödsenheten även 

tecknat socialkontrakt på bostäder för den här gruppen, det vill säga barnfamiljer. Detta för 

att de ska kunna bo i trygga miljöer. Det är inte heller länge sedan som de hjälpte en mamma 

att få stanna kvar i sin villa. Intervjuperson 3 anser att det är viktigt att politikerna får en 

inblick i hur situationen ser ut hos familjer med specifika behov och i det här fallet hade 

klienten begärt att få beskriva sin situation i beredningsutskottet, där man kan ta upp ärenden 

där det finns behov utöver det vanliga. Barnfamiljen hade då fått sex månaders respit för att 

få bo kvar i sin villa, trots att villan utgjorde ett kapitalinnehav och att boendekostnaden var 

hög. Detta med anledning av att mamman skulle ha möjlighet till psykisk återhämtning, 

vilket beslutades utifrån ett barnperspektiv. I Intervjuperson 3:s kommun har de även gjort en 

satsning angående feriearbete för barn. Deras politiker har gått in och anslagit extra pengar 

för att ungdomar, födda år 1993 och år 1994, ska ha möjlighet att arbeta under sommarlovet. 

Ungdomar i de hushåll som är aktuella på försörjningsstödsenheten har då fått förtur.  

När det gäller om de avdelningsansvariga försöker påverka synen på barnperspektivet 

berättar Intervjuperson 4: 

 
”Intervjuperson 4: Nej, alltså…det som vi har pratat om det är egentligen 
dokumentation och sådant, det vet jag att då har jag lyft fram det då, 
barnperspektivet… Men tyvärr så är detta en utav de här frågorna där man ser att 
vi skulle behöva göra mer, hur man ska lyfta då…  
Intervjuare: Känner du att du har makten att kunna påverka hur ni ska arbeta med 
barnperspektivet? 
Intervjuperson: Jaa, det har jag, ja, visst, det har jag…” 

 
Intervjuperson 5 berättar att ”som avdelningsansvarig har man ju ganska stor möjlighet att 

påverka detta, hur mycket fokus vi ska ha, vilka rutiner som ska gälla”. Intervjuperson 5:s 

försörjningsstödsenhet har ganska nyligen infört ”det här med att säkerställa att vid 

avslagsbeslut att det ska synas någonstans att vi faktiskt har tänkt till kring barnen, det är 

ganska nytt”. Intervjuperson 5 brukar även ta initiativ till att ha planeringsdagar då de 

reviderar och går igenom rutinerna. 
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(O)synliggörandet av barnen vid handläggningen 

De flesta av våra intervjupersoner har liknande uppfattningar om vad det innebär att ha ett 

barnperspektiv i deras arbete. Intervjuperson 3 uttrycker det som att ”barnperspektivet är ju att 

vi ska tänka utifrån barnet i de beslut som vi fattar och alltså de åtgärder vi vidtar då inom 

ramen för ekonomiskt bistånd, det är där man ska beakta hur det påverkar barnen i familjen”. 

Intervjuperson 1 pekar på vikten av ”att man försöker ta tillvara på barnens intresse och 

framförallt då se till att de har ett så normalt liv som möjligt, trots att de lever i en ekonomiskt 

utsatt familj”.  

När våra intervjupersoner talar om hur barnen görs synliga i handläggningen av 

försörjningsstöd låter det lite olika. Intervjuperson 4 berättar att handläggarna ställer en del 

frågor kring hur barnen har det, men att de inte har någon specifik utredningsmall för att 

synliggöra barnen. Intervjuperson 4 tillägger även att det främst är diskussionen kring hur 

klienterna ska bli självförsörjande och hur ekonomin ser ut som tar upp större delen av tiden 

under handläggningsmötena. Men de ställer frågor kring barnen också, även om det är en 

mindre del av mötena som går åt till det. I Intervjuperson 1:s kommun har man däremot en 

utredningsmall, där det ingår specifika frågor om barnens situation, som de använder sig av 

”just för att man ska tänka på varje gång att faktiskt lyfta frågan i alla fall”. Men 

Intervjuperson 1 poängterar även att handläggarna kanske har för mycket att göra och att 

större delen av handläggningsmötena med klienterna går åt till att se till att de har mat och kan 

betala hyran. Därmed missar de lite det här med att synliggöra barnen i familjerna. Men där 

håller de på att utarbeta långsiktiga arbetsplaner för varje klient, där fokus ligger på både de 

vuxna och barnen. Flera av intervjupersonerna lägger stor vikt vid att de bör tänka på att 

barnen, som under en längre tid lever på försörjningsstöd, ska tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå i samhället. Att barnen ska kunna delta i fritidsaktiveter och andra organiserade 

aktiviteter. Men Intervjuperson 2 formulerar sig kring synliggörandet av barnen på följande 

sätt: 

 
”Ja, hur de görs synliga, jag funderar på det, för de finns…ingår i hushållet och de 
har ju en del av pengaposten, så att säga, riksnormen som familjer då får, sedan är 
de inte synliga på det sättet att de är med […] Och synliga i handläggningen, ja, 
det är ju utifrån om man ska ta särskilda hänsyn till och göra överväganden utifrån 
barnperspektivet…med…göra bedömningar i…i ärenden och fatta beslut.[…] vi 
bedömer ansökningar med ekonomiskt bistånd för hushåll som är si eller så stora. 
Så att utifrån den synvinkeln så är det ju inte något utpräglat barnperspektiv, utan 
det är ju mer hushållet har si och så mycket inkomster och behöver det här och det 
här och utbetalas så och så. Och i det här hushållet ingår barn, som är si och så 
gamla.” 
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Flera av intervjupersonerna tar också upp att barnperspektivet har en stor betydelse när det 

gäller avhysningsärenden och hyres- och elskulder, men även under sådana omständigheter då 

föräldrarna har förbrukat matpengarna, och hushållen behöver pengar till mat, hyra och 

liknande. De tar då större hänsyn till om det ingår barn i hushållet och beviljar pengar till 

detta, trots att hushållen i vanliga fall inte skulle ha fått det. Intervjuperson 3 förklarar detta 

med att det är kommunens yttersta ansvar kombinerat med barnperspektivet som gör att de 

beviljar dessa pengar. 

För att upprätthålla och utveckla kompetensen om barnperspektivet inom 

försörjningsstödsenheterna brukar de flesta intervjupersonernas enheter ha kurser, konferenser 

eller utbildningsdagar. Dessa sker ibland tillsammans med andra verksamheter som arbetar 

med just barn och ungdomar. Flera av försörjningsstödsenheterna har även 

verksamhetsmöten, där de diskuterar barnperspektivet och där olika ärenden lyfts fram. På 

Intervjuperson 2:s försörjningsstödsenhet brukar man däremot inte ha några utbildningar eller 

möten för handläggarna där barnperspektivet diskuteras. På frågan om hur de då upprätthåller 

och utvecklar kompetensen kring barnperspektivet berättade Intervjuperson 2 följande: 

 
”Intervjuperson 2: Ja, det görs kontinuerligt…jag menar där…det finns ju här 
och det finns ju i Socialstyrelsens anvisningar, så att det följer ju med, så att 
säga, hela tiden.  
Intervjuare: Då är det främst på papper som de… 
Intervjuperson 2: Jaa, ja, man ska ju överväga barnens situation, när man tittar 
på till exempel en hyresskuld och elskuld och liknande, så ska man ju titta på 
det.” 

