
  
 

 

 

 

 

Ersta Sköndal högskola 

Institutionen för socialvetenskap 

Socionomprogrammet 210 HP 

  

 

 

 

 

En kvalitativ studie om hur socialsekreterare beaktar 

barnperspektivet i handläggning av försörjningsstöd 

 

A qualitative study of how social workers take into account the child's 

perspective in the administration of welfare benefits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basma Osman 

Examensarbete i socialt arbete, 15 hp 

SOC 63 VT 2016 

Kandidatexamen 

Handledare: Magnus Karlsson  

Examinator: Johanna Schiratzki 



 
 

 
 

 

2 

 

 

 
 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Förord...................................................................................................4 

2 Abstract ................................................................................................1 

3 Inledning ..............................................................................................2 

3.1 Bakgrund ...............................................................................................2 

3.2 Problemformulering ..............................................................................4 

3.3 Syfte ......................................................................................................5 

3.4 Frågeställningar: ....................................................................................5 

3.5 Förförståelse ..........................................................................................5 

3.6 Avgränsningar .......................................................................................5 

4 Metod ....................................................................................................6 

4.1 Forskningsdesign ..................................................................................6 

4.2 Urval av intervjupersoner ......................................................................6 

4.3 Tillvägagångssätt...................................................................................7 

4.4 Forskningsetiska överväganden ............................................................8 

4.5 Intervjuguide .........................................................................................9 

4.6 Material .................................................................................................9 

4.7 Resultatets tillförlitlighet .......................................................................9 

4.8 Bearbetning av material ......................................................................10 

5 Tidigare forskning .............................................................................11 

5.1 Barnfattigdom .....................................................................................11 

5.2 Barnkonventionen ...............................................................................13 

5.3 Barnperspektivet .................................................................................14 

5.4 Barnets bästa .......................................................................................15 

5.5 BBIC ...................................................................................................16 

6 Teoretiska utgångspunkter ..............................................................17 

6.1 Gräsrotsbyråkrati .................................................................................17 



 
 

 
 

 

3 

 

7 Resultat ..............................................................................................19 

7.1 Definition om barnperspektivet...........................................................19 

7.2 Tidsbrist ..............................................................................................22 

7.3 Otydligheter i lagar och riktlinjer ........................................................23 

7.4 Budgetramar ........................................................................................25 

8 Analys .................................................................................................26 

9 Slutsatser ............................................................................................28 

10 Diskussion ..........................................................................................29 

11 Slutsatsernas implikationer för socialt arbete ................................30 

12 Vidare forskning ...............................................................................31 

13 Referenser ..........................................................................................31 

14 Bilaga 1 – mail till enhetschefen .......................................................33 

15 Bilaga 2 Intervjuguide ......................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4 

 

 

1 Förord 

Mitt allra varmaste tack går till min underbara vän Asha för hennes tålamod, klokhet. Tack för att du 

stått ut med alla mina frågor under arbetets gång.  

Jag vill tacka min familj för det stöd jag har fått i de stunder det känns tufft att skriva. 

Jag vill även tacka min handledare Magnus Karlsson för hans hjälp och vägledning under uppsatsens 

gång. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina respondenter, utan de hade det inte blivit en uppsats. 
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2 Abstract 

English titel: A qualitative study of how social workers take into account the child's perspective in the 

administration of welfare benefits 

 

According to research children in families that obtain social welfare are exposed to problems with 

their health and development. The aim of this study is to explore social workers way of working with 

child perspective in their everyday work with families and social welfare. It also aims to explore the 

social workers discretion and if it affects their work on child perspective. This study used a qualitative 

methodology and used semi-structured interviews to collect data. The data was later analysed through 

content analysis. Four themes emerged from the data analysis; definition of the child perspective, lack 

of time, financial framework, unclear frameworks and laws. The social workers experienced that lack 

of time has a negative effect on their possibility to document the child perspective in their work. The 

social workers expressed that they have possibilities through their discretion to influence the work 

situation, which has a positive effect on the work.  The study concludes that social workers want to 

work with child perspective but need more resources and time to do so.  

 

Sammanfattning 

Enligt forskning utsätts barn i familjer som uppbär långvarigt försörjningsstöd för mer problem med 

sin hälsa och utveckling i jämförelse med barn som lever i självförsörjande familjer. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet i det dagliga arbetet med 

barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd och hur socialsekreterarna förhåller sig till handlingsutrymmet 

som förekommer på deras arbetsplats. 

     I denna studie använde jag mig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer 

där jag intervjuade fyra socialsekreterare för att samla in data. För att göra min analys har jag använt 

mig av Michael Lipskys gräsrotsbyråkrati teori. Resultatet har senare analyserats med en 

innehållsanalys. I innehållsanalysen framkom fyra teman; Definition av barnperspektivet, tidsbrist, 

budgetramar och oklarheter i lagar och riktlinjer. 