 

Bistånd utöver riksnormen 

När det gäller att informera klienter om att de kan ansöka om bistånd utöver riksnormen har 

våra intervjupersoner lite olika åsikter om när den informationen ska ges. Intervjuperson 1, 

Intervjuperson 3 och Intervjuperson 5 berättar att de eller handläggarna brukar informera sina 

klienter om möjligheten att ansöka om bistånd vid nybesök och därefter på förekommen 

anledning. Intervjuperson 1 anser att det är viktigt att klienterna får denna information: 

 
”Ja, det tror jag faktiskt att vi försöker göra. Jag vet att de nybesök jag har, brukar 
ha, så brukar vi informera om att man i princip kan ansöka om precis vad som 
helst. Du kan ansöka om hur mycket pengar som helst. Du kommer absolut inte få 
det, men du har alltid rätten att ansöka och sedan har du en rätt att givetvis få ett 
beslut också, som du kan överklaga. Så vi brukar alltid förklara den processen, det 
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brukar vi göra. För den informationen ska alla klienter få också när de kommer 
hit, så att de vet att de kan söka, de ska veta vilka krav vi ställer på ansökan.”  

 

Även om handläggarna brukar informera sina klienter vid nybesök på Intervjuperson 5:s 

försörjningsstödsenhet brukar klienterna få mer information kring detta efter sex månader, när 

klienterna räknas som långvariga biståndsmottagare. Intervjuperson 5 menar att de ”ska 

föreslå det, till och med, det är inte så att familjen ska komma och behöva be om det, utan det 

är vi som handläggare som faktiskt ska erbjuda pengarna, om man säger så”. Intervjuperson 4 

anser att de också informerar vid långvariga behov av försörjningsstöd, men inte vid nybesök: 

 
”Alltså, vid nybesök informerar vi inte så mycket om det. Utan det är snarare 
familjer som har varit långvarigt, det är ju de då som vi ser, att här finns ett större 
behov av att bevilja extra saker. Så där brukar man ändå försöka att man lyfter det 
då och då. […] Men det är ingenting, egentligen en sådan rutin, att efter ett år så 
ska man liksom informera om detta. Utan det är upp till handläggare väldigt 
mycket med det.” 

 

På Intervjuperson 2:s försörjningsstödsenhet informeras klienterna om att de kan få bistånd 

till cykel och hjälm till barnen. Men ”rent generellt att ni kan alltid söka utöver norm, det vet 

jag inte om man säger, utan det är väl cyklarna och sen dyker det gärna upp saker och ting 

som barnen har behov av och då ansöker man ju om det”, berättar Intervjuperson 2. 

Angående vad bistånd utöver riksnormen beviljas till i barnfamiljer är våra 

intervjupersoner överens om. Det är främst till fritidsaktiviteter, det vill säga medlemsavgifter 

och utrustning i form av idrottskläder eller musikinstrument, cyklar och möbler. I vissa fall, 

då klienterna har varit långvariga försörjningsstödsmottagare, beviljas ibland bistånd till 

exempelvis Lisebergsresor eller idrottsläger. Intervjuperson 3 och Intervjuperson 5 berättar 

även att de beviljar bistånd vid studenttider till studentmössa, studentkläder eller biljett till 

balen. Anledningen till varför intervjupersonernas försörjningsstödsenheter beviljar till dessa 

saker är samtliga överens om – det är för att barnen ska kunna delta i samhällslivet på samma 

villkor som sina kamrater och för att de ska få en meningsfull fritid. I många fall är de mer 

generösa mot hushåll där det ingår barn, men det finns även en gräns för vad som anses vara 

en skälig levnadsnivå och för vad som inte gör det: 

 
”Ansöker man om då kort för att kanske simma med sin familj, det är liksom fritid 
då. Om man däremot liksom går med i en simklubb eller liknande och liksom 
tränar, då ser vi ju att det är ju någonting som man kan beviljas utöver detta. Så 
där lite grand tror jag att man skulle kunna se en distinktion… hur vi ser på detta. 
För det finns ju trots allt en norm för lek och fritid, alltså riksnormen.” 
(Intervjuperson 4) 
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”Jag tror att många gånger så ställer föräldern kanske en fråga, att jag skulle vilja 
ha pengar till en mobiltelefon till barnet, till exempel. Ja, han behöver en 
mobiltelefon. Och då säger vi nej, tyvärr liksom, det ingår inte i skälig 
levnadsnivå att barn ska ha mobiltelefon och det är ingenting heller som vi 
beviljar 4:2-pengar till. […] Vi har sagt att enstaka nöjen (avseende 
Lisebergsresor, författarnas anmärkning) utgår inte de här 4:2-pengarna till, utan 
det ska vara lite mer över tid.” (Intervjuperson 5) 

 
Intervjuperson 3 och Intervjuperson 5 uttryckte även en önskan om att dator och 

Internetuppkoppling borde ingå i försörjningsstödet: 

 
”En sak är ju att, jag tycker det här med dator och Internet, liksom, det borde vara 
skälig levnadsnivå, det är ju skandal att det inte är det. Att inte Socialstyrelsen 
kommer till skott att faktiskt säga att det här ska ingå i skälig levnadsnivå. Det 
borde vara en självklarhet, kan jag tycka.” (Intervjuperson 5) 
 
 

Intervjupersonerna berättar att det krävs kvitton när bistånd utöver riksnormen har beviljats, 

för att se att pengarna verkligen har gått till barnen och de saker som biståndet godkändes till: 

 
”Vi är ju angelägna om att försöka säkerställa att pengarna verkligen går till 
barnet, så att är det medlemsavgift till någon fotbollsförening, då vill vi ha 
fakturan och så betalar vi den direkt. Är det fotbollsskor, då vill vi se kvitto. 
Simskola? Ja, då är det liksom faktura på simskoleavgiften, så betalar vi den 
direkt.” (Intervjuperson 5) 

 

Intervjuperson 3 pekar på vikten av att biståndet utöver riksnormen inte får gå upp till allt för 

höga summor: 

 
”Vi måste samtidigt vara medvetna om att det är en balansgång att hantera 
ekonomiskt bistånd och att lägga det på rätt nivå. Det måste alltid finnas ett 
incitament för den enskilde biståndstagaren att vilja arbeta och bli 
självförsörjande. Vi bör alltid ha i åtanke att nivån i regel inte bör överstiga vad 
en låginkomsttagare på orten har råd med.  Samtidigt är det ju så att vissa extra 
ordinära familjer ibland kan ha behov som vida överstiger vad en 
låginkomsttagare har råd med.” 

 

När det gäller beviljandet av bistånd utöver riksnormen berättar Intervjuperson 4 att det är 

handläggarna som beslutar om detta. På Intervjuperson 3:s försörjningsstödsenhet tar man 

upp detta i en utredningsgrupp, eftersom att handläggarna inte har delegation på detta själva. 

Det har inte handläggarna på Intervjuperson 5:s försörjningsstödsenhet heller, utan där är det 

en metodhandledare/samordnare som ansvarar för bistånd utöver riksnormen. Intervjuperson 



   
 

32 

2 har underanställda som ansvarar för detta och om summan går över 30 000 är det 

socialnämnden som bestämmer. På Intervjuperson 1:s försörjningsstödsenhet har 

handläggarna en viss summa som de får bevilja utöver riksnormen, överstiger ansökan denna 

summa är det Intervjuperson 1 som får ta beslut. Överstiger det den summa som 

Intervjuperson 1 får bevilja så går det till arbetsutskottet, det vill säga socialnämnden. 

 

Kontakt med barnen 

Samtliga intervjupersoner berättar att barnen är välkomna att följa med till 

handläggningsmötena. I de flesta väntrummen på försörjningsstödsenheterna finns det en 

lekhörna för de mindre barnen med en del leksaker och barnböcker. I Intervjuperson 1:s och 

Intervjuperson 3:s väntrum såg vi dock inga lekhörnor, men Intervjuperson 3 berättar att 

handläggarna har leklådor som de tar fram när det är mindre barn som följer med. I 

Intervjuperson 2:s lokaler finns det två lekhörnor, vad vi kunde se, en i väntrummet och en 

vid utgången från handläggarnas kontor. Även om barnen är välkomna att följa med till 

försörjningsstödsenheterna är detta inget som handläggarna specifikt brukar be om, förutom 

på Intervjuperson 5:s försörjningsstödsenhet. Handläggaren berättar: 

 
”Det kan vi göra om det gäller 4:2, som vi håller här, särskilt rehabiliterande 
för…vid långvarigt behov. Då brukar vi be att barnet kommer med. Eller gör vi 
hembesök ibland, när det gäller de ärendena också.” 

 

Intervjuperson 5 berättar att hembesök görs för att skapa en större förståelse för hur barnen 

har det i familjen, för att få en komplett bild av familjernas hemmiljö. Ibland upptäcker de då 

att familjerna saknar viss hemutrustning som de skulle behöva och som de har rätt att få 

bistånd till. Alla intervjupersoner berättar att de gör hembesök, men hembesöken görs aldrig 

just för att träffa barnen, bortsett från på Intervjuperson 5:s försörjningsstödsenhet. Utan 

hembesöken görs ofta i samband med att familjerna har ansökt om bistånd till möbler eller 

för att kolla att en klient inte är sambo om denne har uppgett att den bor själv. På 

Intervjuperson 1:s försörjningsstödsenhet ska de börja göra hembesök för att få träffa barnen, 

men det är ingenting som de gör i dagsläget. Intervjuperson 1 berättar: 

 
”…en del barn är med rätt så ofta, faktiskt, och en del barn ser vi nästan aldrig 
och det är också därför vi har sagt att vi ska försöka att göra hembesök en eller två 
gånger per år hos barnfamiljerna, just för att vi ändå ska ha fått en liten koll på 
barnen i de familjer som faktiskt inte kommer hit alltid.” 
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Flera intervjupersoner berättar om svårigheten kring att vilja träffa barnen i familjerna, men 

samtidigt inte inkräkta på föräldrarnas revir. Intervjuperson 4 förklarar det som: 

 
”…går du på a-kassa eller har du sjukpenning eller arbetar du, det är ingen som 
ber att få prata med dina barn, för att se hur du har det. Det finns ingenting som 
säger att man är sämre som förälder för att man då har försörjningsstöd. Att 
föräldrarna på något sätt ska vara sämre.” 

 

Den ekonomiska krisens inverkan på barnperspektivet  

Vi har precis redogjort för hur barnperspektivet är utformat i de fem kommunerna. Men 

påverkas dessa tillämpningar när en ekonomisk kris drabbar samhället? Enligt samtliga 

intervjupersoner har inte tillströmningen av nya klienter, som den ekonomiska krisen förde 

med sig, börjat avta än. Däremot råder det delade meningar hos våra intervjupersoner kring 

huruvida barnperspektivet påverkas vid kristider eller inte. Enligt Intervjuperson 1 och 

Intervjuperson 2 ska en ekonomisk kris inte påverka barnperspektivet. Däremot tror de att det 

blir fler barnfamiljer som har sämre ekonomi under kristider. Men detta inte ska påverka 

deras bedömningar i ärendena. Intervjuperson 1 anser att den ekonomiska krisen har gjort att 

de måste skärpa rutinerna kring biståndet som barnfamiljer får utöver riksnormen, att det 

finns ett större behov av att göra hembesök för att se att pengarna inte används till något 

annat. Intervjuperson 1 tycker att det finns en risk att fler människor söker försörjningsstöd 

vid ekonomiska kristider och att det blir högre tryck på varje handläggare. Detta medför att 

de ibland missar barnperspektivet. Intervjuperson 1 anser också att det finns återkommande 

brister i att man på försörjningsstödsenheten lite för ofta missar barnperspektivet över huvud 

taget. 

Enligt Intervjuperson 3 påverkas barnperspektivet vid kristider. Handläggarna har en 

betydlig mer stressad arbetssituation, eftersom att de har fler ärenden. De måste hinna med 

att utreda behovet av försörjningsstöd. Då prioriteras detta först, vilket medför att hembesök 

och hur barnen har det kommer i sista hand. Intervjuperson 4 anser också att barnperspektivet 

påverkas: 

 
”…man har fler ärenden, vi har ju, handläggarna här har en hög arbetsbelastning, 
gör ett fantastiskt arbete. Men det är svårt att få tiden att räcka till och det kanske, 
egentligen, arbeta med barnperspektivet fullt ut så mycket som man skulle vilja 
göra. Det kan jag väl se så, det påverkar säkert negativt på många sätt utav 
kristider, dessvärre, för det är under de tiderna som jag tror att det är som viktigast 
att uppmärksamma det.” 
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Intervjuperson 5 berättar att försörjningsstödsenheten, som Intervjuperson 5 arbetar på, har 

jobbat med barnperspektivet i några år och har fortsatt med det. Därmed har det inte blivit 

någon förändring under den senaste ekonomiska krisen, som började under år 2008. 

Barnfamiljerna har blivit fler, men Intervjuperson 5 anser att de arbetar på samma sätt. 

Handläggarna får fler ärenden under en ekonomisk kris, men det hindrar inte dem från att 

träffa barnen lika ofta, som de gjorde innan krisen, eftersom att barnen är en väldigt tydlig 

och prioriterad grupp i deras arbete.  

 

Sammanfattning 

Vi har nu presenterat de mest centrala resultaten som vi fick fram genom vår 

dokumentgranskning och vid våra intervjuer. Genom dokumentgranskningen har vi kunnat 

dra slutsatsen att Socialstyrelsen anser att barnens situation alltid ska uppmärksammas i alla 

utredningar som barn på något sätt är berörda av och att barnens bästa alltid ska tas i hänsyn 

vid beslut som rör dem. Detta är inarbetat i samtliga kommuners riktlinjer, men de har även 

själva utarbetat vissa riktlinjer för vad barnen i kommunerna har rätt till. Alla 

intervjupersoner anser sig ha makten att kunna påverka hur barnperspektivet ska vara 

utformat på deras försörjningsstödsenheter. Men vad de gör med denna makt visar sig på 

olika sätt: några arbetar aktivt för att utveckla nya riktlinjer och för att upprätthålla och 

utveckla kompetensen om barnperspektivet på deras försörjningsstödsenheter, medan andra 

handleder och hjälper handläggarna i deras dagliga arbete. Våra intervjupersoner har 

liknande uppfattningar om vad det innebär att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av 

försörjningsstöd. Men de arbetar på olika sätt med att synliggöra barnen. Våra 

intervjupersoner har olika åsikter om när informationen kring bistånd utöver riksnormen ska 

ges till klienterna, dock är alla överens om att de behöver kontrollera de klienter som får 

detta bistånd genom att kräva kvitton eller göra hembesök samt att de är mer generösa med 

detta bistånd när det ingår barn i klienternas hushåll. Vem eller vilka som har rätten att 

godkänna bistånd utöver riksnormen beror på vilken kommun man befinner sig i, men oftast 

är det någon som är högre uppsatt än handläggarna som tar beslut angående dessa 

ansökningar. Flera av våra intervjupersoner berättar att en ekonomisk kris för med sig att det 

blir ett högre tryck på varje handläggare och för att hinna utreda behovet av försörjningsstöd 

missar handläggarna ibland att synliggöra barnen vid utredningarna. 
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Kapitel 6: Sociologisk analys och tolkning 

Här förklarar vi, utifrån våra resultat och med hjälp av våra teorier, varför barnen synliggörs 

på det sätt som våra intervjupersoner tolkar att de gör. Kapitlet avslutas med de slutsatser som 

vi har kunnat dra utifrån våra resultat och sammanförs med tidigare forskning samt de lagar 

och riktlinjer som gäller för synliggörandet av barn vid försörjningsstödshandläggning. 