    Resultatet av studien visade att socialsekreterarna har olika definitioner av vad ett barnperspektiv är 

och att de upplever tidsbrist. Tidsbristen resulterar i att tiden för dokumentation av barnperspektivet 

minskar. Det framkom även att socialsekreterarna anser att de delvis har ett stort handlingsutrymme 

när det gäller att fatta beslut gällande specifika ärenden. Studien drar slutsatsen att socialarbetarna 

anser att barnperspektivet är viktigt samt att de vill arbeta med det. Dock behöver socialarbetarna mer 

resurser och tid. 
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3 Inledning 

 

3.1 Bakgrund 

 

Försörjningsstöd är välfärdssystemets sista skyddsnät. Försörjningsstöd ska vara ett komplement när 

samhällets allmänna system inte är tillräckliga eller när någon annan ersättning inte kan beviljas. 

Behovet av försörjningsstöd kan påverkas av strukturella faktorer såsom arbetslöshet, 

socialförsäkringens konstruktion samt demografiska förhållanden som förslagsvis invandring och 

barnafödande. Behovet kan även uppstå på grund av individuella faktorer som exempelvis 

familjesituation, låg utbildning fysisk och psykisk ohälsa samt kort vistelsetid i Sverige. Behovet av 

försörjningsstöd varierar i landet och antal invånare som uppbär försörjningsstöd är högre i storstäder. 

Försörjningsstöd är den vanligaste anledningen till varför människor söker sig till socialnämndens 

individ och familjeomsorg. (Socialstyrelsen, 2013). 

     Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1982. Lagen har efter detta omarbetats flera gånger men de 

grundläggande värderingarna såsom helhetssyn i sociala arbetet samt individens rätt till 

självbestämmande och inflytande har varit oförändrat. En viktig grundregel i SoL är att alla människor 

har ett eget ansvar för sitt liv. Socialtjänstens mål är att komplettera och förstärka människornas egna 

resurser och biståndet ska stimulera den enskilde människan att leva ett självständigt liv och bli 

självförsörjande. (Ibid) 

     Socialtjänstens uppgift är att hitta metoder som hjälper den enskilde människan att göra något åt sitt 

behov av biståndet. Människor som inte kan försörja sig själv ha rätt att få hjälp att på långsikt kunna 

klara sig utan försörjningsstöd. Det kan exempelvis vara att hjälpa den enskilde att hitta jobb, hjälpa 

till med praktikplats som kan leda till en anställning. Socialtjänsten kan även bistå med 

hushållsekonomisk rådgivning. Det finns människor som inte kan arbeta och i sådana fall måste 

socialtjänsten tillsammans med den enskilde hitta andra lösningar som exempelvis ersättning från 

socialförsäkringen (Ibid). 

      I SoL stadgas det att den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få de tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. För att den enskilde ska vara 

berättigad till försörjningsstöd ska den enskilde göra allt den kan för vara självförsörjande.  

     Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, den första är en riksnorm som gäller för hela Sverige och 

den andra är rätt till ersättning för skäliga kostnader för andra behovsposter som kan uppstå. 

Begreppet livsföring i övrigt kan vara allt annat bistånd som den enskilde har behov av för att kunna 
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ha en skälig levnadsnivå, det kan vara försörjningsstöd men kan även vara vård och 

behandlingsinsatser (Ibid). 

     Posten riksnorm tar sikte på bistånd för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, hälsa och hygien, 

dagstidning samt telefon och tv avgift inräknad. 

I den skäliga kostnaden, som inte ingår i riksnormen, avser bistånd för boende, hushållsel, arbetsresor, 

hemförsäkring, fackförenings och A-kassa avgifter.  

I livsföring i övrigt avser i huvudsak utgifter, som inte ingår i försörjningsstödet, till exempel utgifter 

för sjukvård, tandvård, glasögon, spädbarnsutrustning, flytt och begravningskostnader, andra behov 

som ingår i samma post är hemtjänst, särskilt boende samt vård och behandlingsinsatser (Ibid). 

     Biståndet ska enligt SoL garantera den enskilde en skälig levnadsnivå. Lagens förarbeten eller 

lagtexten har inte definierat vad skälig levnadsnivå egentligen innebär. SoL är en ramlag vilket 

betyder att kommunerna har frihet att själva utforma biståndet utifrån lokala förutsättningar och behov. 

En skälig levnadsnivå ändras över tid och socialtjänsten ska se till den enskildes behov tillgodoses. 

Vad som är en skälig levnadsnivå för en person som bor ute i landet behöver inte vara samma nivå 

som för en person som bor i en större stad (Ibid). 

     God ekonomi ger en grundtrygghet och den ger även möjlighet för människor att kunna göra val, 

exempelvis var de ska bo och hur stort. Har man inte en god ekonomi finns inte den tryggheten och 

valfriheten minskar (Socialstyrelsen, 2003).  

     När Socialstyrelsen (ibid) skriver om fattigdom menas det inte absolut fattigdom, den sorts 

fattigdom som finns i andra delar av världen och i länder där folk svälter och inte har råd med 

sjukvård, utan relativ fattigdom. Med långvarigt försörjningsstöd avses att man uppbär 

försörjningsstöd under en period som är längre än 10 månader (Socialstyrelsen, ibid). 