 

Makt och kontroll 

Enligt Weber (1987) karakteriseras den moderna, byråkratiska myndighetens funktioner bland 

annat av att de regler eller lagar som är fastställda för verksamheten strikt måste följas. Weber 

(1983) skriver också att myndigheterna är hierarkiskt uppbyggda och att varje myndighet 

kontrolleras och övervakas av en myndighet som är högre upp på den hierarkiska skalan. 

Socialstyrelsen är den myndighet som utformar de regler kring tillämpningen av hur lagarna 

ska tolkas och som försörjningsstödsenheterna ska rätta sig efter. Men varje kommun har även 

en socialnämnd som utfärdar beslut och som har sista ordet vid frågor som handläggarna på 

försörjningsstödsenheterna inte har delegation på, bland annat gällande bistånd utöver 

riksnormen. Detta skapar ibland svårigheter för handläggarna. Till exempel berättar 

Intervjuperson 1 att även om handläggarna skulle vilja hjälpa klienterna lite extra, vid till 

exempel jul eller vid födelsedagar, måste de rätta sig efter vad politikerna bestämmer. 

Eftersom att de inte har fått något beslut från nämndepolitikerna (socialnämnden) gällande 

denna fråga än, får de inte bevilja extra bistånd vid dessa tillfällen om de vill behålla sina 

jobb. Ett annat exempel på hur myndighetshierarkin har betydelse för arbetet med 

försörjningsstödshandläggning är att Intervjuperson 3 och Intervjuperson 5 uttrycker en 

önskan om att dator och Internet borde ingå i skälig levnadsnivå och Intervjuperson 5 tycker 

att det är skandal att Socialstyrelsen inte har kommit till skott att införa detta. Detta visar på 

att de avdelningsansvariga inte har makten att kunna påverka den myndighet som befinner sig 

två steg över dem i den hierarkiska stegen. De som arbetar på försörjningsstödsenheterna 

övervakas och kontrolleras av socialnämnden, vilken befinner sig över dem i den hierarkiska 

myndighetsskalan, medan socialnämnden har Socialstyrelsens regler som de måste följa. Det 

finns därmed en tydlig myndighetshierarki och alla som befinner sig i de lägre myndigheterna 

måste rätta sig efter de högres beslut och regler. 

Samtliga intervjupersoner anser sig ha makten att kunna påverka hur deras 

försörjningsstödsenheter ska arbeta med att synliggöra barnen. Lipsky (2010) skriver att det 

skapar stor problematik för gatubyråkrater att dels försöka se till varje klients speciella behov 
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och dels rätta sig efter att de har för få resurser samt att deras arbete är manusstyrt för att de 

ska uppnå de politiska mål som är satta för verksamheten. Därför kämpar sig vissa 

gatubyråkrater upp till chefspositioner, men antingen försöker de reformera reglerna eller 

nöjer de sig med hur reglerna ser ut, när de väl har kommit till en högre position inom 

myndigheten. Alla våra intervjupersoner har haft tjänster på en lägre nivå inom 

försörjningsstödsenheter och vi utgår från att samtliga har arbetat sig upp till de positioner 

som de befinner sig i idag. Hur de hanterar maktpositionen ser dock olika ut. Till exempel är 

det mest i det vardagliga arbetet som Intervjuperson 2 anser sig kunna påverka 

barnperspektivet. Att det är lätt hänt att hushållen ses som en ”klump” och att Intervjuperson 

2 då kan gå in och puffa för att handläggarna ska göra bedömningar utifrån hur barnen har 

det. Men Intervjuperson 2 arbetar inte aktivt för att upprätthålla och utveckla barnperspektivet 

inom verksamheten, då det aldrig tas några initiativ till utbildningsdagar och liknande. Istället 

verkar barnperspektivet utgöras av de vuxnas syn på hur barnen har det. Socialstyrelsen 

menar att barn ska synliggöras genom att se barnen ur de vuxnas ögon, men även ur barnens 

perspektiv. Det sistnämnda verkar man inte ta hänsyn till på denna försörjningsstödsenhet. 

Intervjuperson 3 påverkar barnperspektivet genom att se till att barnen har en skälig 

boendesituation och att ungdomar, som tar studenten, kan delta i studentaktiviteterna på 

samma premisser som sina vänner. Intervjuperson 5 brukar ta initiativ till planeringsdagar där 

de går igenom rutinerna, men har även infört att barnens situation alltid ska synas vid 

avslagsbeslut. Vissa har kämpat för att utveckla och reformera barnperspektivet, medan andra 

verkar ha nöjt sig. Intervjupersonerna kan använda sin makt till att påverka tillämpningen av 

barnperspektivet, vilket sedan handläggarna måste följa. Men när de väljer att inte utnyttja 

denna makt lämnar det lite utrymme för handläggarna att handla utifrån ett tydligt 

barnperspektiv och därmed blir barnen i klienternas hushåll lidande. De som däremot utnyttjar 

makten att kunna påverka barnperspektivet ger handläggarna ett större handlingsutrymme, 

eftersom att handläggarna då måste följa dessa riktlinjer eller rutiner, vilket för med sig att 

barnens behov kan synliggöras i större utsträckning. Det manusstyrda arbetet, som Lipsky 

(2010) skriver om, innehåller därmed ett politiskt mål om att klienternas individuella behov 

ska tillgodoses. Lyhördheten för klientens behov inarbetas då i ”manuset”, vilket löser 

problematiken kring att antingen arbeta för att uppnå de politiska målen eller att tillgodose 

klientens behov. 

Det finns en tydlig hierarkisk uppbyggnad bland de olika sociala myndigheterna, men 

Weber (1987) poängterar även att ett utmärkande drag inom den moderna, byråkratiska 

myndigheten är att det även där finns en tydlig tjänstehierarki. På försörjningsstödsenheterna 
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är det de avdelningsansvariga som sitter på den högsta positionen. Enligt Weber (1983) 

befinner sig den typiska, legala auktoritetspersonen i en situation där denne fattar beslut och 

ger sina underordnade anvisningar. De individuella tjänstemännen rättar sig efter dennes 

beslut, eftersom att det är en legitim maktutövning som denne utövar. De avdelningsansvariga 

är de som har medverkat till att upprätta riktlinjer och rutiner som handläggarna ska följa, 

vilka handläggarna får rätta sig efter. Eftersom att denna maktutövning är, skriver Weber, 

legitim, måste handläggarna följa anvisningarna som kommer från auktoritetspersonen. 

Annars finns det en risk för att dessa tjänstemän inte får behålla sina tjänstepositioner. 

Det är inte alla handläggare som själva har makten att bestämma över de beslut som 

ska tas gällande deras klienters ansökningar om bistånd utöver riksnormen. Förutom på 

Intervjuperson 4:s försörjningsstödsenhet, där handläggarna själva får bevilja bistånd utöver 

riksnormen, har försörjningsstödsenheterna vissa bestämda maktperspektiv att ta hänsyn till 

när det gäller beviljandet av bistånd utöver riksnormen. De flesta handläggarna har någon 

över sig som tar beslut. På, till exempel, Intervjuperson 1:s försörjningsstödsenhet har 

handläggarna en viss summa som de får bevilja i bistånd utöver riksnormen, överstiger 

ansökningen denna summa går ansökningen vidare till Intervjuperson 1 och överstiger 

ansökningen om bistånd utöver riksnormen den summa som Intervjuperson 1 är berättigad att 

bevilja, tas ansökningen upp i arbetsutskottet, det vill säga socialnämnden. Detta är ett tydligt 

exempel på hur maktpositionerna är hierarkiskt uppdelade. Samtliga måste rätta sig efter de 

regler som är fastställda för den tjänsteposition som de har. Om klienternas behov är större än 

vad den makt som reglerna tillåter tjänstemannen att utöva i sin position, går ärendet vidare 

till nästa maktposition och därmed har varje tjänsteman någon eller några som befinner sig 

högre upp och besitter mer makt än den förstnämnde. Detta visar på att det finns en fast 

hierarki av tjänstepositioner inom denna byråkratiska myndighet, vilket Weber (1983) skriver 

är utmärkande för en idealtypisk byråkrati. Att varje tjänsteposition har ett definierat 

kompetensområde (Weber, 1983) framgår ur hur beviljandet av bistånd utöver riksnormen tar 

sig i uttryck på Intervjuperson 5:s försörjningsstödsenhet. Där har inte handläggarna 

delegation på detta utan en samordnare ansvarar för denna uppgift. Handläggarnas främsta 

uppgift är därmed att se till att klienterna får det omedelbara behovet av försörjningsstöd 

tillgodosett. Medan det finns en annan tjänsteposition vars arbetsuppgift bland annat går ut på 

att utreda behovet av extra bistånd. 

Weber (1983) skriver att den makt som auktoritetsutövarna, det vill säga både de 

avdelningsansvariga och handläggarna, besitter utövas gentemot folket, de personer som ska 

beaktas och behandlas lika av de idealiska tjänstemännen. Makten som handläggarna har över 
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sina klienter visar sig på lite olika sätt. Enligt Lipsky (2010) har gatubyråkraterna kontroll 

över sina klienter, vilket visar sig på fyra sätt: genom hur mycket fördelar klienterna får, 

genom att det är gatubyråkraterna som bestämmer när, var och hur deras möten ska ske, 

genom att gatubyråkraterna lär klienterna att inta en klientroll genom att beskriva för 

klienterna vad de kan och vad de inte kan förvänta sig av myndigheten samt genom att det är 

gatubyråkraterna som bestämmer hur pass personliga mötena får vara. Vissa av dessa 

kontrollmekanismer fann vi i våra intervjupersoners berättelser. När det gäller de förmåner 

som handläggarna, men även våra intervjupersoner och socialnämnden, kan ge sina klienter, i 

form av bistånd utöver riksnormen, sker kontroller över att pengarna faktiskt går till det som 

pengarna är avsedda att gå till. För att säkerställa detta krävs det att klienterna visar kvitton 

och på Intervjuperson 5:s försörjningsstödsenhet ser handläggarna själva till att vissa avgifter 

betalas. Men handläggarna kan även göra hembesök. Då är det på handläggarnas premisser 

som kontrollerandet sker genom att de bestämmer när, var och hur deras möten ska ske. Rättar 

sig inte klienterna efter detta kan det hända att de blir utan försörjningsstöd, eftersom att 

reglerna och handläggarnas rekommendationer måste följas. 

Intervjuperson 1 berättar att en del familjer blir skrämda av att komma till 

försörjningsstödsenheten, eftersom att de måste redovisa olika saker och för att det kan krävas 

att de ska delta i olika aktiviteter samt för att de, helt enkelt, ska bli kontrollerade. 

Intervjuperson 1 tillägger också att reglerna i vissa fall begränsar, men ibland underlättar 

reglerna också. Detta eftersom att det är lätt att hänvisa klienterna till de regler som de måste 

följa för att bli berättigade försörjningsstöd. Detta är ett tydligt exempel på hur handläggarna 

lär klienterna att inta klientrollen, genom att handläggarna berättar vad som krävs av 

klienterna samt vad de kan förvänta sig av myndigheten, vilket Lipsky (2010) menar är en av 

de fyra kontrollmekanismer som gatubyråkraterna kan utöva mot klienterna. Genom att ha de 

regler som försörjningsstödsenheterna har kan handläggarna tydligt peka på vad som krävs av 

klienterna, men samtidigt begränsar reglerna handläggarnas makt. För även om handläggarna 

vill hjälpa klienterna och ge dem vissa förmåner, har de inte den makten att de alltid kan göra 

detta. Vad de däremot kan göra är att se till att klienterna får den information, kring 

försörjningsstöd och om bistånd utöver riksnormen, som klienterna har rätt till. 

 

Informationsgivande som en kontrollmekanism 

I Intervjupersons 4:s riktlinjer står det att ”Syftet med riktlinjerna är likabehandling när det 

gäller såväl bidragsnivå och förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd, som insatser som 
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ska erbjudas från socialtjänstens sida”. Men är det så att alla klienter behandlas lika eller finns 

det några skillnader? Lipsky (2010) skriver att gatubyråkraterna har kontroll över sina 

klienter, detta genom att det är de som avgör vilken information som klienterna ska få. Lipsky 

skriver även att klienterna upplever informationsgivandet på två sätt: antingen som att 

gatubyråkraterna favoriserar vissa klienter eller som att de får information som är förvirrande, 

svårbegriplig och rutinmässig.  

Enligt Lipsky (2010) är det gatubyråkraterna som, till stor del, avgör vilken 

information som klienterna ska få. När det gäller information om möjligheten att ansöka om 

bistånd utöver riksnormen är det upp till handläggarna att informera klienterna om detta och 

våra intervjupersoner har lite olika åsikter om när detta informationsgivande ska ske. 

Intervjuperson 5 berättar att de informerar sina klienter vid nybesök, men att de ger mer 

utförlig information kring bistånd utöver riksnormen efter sex månader, när klienterna räknas 

som långvariga. Intervjuperson 5 anser även att det är handläggarna som ska föreslå det, att 

det är dem som ska erbjuda klienterna dessa pengar och att familjerna själva inte ska behöva 

be om det. På Intervjuperson 1:s och på Intervjuperson 4:s försörjningsstödsenheter ser det 

lite annorlunda ut. På Intervjuperson 1:s försörjningsstödsenhet brukar handläggarna alltid 

informera klienterna vid nybesök, de brukar förklara vad hela processen kring bistånd utöver 

riksnormen innebär, eftersom att Intervjuperson 1 anser att det är information som alla 

klienter ska få. Men på Intervjuperson 4:s försörjningsstödsenhet informeras klienterna inte så 

mycket om detta vid nybesök. Utan det är snarare när de har varit aktuella för försörjningsstöd 

en längre tid som de anser att det finns ett större behov av att bevilja pengar till extra saker. 