     Barn som lever i en familj som uppbär långvarigt försörjningsstöd är överrepresenterade på flera 

problemområden såsom mobbing, barnavårdsutredningar, barnmisshandel och att de senare själva 

uppbär försörjningsstöd när de blir vuxna. Det finns även forskning som visar att barn till familjer som 

uppbär långvarigt försörjningsstöd har sämre hälsa såsom övervikt, psykisk ohälsa och fler 

psykosomatiska besvär. Även skolgången påverkas då resultatet på forskningen visar sämre resultat i 

skolan då dessa barn har nedsatt prestationsförmåga (Socialstyrelsen, ibid).   

     Försörjningsstöd ses oftast ur ett vuxenperspektiv. I propositionen (Prop. 1996/97:124, s. 99)    

står det att ”barnens situation ska beaktas, utredas och redovisas när en ansöka om försörjningsstöd 

inkommer till socialtjänsten”. Det betyder inte att barnens bästa måste vara avgörande, men besluten 

bör motiveras med hänsyn till barnens situation. Begreppet barnperspektiv är ett begrepp som ofta 

används men är ännu inte ett etablerat begrepp (Socialstyrelsen, 2015a).  
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3.2 Problemformulering 

Regeringen har bestämt att barnperspektiv inom socialtjänsten ska tillämpas när vuxna ansöker om 

försörjningsstöd. Barnets situation ska då uppmärksammas. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas 

och redovisas (Socialstyrelsen, 2003). 

      Enligt Socialstyrelsen finns det forskning som visar att barn som lever i familjer som uppbär 

långvarigt försörjningsstöd är mer utsatta än andra barn inom områden som hälsa, utveckling och 

socialt (Socialtjänsten, ibid). Därför är det av vikt att belysa barnperspektivet i ärenden inom 

ekonomiskt bistånd. Barnens situation ska kartläggas och utredas.  

     Länsstyrelsen och Socialstyrelsen publicerade en gemensam rapport år 2003 för att åskådligöra 

barnperspektivet vid handläggning om försörjningsstöd. Ett flertal viktiga punkter pekades ut och en 

av de viktigaste punkterna var att barns situation och behov bör uppmärksammas i handläggningen. 

Vidare bör samtal genomföras med barnen och vid socialsekreterarnas bedömning bör utgå från ett 

helhetsperspektiv av vad som är barnets bästa. Vid Länsstyrelsens kontroll som redovisades i 

rapporten framkom det att av 41 kommuner, gällande barnperspektivet vid handläggning av 

försörjningsstöd till barnfamiljer, upptäcktes brister i 78 % av de granskade ärendena. Barn 

osynliggjordes i många ärenden. Det var även brist på redogörelser av barns situation och resonemang 

kring hur barn påverkades av besluten. 

      Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka hur socialsekreterarna arbetar med 

barnperspektivet samt hur ofta socialsekreterarna samtal med barn som lever i familjer som uppbär 

långvarigt försörjningsstöd. 

     Sverige har en ambition att beakta barnperspektivet under utredning och beslut vid handläggning 

om försörjningsstöd, men socialsekreterarna har ett begränsat handlingsutrymmet vilket kan påverka 

deras arbete med barnperspektivet. Jag vill med Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

undersöka om socialsekreterarnas handlingsutrymme påverkar deras arbete med barnperspektivet. 

     Sociologen Lipsky (2010) skriver att gatunivåbyråkrater är de individer som arbetar i offentliga 

sektorn som till exempel skola, polis och sociala myndigheter. Socialarbetare arbetar längst ner i 

hierarkin och erbjuder tjänster samtidigt som de är styrda av organisationer.  

     Lipsky (ibid) menar att socialarbetare inte kan utföra sina arbetsuppgifter ordentlig då det finns för 

lite tid och resurser. Arbetsuppgifterna socialarbetare har är att representera sin organisation som ofta 

har snäva resurser samtidigt som de ska tillgodose klientens behov. 

       Kerstin Svensson, Eva Johansson och Leili Laanemets (2008) beskriver att socialarbetare 

upplever ett dilemma då de möter människor i behov av hjälp samtidigt som de har ett begränsat 

handlingsutrymme genom ramar som organisationen har bestämt i det uppdrag som socialsekreterarna 

har.  
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3.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet i det 

dagliga arbetet med barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd. Vidare kommer denna studie att undersöka 

hur socialsekreterarna förhåller sig till handlingsutrymmet som finns på deras arbetsplats och om det 

påverkar deras arbete med barnperspektivet. 

 

3.4 Frågeställningar: 

Hur arbetar socialsekreterarna kring barnperspektiv i handläggning av försörjningsstöd?  

Vilket handlingsutrymme har socialsekreterarna att förhålla sig till vid bedömning av barnperspektiv, 

inom regelverkets ramar? 

Frågeställningarnas syfte är att klargöra socialsekreterarnas egna upplevelser och uppfattningar 

 

3.5 Förförståelse 

Min nyfikenhet inom detta forskningsområde började då jag fick möjligheten att under min 

verksamhetsförlagda utbildning praktisera på mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd. Där fick jag 

se hur arbetet går till i praktiken och vilka dilemman och utmaningar socialsekreterare ställs inför. 