Men de har ingen rutin för hur eller när klienterna ska informeras om detta, utan det är väldigt 

mycket upp till handläggarna att bestämma när detta informationsgivandet ska ske. 

Handläggarna ska alltid tänka på vad som är bäst för barnet, när de tar beslut i sina 

ärenden, och samtliga intervjupersoner är överens om att barnperspektivet har en stor 

betydelse när det gäller avhysningsärenden och bistånd till hyres- och elskulder. De beviljar 

då oftast bistånd till detta om det ingår barn i hushållet, vilket de kanske inte skulle ha gjort 

om det hade rört sig om ett hushåll utan barn. 

Enligt Lipsky (2010) gör dessa kontrollmekanismer, att det är gatubyråkraterna som 

avgör vilken information och vilka förmåner som klienterna ska få, att gatubyråkraterna har 

stor makt över sina klienter, vilket i slutändan styr hur mycket hjälp varje klient får. Enligt 

Intervjuperson 4:s kommuns riktlinjer är syftet med riktlinjerna att alla klienter ska behandlas 

lika. Men enligt Intervjuperson 4 är det upp till handläggarna att själva bestämma när 

informationen om möjligheten till bistånd utöver riksnormen ska ges. Därmed kan det hända 
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att vissa klienter får informationen vid nybesök, att vissa klienter får det efter ett år och att 

vissa klienter kanske aldrig får informationen. Lipsky (2010) skriver att det arbete som 

gatubyråkraterna utför är, till största del, något som offentligheten inte kan ta del av, att 

mötena oftast äger rum bakom stängda dörrar och att klienterna nästan aldrig träffar varandra. 

Detta gäller även på försörjningsstödsenheterna och därför kan inte de enskilda klienterna ta 

del av vad de andra klienterna får för information eller förmåner. Detta kan skapa ojämlikhet 

och orättvisa bland klienterna. Eftersom att de enskilda klienterna inte får ta del av vad som 

sker i mötet mellan handläggarna och andra klienter får de inte reda på vad dessa får för 

förmåner eller information. Då kan de inte heller kräva likabehandling och därmed är 

orättvisan ett faktum. Men det finns även omständigheter som bidrar till att de flesta 

klienterna inte får den information eller förmåner som de är i behov av, tidsbrist är en sådan 

orsak. 

 

En ekonomisk kris = tidsbrist och massbehandling av  klienter? 

Lipsky (2010) menar att gatubyråkrater har otillräckliga resurser, bland annat i form av tid, 

för att deras arbeten ska kunna utföras exakt enligt de regler som gäller för deras 

arbetsuppgifter. Detta medför att gatubyråkraterna ställs inför ett dilemma: att de inte kan utgå 

från sina egna omdömen om vad det är för behov som klienterna behöver hjälp med, utan de 

måste använda sin tid till att hjälpa fler klienter istället, även om de hellre hade sett att 

klienternas behov hade fått en mer djupgående utredning. Deras arbete symboliseras därför 

mer av kvantitet än av kvalitet. Det framgår att samtliga fem kommuner, som vi har 

undersökt, har speciella riktlinjer för hur barnen ska synliggöras inom handläggningen av 

försörjningsstöd. Men både Intervjuperson 1 och Intervjuperson 4 berättar att under dessa 

handläggningsmöten tar diskussioner kring hur klienterna ska bli självförsörjande, hur 

ekonomin ser ut i klienternas hushåll och att se till att klienterna har råd att betala hyran och 

att köpa mat upp större delen av tiden som de har till sitt förfogande. Därmed kommer 

diskussionen kring hur klienternas barn har det i sista hand, till fördel för rent ekonomiska 

diskussioner. Detta gör att handläggarna kanske inte alltid kan leva upp till de riktlinjer, som 

kommunerna och Socialstyrelsen har utarbetat kring barnperspektivet, som de ska följa. 

Lipsky skriver att tidsbristen medför att gatubyråkraterna massbehandlar klienterna istället för 

att se till varje klients behov. Att handläggarna på Intervjuperson 1:s och Intervjuperson 4:s 

försörjningsstödsenheter inte alltid hinner utreda barnens behov är ett utmärkt exempel på hur 

tidsbristen påverkar handläggarna. 
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Samtliga intervjupersoner anser att det blir ett högre tryck på 

försörjningsstödsenheterna vid en ekonomisk kris. Lipsky (2010) skriver att en sådan 

omständighet kan ha som följd att servicen måste minska. I Intervjuperson 5:s kommun, som 

sedan några år tillbaka har gjort barn och barnfamiljer till en prioriterad grupp i sitt arbete 

med försörjningsstöd, har inte den ekonomiska krisen haft någon inverkan på 

barnperspektivet, utan de har fortsatt att ha ett tydligt synliggörande av barnen i deras 

handläggning. Däremot anser Intervjuperson 1, Intervjuperson 3 och Intervjuperson 4 att den 

ekonomiska krisen har medfört att tiden inte alltid räcker till för att arbeta med 

barnperspektivet fullt ut så mycket som de skulle vilja göra. De anser att den ekonomiska 

krisen har lett till att det blir ett högre tryck på varje handläggare och att handläggarna därmed 

har en mer stressad arbetssituation. Det är detta, menar Lipsky (2010), som gör att 

massbehandling av klienter blir normen i det arbete som gatubyråkraterna utför. Lipsky 

skriver även att varje enskilt fall kräver improvisation och lyhördhet, vilket, i det här fallet, 

innebär att synliggöra varje barns behov, vilket även framgår i Socialstyrelsens riktlinjer att 

handläggarna ska göra. Men när handläggarna inte har tid för detta, eftersom att resurserna 

blir mer begränsade under en ekonomisk kris, finns det en viss risk för att handläggarna 

istället, skriver Lipsky, utvecklar rutiner, genvägar och förenklar ärendehanteringen och då 

normaliseras klienternas behov, istället för att se till det speciella behovet som varje klient 

behöver hjälp med.  

När barnens behov inte längre hinner utredas utgörs handläggarnas arbete mer av 

kvantitet än av kvalitet. Lipsky (2010) skriver att servicen, i levererandet av politik på 

gräsrotsnivå, ges till människor av människor. Viktiga redskap i interaktionen är därmed 

omtanke och ansvarskänsla. Dessa egenskaper fråntas handläggarna när deras arbete 

kvantifieras. Intervjuperson 3 berättar att handläggarna får en mer stressad arbetssituation när 

en ekonomisk kris inträffar. Utredningen av behovet av försörjningsstöd kommer först och 

hembesök och hur barnen i familjerna har det kommer i andra hand. Det är i sådana 

situationer som handläggarna förenklar ärendehanteringen och massbehandling av klienter 

blir normen. Eftersom att handläggarna på Intervjuperson 3:s försörjningsstödsenhet i vanliga 

fall brukar ta stor hänsyn till barnens behov, vilket framkommer i både kommunens riktlinjer 

och rutinpärm samt under intervjun med Intervjuperson 3, är det tidsbristen, som den 

ekonomiska krisen medför, som är boven i dramat. 
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Slutsatser 

Utifrån vårt insamlade material har vi kunnat dra två slutsatser: att barnperspektivet inte är 

tillräckligt definierat samt att barnen behöver synliggöras i större utsträckning. Nedan 

presenteras dessa slutsatser mer ingående. 

 

Inget tydligt barnperspektiv 

I Socialstyrelsens undersökning av 41 av Sveriges kommuner, som resulterade i rapporten 

Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (2003b), framgick det att det inte 

fanns en tydlig definition av vad det innebär att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av 

försörjningsstöd. Även om många av våra intervjupersoner har en liknande tolkning av vad 

det innebär att ha ett barnperspektiv, det vill säga att tänka utifrån barnens situation när de 

bedömer och fattar beslut i sina ärenden, finns det ingen tydlig definition av hur de ska gå 

tillväga för att bedöma ur barnens perspektiv. Det finns ingen regel, som har börjat tillämpas 

än, om att de ska träffa barnen i familjerna, förutom i Intervjuperson 5:s kommun, och därmed 

får handläggarna utgå från vad föräldrarna och vad handläggarna själva anser att barnen 

behöver. Eftersom att barnens röster sällan görs hörda är det främst vuxenperspektivet av vad 

barnen tros behöva som tillämpas. Enligt Socialstyrelsen (2003a) handlar barnperspektivet om 

att, utifrån barnets ögon, se en situation ur barnets synvinkel, men även att som vuxen se 

barnet och lyssna på dess synpunkter. Detta är något som förekommer i väldigt begränsad 

utsträckning i flera av de undersökta kommunerna, vilket kan härledas till dels den tidsbrist 

som Lipsky (2010) skriver om och dels att de avdelningsansvariga har valt att nöja sig med 

hur barnperspektivet är utformat i de avdelningsansvarigas kommuner. För att tillämpa 

Socialstyrelsens syn på barnperspektivet skulle det krävas mer tid, både från handläggarnas 

sida och från de avdelningsansvariga. De sistnämnda skulle då behöva utforma 

tillämpningsanvisningarna på ett mer definierat sätt för hur handläggarna ska gå tillväga för 

att synliggöra barnen. Handläggarna skulle, i sin tur, behöva utöka tiden för varje 

handläggningsmöte där det ingår barn i klienternas hushåll. Återigen är det tidsbristen som är 

boven i dramat. 

Enligt Socialstyrelsen (2003b) ska klienterna informeras om möjligheten att ansöka 

om bistånd utöver riksnormen vid nybesök och därefter kontinuerligt. I Socialstyrelsens 

riktlinjer framgår det att riksnormen får beräknas till en högre nivå om det är en förutsättning 

för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Därmed är det viktigt att denna information 

tilldelas klienterna som har barn. Detta sker i tre av de fem undersökta kommunerna, enligt 
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våra intervjupersoner. På Intervjuperson 2:s försörjningsstödsenhet informeras däremot 

klienterna om möjligheten att få bistånd till cykel och hjälm till barnen, men Intervjuperson 2 

vet inte om klienterna informeras om att de kan ansöka om bistånd utöver riksnormen till 

annat också. Enligt Intervjuperson 4 är det väldigt mycket upp till varje handläggare att 

bestämma när informationen om möjligheten att ansöka om bistånd utöver riksnormen ska 

ges. Med utgångspunkt i Socialstyrelsens regler om informationsskyldighet och med 

beaktande av vad forskning berättar om hur barn, som lever under fattiga förhållanden, mår 

när de inte kan delta i samhällslivet på samma villkor som sina kamrater (Salonen, 2011, 

Harju, 2005) bör detta informationsgivande inarbetas i kommunernas riktlinjer eller 

rutinanvisningar. För att detta, att alla klienter får en rättvis behandling när det gäller att få 

denna information, ska vara möjligt krävs det återigen att de avdelningsansvariga inte bara 

nöjer sig med hur riktlinjerna är utformade. Eftersom att tre av de fem 

försörjningsstödsenheterna verkar ha utarbetat rutiner kring informationsgivandet är det svårt 

att peka på vad som är orsaken till att de andra två kommunerna inte har gjort det. En 

bidragande orsak kan dock vara att de avdelningsansvariga har valt att nöja sig med de rutiner 

som redan finns. 

 

Osynliggörandet av barnen 

Om syftet med att ha ett barnperspektiv vid handläggningen av försörjningsstöd är att barnen 

ska synliggöras, finns det då en motsats till detta när barnperspektivet inte är tydliggjort? Med 

begreppet ”osynliggörande” vill vi peka på bristerna som vi har funnit i en av våra 

intervjupersoners tolkning av vad det innebär att ha ett barnperspektiv. Att barnen, under de 

senaste årtiondena, har kommit att betraktas som individer framgår i vår kunskapsöversikt 

(Therborn, 1996, Harju, 2005). Det framgår även i FN:s konvention om barnets rättigheter att 

man alltid ska se till barnets bästa vid åtgärder som rör barn, vilket även är lagstadgat i SoL 

1:2. Att barnets inställning ska beaktas så långt som det är möjligt och att barnets vilja ska tas 

i hänsyn, med barnets ålder och mognad i åtanke, när åtgärder rör barnet framgår i SoL 3:5 

och att det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp som de behöver finns att finna i SoL 2:2. Så när man återgår till synen 

på att barn bara ingår i hushållet och att de har en del av pengaposten känns det som att vi helt 

plötsligt har rest tillbaka i tiden – till den tid då barnen inte synliggjordes och inte betraktades 

som individer. Detta exemplifierar och bekräftar den förförståelse vi hade, baserad på våra 

egna erfarenheter, i början av vårt uppsatsskrivande och som vi nästan lyckades sudda ut i och 

med vår kunskapsöversikt.  
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Att se på familjen som en klump är att osynliggöra de individer som ingår i hushållet 

och att osynliggöra barnen är att direkt motsätta sig allt vad lagar och riktlinjer säger om hur 

ett barnperspektiv ska vara utformat. Varför denna avdelningsansvarig tolkar sin kommuns 

tillämpningar av barnperspektivet på detta sätt har vi inte funnit någon förklaring till. 

Eftersom att detta osynliggörande talar emot allt som finns skrivet om hur barnperspektivet 

bör tillämpas motsäger sig detta bland annat Webers (1987) definition av vilka egenskaper 

den moderna, byråkratiska myndighetens funktioner karakteriseras av. Bland annat ska de 

regler eller lagar som är fastställda för verksamheten strikt efterföljas. Vilket den här 

försörjningsstödsenheten inte gör, om vi ska lita på intervjupersonens ord. Enligt Lipsky 

(2010) är gatubyråkraternas arbete väldigt manusstyrt, eftersom att de ska uppnå de politiska 

mål som har satts ut för arbetet, samtidigt som varje enskilt fall kräver improvisation och stor 

lyhördhet. Det politiska målet, vilket i det här fallet är att synliggöra barnen vid 

försörjningsstödshandläggningen, kan därmed inte uppnås och den improvisation och 

lyhördhet som krävs för varje enskilt fall kommer inte till uttryck om barnen inte ses som 

individer. Vi hoppas att vi, med här uppsatsen, har lyckats redogöra för vikten av att inte 

osynliggöra barnen i handläggningen av försörjningsstöd. Inte under några andra 

omständigheter heller, för den delen. 
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Kapitel 7: Reflektioner 

Här ger vi förslag på hur tillämpningarna av barnperspektivet kan vidareutvecklas samt 

presenterar våra sammanfattande reflektioner kring huruvida vi belyste de frågor som vi 

syftade till att belysa och ger förslag till vidare forskning.  