Under min praktik såg jag hur socialsekreterare försöker hjälpa sina klienter men jag upplevde även 

vilka begränsningar som finns på grund av de riktlinjer och press socialsekreterarna har från 

förvaltningen. Under utbildningens gång har jag fått läsa litteratur om barnets bästa och 

barnperspektivet samt hur viktigt det är utifrån det sociala arbetets sfär uppmärksammar barnen då 

barnens röst oftast hamnar i skuggan av de vuxnas. Därför ansåg jag att det skulle vara intressant att 

intervjua socialsekreterare som dagligen arbetar med barnperspektivet, om barnen röst kommer fram 

men också undersöka vilka utmaningar som socialsekreterarna står inför i deras dagliga arbete.  

     Eftersom jag har denna förförståelse är jag medveten att min förförståelse kan påverka min studie, 

men jag gör mitt bästa för att vara så objektiv som möjligt. 

 

3.6 Avgränsningar  

Mitt syfte med att skriva denna uppsats var att undersöka hur socialsekreterare arbetar med 

barnperspektivet under handläggningen av försörjningsstöd samt undersöka socialsekreterarna 

subjektiv upplevelse av hur deras handlingsutrymme påverkar deras arbete med barnperspektivet.   

     Det var ett medvetet val att intervjua socialsekreterare som arbetar med familjer som uppbär 

långvarigt försörjningsstöd eftersom när familjer ansöker om kortvarigt försörjningsstöd är det inte 
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lika viktigt att dokumentera om barnperspektivet. Jag valde därför att intervjua endast 

socialsekreterare och inte chefer på enheten eftersom det är socialsekreterarna som arbetar direkt med 

klienterna. 

 

4 Metod 

4.1 Forskningsdesign 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie då syftet med uppsatsen är att undersöka socialsekreterarnas 

tolkningar och uppfattningar. En kvalitativ studie bygger på forskningsstrategi där tyngdpunkten oftare 

ligger på ord än på kvantitativ forskning för insamling av data och analys (Bryman, 2011). 

      Jag använder mig av detta tillvägagångssätt då jag ska ta reda på hur socialsekreterarna arbetar 

med barnperspektivet i det dagliga arbetet när de handlägger ekonomiskt bistånd. När man använder 

sig av en kvalitativ metod för sin undersökning har man oftast ett hermeneutiskt synsätt. Ett 

hermeneutiskt synsätt konstruerades från början för att kunna förstå hur man tolkar och förstår texter. 

Det som ligger till grund för hermeneutiken att forskaren som analyserar texten skall försöka få fram 

det viktiga i texten utifrån det perspektiv författarna har haft (Bryman, 2011). 

     Den kvalitativa forskaren försöker ofta förstå världen från undersökningspersonens synvinkel. 

Intervjuer har ett mål, vilket är att få beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka 

innebörden av det beskrivna fenomenet (Kvale, 1997) 

Enligt Kvale (ibid) försöker forskaren finna centrala teman i intervjupersonens livsvärld. Intervjuaren 

registrerar och tolkar det som sägs och sättet det sägs på. Det är nödvändighet att intervjuaren har 

kunskap om intervjuämnet och intervjuaren ska även kunna tolka tonfall, ansiktsuttryck och andra 

kroppsliga uttryck. Därför är det bra att träffa intervjupersonerna och försöka undvika exempelvis 

telefonintervjuer då man inte kan se intervjupersonens kroppsliga uttryck. 

 

4.2 Urval av intervjupersoner   

Jag har intervjuat fyra socialsekreterare som är handläggare på socialtjänsten i en kommun i 

Stockholms län. Mina respondenter arbetar med klienter som uppbär långvarigt försörjningsstöd. Jag 

började med att skicka ut mail till åtta olika förvaltningar men fick endast fyra svar tillbaka. Av dessa 

fyra förvaltningar avböjde tre av dem på grund av hur deras arbetssituation såg ut. Min första tanke 

med denna studie var att jämföra två olika förvaltningar, men på grund av bortfallet och på grund av 

uppsatsen skulle skrivas under en kort tid valde jag bort det. För att få tag i respondenterna mailade jag 

först deras biträdande enhetschef med ett informationsbrev där jag förklarade uppsatsens syfte, och 

bad biträdande enhetschefen fråga om hjälp att hitta intervjupersoner. Biträdande enhetschefen 

mailade tillbaka och gav mig namn och mailadresser till några som var intresserade av att ställa upp. 
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Jag mailade respondenterna informationsbrevet och vi bestämde också tid och plats där intervjun 

skulle ske. Intervjun ägde rum på respondenternas egna arbetsrum vid socialtjänsten, för att det var det 

mest smidigaste sättet för dem. Jag bedömde att platsen för intervjun inte påverkade hur de svarade på 

mina frågor. Under intervjuerna upplevde jag att socialsekretera var trygga och avslappnade.  