 

Förslag till förändring inom försörjningsstödhandlä ggning 

Med utgångspunkt i vår slutsats om att det inte finns en tydlig definition kring hur ett 

barnperspektiv inom försörjningsstödhandläggning ska vara utformat och att barnens egna 

röster sällan görs hörda ställer vi oss frågan: Vad händer då med de barn som inte berättar för 

sina föräldrar att de är intresserade av att till exempel börja med någon fritidssysselsättning, 

eftersom att de tror att familjen inte har råd med det? För att även dessa barn ska få en 

möjlighet till ett aktivt fritidsliv anser vi att det skulle vara till fördel om handläggarna, efter 

att barnfamiljerna har varit aktuella på försörjningsstödsenheterna en viss tid, antingen 

tillfrågar klienterna om de vill ta med barnen till ett handläggningsmöte eller diskuterar ett 

möjligt hembesök för att klargöra om barnen saknar något i hemmet eller om det finns något 

som de är intresserade av att aktivera sig med på fritiden. Det är inte säkert att alla klienter vill 

att handläggarna träffar deras barn, vilket handläggarna bör acceptera, men vi anser att alla 

klienter som har barn i alla fall bör tillfrågas om en sådan möjlighet. Detta är särskilt viktigt 

under ekonomiska kriser, då antalet barnfamiljer som söker sig till försörjningsstödsenheter 

ökar och det blir fler barn som är i behov av att få uttrycka sina åsikter kring deras situation. 

Eftersom att det inte finns särskilda rutiner kring när informationen om bistånd 

utöver riksnormen ska ges till klienterna på två av våra undersökta försörjningsstödsenheter 

anser vi att handläggarna bör ha en skriven regel om att alla klienter ska informeras om denna 

möjlighet. Detta bör ske vid nybesök och därefter vid angivna tidpunkter, till exempel var 

tredje månad. 

 

Syftet uppnåddes och frågeställningarna belystes 

Vi anser att vi har lyckats belysa de frågeställningar som vi syftade till att undersöka i den här 

uppsatsen. Vi har tagit reda på, genom de avdelningsansvarigas tolkningar, hur handläggare 

synliggör barn vid försörjningsstödshandläggning, hur de avdelningsansvariga använder sin 

makt för att påverka hur barnen ska synliggöras, till vad och varför det beviljas bistånd utöver 

riksnormen till barnfamiljer samt hur synliggörandet av barnen påverkas vid en ekonomisk 

kris. Vi måste medge att det har varit svårt att hålla fokus på dessa frågeställningar vid vissa 
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tillfällen, eftersom att vi fick så ut så mycket material vid både intervjuerna och vid 

dokumentgranskningen. Men vi anser att vi ändå lyckades smalna av ämnet och i slutändan 

endast presentera de viktigaste resultaten kring de frågeställningar som vi syftade till att 

belysa. Vi tycker att vårt metodval, att genom en hermeneutisk ansats intervjua de 

avdelningsansvariga och granska Socialstyrelsens samt kommunernas riktlinjer, var rätt väg 

att gå för att belysa våra forskningsfrågor. Vi tror inte att vi, med tanke på den tid vi hade till 

vårt förfogande, hade kunnat belysa dessa frågor på något bättre sätt. Däremot har vi några 

förslag till hur en liknande undersökning, i framtiden och om tid finns, kan göras mer 

heltäckande. Dessa presenteras nedan. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi vill avsluta den här uppsatsen med att än en gång poängtera att allt det material som har 

samlats in vid våra intervjutillfällen, och som har presenterats i våra resultat samt analyserats 

med hjälp av sociologiska teorier, grundar sig i våra intervjupersoners tolkningar av hur 

barnen synliggörs i deras kommuner. Därmed finns det en viss möjlighet att handläggarna 

arbetar på ett annat sätt än vad som framgår i de avdelningsansvarigas tolkningar. Vi hade 

tyvärr inte tid att även intervjua handläggarna på de fem kommunernas 

försörjningsstödsenheter. Men för att få en heltäckande bild av hur barnen synliggörs vid 

handläggningen av försörjningsstöd anser vi att avdelningsansvarigas och handläggares 

tolkningar, kring hur barnen synliggörs i handläggningen av försörjningsstöd, är att föredra 

vid eventuella undersökningar i framtiden. Observationer av försörjningsstödshandläggning 

med barnfamiljer kombinerat med intervjuer och dokumentgranskning kan antagligen ge en 

ännu bättre bild av hur barnen synliggörs vid handläggningen, men då bör man även beakta 

svårigheterna kring att klienterna har rätt till sekretess och att man måste ha deras medgivande 

för att få lov att observera handläggningsmötena. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Allmänt om barnperspektivet 
• Vad innebär barnperspektiv för Dig i Ditt arbete? 
 
• Hur görs barnen synliga i handläggningen av försörjningsstöd? 
 
• Finns det särskilda regler, rutiner, riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd till 
barnfamiljer? 
- Vem/Vilka har utarbetat dessa? 
- Finns det stöd, hjälpmedel eller rutiner för hur handläggarna ska uppmärksamma barn i 
familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd och för vad som ska dokumenteras? 
 
• Vad är tanken bakom barnperspektivet? 
 
• Finns det särskilda barnombudsmän?  
 
• Brukar ni ha eller har ni haft några utbildningar/möten för handläggarna där 
barnperspektivet diskuteras? 
 
• Hur upprätthålls och utvecklas kompetensen om barnperspektivet? 
 
• Kan du berätta hur ett ”typiskt” handläggningsmöte ser ut när barn ingår i familjen? 
 
Besök 
• Får barnen följa med till handläggningsmöten? 
 
• Hur ofta träffar handläggarna barnen i familjerna? 
 
• Hur ofta träffar handläggarna barnfamiljerna? 
– Skiljer sig antalet möten från resterande hushåll? 
 
• Görs det hembesök? (Med godkännande från föräldrarna) 
– Varför gör det hembesök?  
 
”Extrapengar” 
• Informeras barnfamiljerna om möjligheten att ansöka om bistånd utöver riksnormen? 
– Alltid? 
– Bara vid långvariga ärenden? 
 
• Vem är det som oftast tar upp ”extrapengar-behovet”?  
 
• Till vad (vilka aktiviteter eller saker) beviljas ”extrapengar”?  
 
• Krävs det kvitton när ”extrapengar” har beviljats en barnfamilj?  
 
• Hur mycket kan ”extrapengar” uppgå till? (Finns det någon högsta summa?) 



   
 

 
• Hur går det till, rent praktiskt, när man godkänner ”extrapengar”?  
 
• Hur ofta överklagas nekande beslut gällande ”extrapengar”? 
 
Ekonomisk kris 
• Påverkas barnperspektivet vid kristider? 

- Hur påverkas det?   
- Ser ni över rutinerna extra noga? 
- Träffar inte handläggaren barnen lika ofta? 
- Hinner handläggaren inte beakta barnperspektivet? 
- Har enheten en mer generös syn i kristider? 
- Annat? 
- Hur har just den senaste krisen påverkat? 
- Är krisen över? 

 
• Minskar beviljandet av ”extrapengar” under en ekonomisk kris?  
 
Avslutande frågor 
• Brukar Du själv ta, eller har Du någon gång tagit, egna initiativ till att försöka påverka synen 
på barnperspektivet?  
 
• Om Du bortser från alla regler som gäller och från den ekonomiska biten, hur hade Du velat 
att barnperspektivet skulle ha sett ut?  
 