Jag intervjuade endast fyra respondenter eftersom jag fick ett stort bortfall i första förfrågan till 

förvaltningarna och det var bara dessa fyra socialsekreterarna som ville ställa upp på intervju inom den 

förvaltningen som besvarade mitt mail.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag spelade in intervjuerna både med en MP3 spelare och min mobiltelefon för att få med allt och inte 

missa något samt för att kunna få med helt korrekta citat. Jag transkriberade intervjuerna direkt efter 

intervjuerna. När jag transkriberade tog jag inte med till exempel hummande ljud eller skratt för att få 

materialet kortfattad. När jag transkriberade markerade jag de svar jag ansåg var relevant för min 

studie. Jag gick igenom mina transkriberade intervjuer flera gånger för att kunna hitta vilka teman som 

mitt resultat skulle innehålla. När jag läste igenom mina transkriberingar hittade jag meningsbärande 

enheter som jag färgade i olika färger, just för att kunna få texten överskådlig. Efter det skrev jag ner 

för hand vilka meningsbärande enheter jag fick som sedan blev kategorier. Jag fick ihop 12 kategorier 

som jag slog ihop till fyra stora teman. Jag kunde ha använt alla 12 kategorier i mitt resultat men ansåg 

att det var bättre att få ihop fyra större teman än 12 mindre. Eftersom jag bestämde mig för vilka 

kategorier jag skulle använda mig av efter jag transkriberat mina intervjuer, händer det att vissa av 

mina respondenter citat inte kom med i resultat eller analysdelen då jag inte specifikt frågade mina 

respondenter om de teman jag hittade genom mina transkriberingar.  

Här är ett exempel på hur jag kom fram till ett av mina teman:  

 

Meningsbärande enheter Kategori Teman 

Jag vet att det är viktigt att 

dokumentera om barnens 

situation, men hinner inte det 

med det på grund av tidsbristen 

vi har på arbetsplatsen 

Hinner inte dokumentera om 

Barnperspektivet 

Tidsbrist 
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Bryman (2011) har den etiska debatten inte förändrats så mycket sedan 1960 talet, men Bryman 

påpekar att det viktigt att forskare är väl medveten om de etiska principer som är aktuella just nu och 

hur angeläget det är att forskare förhåller sig till det när de gör samhällsvetenskapliga undersökningar. 

     Det är när forskaren är medveten om de etiska principerna som forskaren kan fatta berättigade 

beslut om vad som är etiskt rätt och fel i en undersökning (Bryman, ibid). 

 

Jag intervjuade fyra socialsekreterare. Enligt god forskningssed (2011) är det viktigt att forskaren gör 

en övervägning av värdet av forskningen. Vinsten ska vara större än risken. Forskaren ska göra en 

vägning att forskningen har fler positiva konsekvenser än negativa.  

I lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) finns avgöranden om 

etikprövning som gäller människor och biologiskt material från människor. Avsikten med lagen är att 

skydda den enskilda och respekten för människovärdet. 

I § 16 och 17 beskriver lagen om samtyckes- och informationskravet och jag har i min studie förhållit 

mig till informations-, konfidentialitet-, nyttjande- och samtyckeskravet. 

     Informationskravet går ut på att jag informerar mina respondenter om undersökningens syfte och 

redogör generellt för hur jag tänkt att min studie skulle utföras. Mina respondenter fick även 

information om att det var frivilligt att medverka och att all information jag fick endast skulle 

användas i studiesyfte. 

      Konfidentialitetskravet innebär att all information och uppgifter ska hanteras aktsamt. Detta 

betyder exempelvis att personuppgifter ska skyddas på ett sätt så att inga obehöriga har möjlighet att få 

tag på uppgifterna. För att minska den risken har jag inte använt mig av personlig information. Jag har 

avidentifierat mina respondenter och döpt dem till fiktiva namn samt inte skrivit vilken del av 

Stockholm mina respondenter arbetar i. I denna studie efterfrågas inte information om respondenternas 

klienter, eftersom det inte är aktuellt i frågeställningen. Däremot är det viktigt med de forskningsetiska 

principerna gällande respondenterna i studien på grund av att deras identitet inte ska avslöjas eftersom 

de berättar om sin arbetsplats och arbetssituation. Socialsekreterarna har tystnadsplikt i sitt arbete och 

får inte avslöja sina klienters identitet, men det är inte ett problem eller aktuellt i min studie, för att 

mina frågor inte handlar om klienternas situation eller identitet. Mitt fokus har varit 

socialsekreterarnas upplevelser kring barnperspektivet och handlingsutrymmet.     

     Med nyttjandekravet menas att informationen jag får av mina intervjupersoner endast får användas 

i min studie och kommer förstöras efter studiens publicering. Denna information har mina 

respondenter fått muntligt innan vi påbörjade intervjun.  

     Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva beslutar över sin medverkan i studien samt att 

dem när som helst kan avbryta sin medverkan. Denna information har mina respondenter fått i 
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informationsmailet samt muntligt före intervjun. 

 

4.5 Intervjuguide 

Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide. Jag hade två stora teman, vilka var 

barnperspektivet och handlingsutrymmet. Under respektive tema hade jag flera delfrågor. Jag försökte 

ställa så öppna frågor som möjligt så att mina respondenter skulle kunna berätta fritt utan att jag skulle 

påverka deras svar. Mina respondenter svarade väldigt tydligt på frågorna vilket resulterade i att jag 

sällan behövde ställa följdfrågor.  

 

4.6 Material  

Som forskare ska man vara källkritisk i sitt litteratursökande. Jag sökte litteratur på Ersta Sköndals 

högskolas bibliotek och Stockholms stadsbibliotek. Jag har även sökt artiklar på Google Scholar, 

Swepub, Libris och DIVA. Där sökte jag internationella artiklar om barnfattigdom. Sökorden jag 

använde var: Child poverty, Social Welfare, Welfare och Poverty in Europe. Det fanns väldigt många 

artiklar om fattigdom, speciellt i låginkomstländer men som jag inte tyckte var relevant för min studie 

eftersom begreppet fattigdom skiljer sig från land till land. Däremot fanns det två artiklar som var 

intressanta, en från Storbritannien och en från USA. Jag försökte även söka efter artiklar om 

barnperspektivet och använde sökord som childrens perspective och childrens best men hittade om 

barnets bästa inom andra områden men inte alls mycket när det kom till mitt forskningsområde. 

Eftersom jag inte hittade fler vetenskapliga artiklar har jag använt mig av annan litteratur som 

socialstyrelsens dokument, kurslitteratur och Statens offentliga utredningar. Dessa litteraturer kan inte 

klassas som vetenskaplig litteratur men de utgår från tidigare studier.  

      

 

4.7 Resultatets tillförlitlighet 

Överförbarhet 

Överförbarhet är enligt Bryman (2011) att resultatet går att tillämpa i en annan kontext. Bryman (ibid) 

rekommenderar att forskaren producerar fylliga och täta beskrivningar. Görs detta menar Bryman 

(ibid) att det ger andra människor något som kallas databas vilket kan hjälpa dessa människor att 

bedöma om resultatet kan vara överförbara till en annan kontext. 

      Detta gör jag genom att belysa socialsekreterarnas upplevelser i den förvaltning jag intervjuade 

mina intervjupersoner och sedan får andra människor själva bestämma om detta kan generaliseras till 
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en annan miljö. 

 

 

Trovärdighet 

För att skapa en trovärdighet i ett resultat innebär detta att forskaren garanterar att forskningen 

genomförts enligt de regler som finns och att man sedan redogör resultaten till de personer som har 

varit en del av undersökningen för att dessa personer ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, ibid).  

      Jag har efter min transkribering mailat varje respondent med sin ”berättelse” för att fastställa att 

jag uppfattat det de sagt korrekt och mina intervjupersoner kommer även få ta del av min studie så fort 

den har blivit godkänd. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Enligt Bryman (ibid) innebär möjlighet att styrka och konfirmera att det ska vara uppenbart att 

forskare inte medvetet har låtit personliga värderingar påverka studiens slutsatser. Detta har jag försökt 

förhålla mig till genom att jag har försökt att vara så objektiv så möjligt. Jag kan inte garantera att jag 

har kunnat vara 100 procentig objektiv men jag har gjort så gott jag kunnat för att inte blanda in min 

förförståelse eller egna värderingar under forskningsprocessen. 

 

Pålitlighet 

Enligt Bryman (ibid) innebär begreppet pålitlighet att forskaren ha ett ”granskande synsätt”, vilket 

betyder att forskaren gör en fullständig och tillgänglig redovisning av alla faser under 

forskningsprocessen. Detta har jag gjort genom att försöka vara så transparent genom min studie som 

möjligt, där jag har förklarat hur jag gått tillväga under forskningsprocessen samt motiverat varför jag 

har gjort på ett visst sätt. 

 

4.8 Bearbetning av material 

Jag har valt göra en innehållsanalys. Enligt Bryman (ibid) kommer innehållsanalysen från kvantitativ 

metod. Innehållsanalysen är tillvägagångssätt när man vill på ett organiserad och replikerbart sätt som 

avser att förstå materialet med utgångspunkt i kategorier som har bestämts i förväg. För att göra en 

innehållsanalys vill forskaren först koda texten, efter kodningen har forskaren i syfte att hitta 

kategorier som är relevanta för studien.  

Bryman (ibid) menar att det behövs ett tolkande perspektiv när man gör kodningen eftersom man inte 

bara söker efter det tydliga innehållet i texten utan även det dolda, för att kunna se vad som sker i 
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texten är det viktigt att undersöka det som ligger under ytan. 

     Jag har valt att utgå från en induktiv ansats vilket innebär att slutsatsen genererats efter insamlingen 

av min empiri. Därefter skapades kategorierna med stöd av de transkriberade intervjuerna. Mina 

kategorier har inte varit förutbestämda kategorier.    

      Enligt Graneheim & Lundman, (2004) ska man läsa igenom hela texten flera gånger för att få en 

uppfattning om textens helhet. Sedan tar man ut meningar som forskaren anser är betydelsefull för 

undersökningen. Dessa meningar kallas för meningsbärande enheter. Meningsbärande enheterna 

kodas sedan för att grupperas i kategorier som visar på det viktiga i budskapet i intervjun. 

Kategorierna innehåller det viktiga i intervjun. Till sist utformar man teman som är den underliggande 

orsaken i intervjun.  

     Objektivitet och systematik är viktigt enheter under analysen. Objektiviteten är viktig för att 

kategorisering av materialet inte ska kunna påverkas av mina personliga värderingar under processen. 

Systematiken går ut på att jag som forskare följer forskningsreglerna för hur man ska koda med 

avsikten att skevhet och fel ska bli så liten som möjligt. Följer man dessa två viktiga egenskaper, 

kommer varje forskare som analyserar min studie förhoppningsvis komma fram till samma resultat i 

slutändan (Bryman, 2011).  

 

5 Tidigare forskning 

I mitt avsnitt i tidigare forskning har jag valt att skriva om barnfattigdom, barnkonventionen och 

barnperspektivet. Professor Tapio Salonen har fått i uppgift att tillsammans med Rädda barnen komma 

ut med en årsrapport om barnfattigdom. Jag har använt mig av Rädda barnens årsrapporter från 2014 

och 2015. Barnkonventionen förklarar barnens rättigheter. Barnperspektivet använder sig av artiklarna 

från barnkonventionen och förklarar hur det används i Sverige. 

Därefter har jag även skrivit om arbetsmetoden Barns behov i centrum (BBIC) vilket är en metod som 

har som mål att skapa en enlighet när det kommer till utredning, planering och uppföljning i ärenden 

som rör barn i socialtjänsten. Det är en viktig metod som ger tydliga ramar vad socialtjänsten bör göra 

för att se barn och ungas behov. 

 

5.1 Barnfattigdom 

Rädda barnen har tillsammans med Tapio Salonen utarbetat en definition av barnfattigdom. 

Definitionen av fattigdom är delad i två delar. Den första är barn i familjer med låg inkomststandard 

och den andra är barn i familjer som uppbär försörjningsstöd. Inkomstandard är ett mått där man mäter 

hushållets inkomst efter skatt (Rädda barnen, årsrapport 2014). 

     Enligt Rädda barnen (2014) har stora förändringar skett i barnfamiljers ekonomi de senaste två 
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decennierna. Den svåraste perioden för barnfamiljer var under 1900-talets kris som resulterade i att 

barnfattigdomen ökade storartad. 1997 var barnfattigdomen 22,3 procent vilket var den högsta nivån 

sedan man startat mätningarna år 1991. Ekonomin för de flesta barnfamiljer blev bättre mellan år 

1997-2007 då den minskade till 10,9 procent. 

     En fjärdedel av alla barn i Sverige har föräldrar med utländsk bakgrund, antingen är barnen själva 

födda utomlands eller minst en av föräldrarna. Barnfamiljers ekonomi skiljer sig inte beroende på vart 

föräldrarna eller barnen är födda, utan det är ekonomin som avgör. Avgörande faktorer är bland annat 

möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden eller svårigheter att komma in i de offentliga 

trygghetssystemen som till exempel arbetslöshetskassan eller föräldraledighetspeng.  

     Under 1990-talet ökade även barnfattigdomen för barn med ensamstående föräldrar. Barn som har 

föräldrar med utländsk bakgrund och som är ensamstående är faktorer som ökar risken att leva under 

svåra ekonomiska förhållanden. 53,4 procent, mer än hälften av barn som lever i fattigdom har 

utländsk bakgrund och med en ensamstående förälder, jämfört med föräldrar som bor tillsammans med 

svensk bakgrund vilket uppgår till 2,1 procent (Rädda barnen, 2014). 

I Rädda barnens årsrapport 2015 står det att FN:s konvention ligger till grund för Rädda barnens arbete 

mot fattigdom. I artikel 27 i barnkonventionen står det att alla barn har rätt till den levnadsstandard 

som krävs för dess fysiska, psykiska, moraliska, andliga och sociala utveckling. EU länderna har sedan 

1980 talet introducerat olika handlingsplaner för att motverka social utestängning och fattigdom. EU – 

kommissionen beslutade under år 2013 omfattande rekommendationer till EU:s medlemsländer för att 

minska fattigdomen. Rekommendationen bestod av stora åtgärder inom ett antal områden som handlar 

om barnens livssituation. (Rädda barnen 2015). 

     I en studie gjord i Storbritannien 2015 gjordes en undersökning av barn födda i början av 2000-talet 

för att dokumentera effekten av hur fattigdomen har påverkat barnens kognitiva utveckling i tidiga år. 

Forskarna använde sig av UK Millenium Cohort Study (MCS) som är ett urval av 19000 barn födda 

runt sekelskiftet i Storbritannien. Fokus låg på att undersöka vad för effekter barnen utsätts för när 

barnen lever under fattigdom. Resultatet visade att barn som föds i fattigdom har betydligt lägre 

provresultat. Provresultatet visade att barn som lever under ständig fattigdom har nästan 20 % lägre 

kognitiv förmåga jämfört med barn som aldrig upplevt fattigdom (Dickerson & Popli, 2016). 

     I en annan vetenskaplig artikel från USA står det att det finns ett samband mellan fattigdom och 

barns hälsa och att leva som barn i en fattig familj kan fortsätta ha negativa konsekvenser i vuxen 

ålder. Barn ärver inte bara föräldrarnas gener utan också familjens sociala miljö. Föräldrarnas 

fattigdomsrelaterade stress kan aktivera barns spänningsmekanismer och minska barnens 

immunförsvar. Att leva som barn i fattigdom och att uppleva denna spänningsstress under en lång 

period kan leda till att man som vuxen får maladaptiva beteenden såsom rökning, överdrivet 



 
  

 

13 

 

alkoholintag, övervikt och missbruk som kan leda till tidig dödlighet (Pascoe, Wood, Duffy & Kuo, 

2016) 

 

5.2 Barnkonventionen 

De mänskliga rättigheterna har bestämts i sju viktiga FN konventioner och barnkonventionen är en av 

dem. Idag har 196 stater ratificerat barnkonventionen vilket betyder att barnkonventionen är den 

konvention om mänskliga rättigheter som har ratificerats av flest stater. Det finns dock vissa stater 

som har reserverats sig mot delar av konventionen då de anser att det strider mot religionen i staten 

eller den lokala rättsordningen (SOU 2016:19).  

     Socialstyrelsen (2015a) står det att barnkonventionen kan ses som ett etiskt dokument som 

beskriver hur världens syn på barn och ungdomar skall vara. Eftersom Sverige år 1990 ratificerade 

barnkonventionen genom att riksdagen tog ett beslut om det, är Sverige skyldiga att följa alla åtgärder 

för att kunna stärka barnens och ungdomarnas ställning. Genom att konventionen har ratificerats har 

den svenska lagstiftningen påverkats på flera områden så att den kan överensstämma med 

skyldigheterna i konventionen. Barnkonventionen är ett rättsligt dokument eftersom barnkonventionen 

inte gjorts till svensk lag. Eftersom den inte är lagstadgad betyder det att domstolarna inte är beroende 

av konventionen på samma sätt som de är bundna av svensk lag. Avsikten är att barnkonventionen 

skall genomsyra verksamheter lokalt, regionalt och nationellt.  

I barnkonventionen står det bland annat att alla barn och ungdomar har samma rättigheter att växa upp 

under trygga förhållanden och att barnen inte ska utsättas för övergrepp och utnyttjande. 

Barnkonventionen har fyra grundprinciper som är: 

1. (Artikel 2) Barnen ska skyddas mot alla former av diskriminering 

2. (Artikel 3) Barnets bästa ska beaktas i alla beslut 

3. (Artikel 6) Barn har rätt till liv och utveckling 

4. (Artikel 12) Barn ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad 

Barnkonventionen menar inte att vad som anses vara barnets bästa alltid ska vara avgörande men att 

barnets bästa ska väga tungt i beslut som kommer påverka barnet. Om det är så att andra intressen 

väger tyngre än barnets bästa måste den myndighet som tagit beslutet visa att de har beaktat barnets 

bästa, och därför måste myndigheten redovisa detta i beslutsprocessen vilket betyder att beslutet måste 

innehålla ett barnperspektiv (Socialstyrelsen, 2015a ).   

     I Barnkonventionen står det även att familjen har en viktig roll i barnets liv och utveckling samt att 

det är föräldrarnas ansvar att bevara barnets rättigheter med utgångspunkt i barnets bästa. I 

konventionen står det även att barnet har rätt till skydd och omvårdnad i de fall där föräldrarna inte 

kan utföra sitt ansvar (SOU 2016:19) 

     Barnkonventionen ses som ett förhållningssätt där ett barnperspektiv ska stå i fokus vid beslut eller 
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åtgärder som handlar om barnet. Barnkonventionens barnperspektiv ställer krav på hur barn ska 

bemötas och hur beslutprocessen som handlar om barn ska verkställas. Barnperspektivet som är 

grundat i barnkonventionen har som krav att man har respekt för barnets intressen, åsikter och behov 

(Ibid). 

5.3 Barnperspektivet 

Barnperspektivet är ett begrepp som används flitigt men som inte har en etablerad definition. 

Barnperspektivet kan delas in i två delar, antingen ser man på barnets perspektiv eller så ser man det 

som vuxnas perspektiv på barn (Socialstyrelsen, 2015a ).  

     I SOU (2010:66) står det att det finns ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. Barnperspektivet 

innefattar en strävan att bevara barns villkor och att se till barnens bästa, både när det kommer till 

politiken och till forskningen och barns perspektiv handlar om att låta barn komma till tals.  

  Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten beakta barnens bästa vid beslut vid handläggning av 

försörjningsstöd. Länsstyrelsen fick i uppdrag år 2000 att följa upp hur kommunerna tillämpade 

lagstiftningen inom socialtjänsten mellan år 1999-2001 och där skulle främst beskrivas hur 

barnperspektivet togs i beaktning vid bidragshandläggning. Uppföljningen visade att barnperspektivet 

inte uppmärksammades tillräckligt, utan länsstyrelsens granskning av akter bara hittade att 

barnperspektivet i några enstaka ärenden. Det förekom knappt någon reflektion om hur barnens 

situation såg ut även om det var en självklarhet att barnen levde under svåra förhållanden 

(Socialstyrelsen, 2003). 

  För att åskådliggöra vad ett barnperspektiv ska vara i handläggning av försörjningsstöd och hur 

man uppmärksammar barnen har representanter från barnombudsmannen tagit fram en arbetsmetod 

som kallas för barnkonsekvensanalys. Barnkonsekvensanalys används i alla beslut som rör barn som 

har rekommenderats av FN:s barnkommitté (Socialstyrelsen, ibid). 

Här kommer ett exempel på hur socialsekreterare kan visa att barnen uppmärksammats under 

handläggning av försörjningsstöd:  

Ansökan: 

När familjer ansöker om försörjningsstöd ska socialtjänsten fråga om det finns några hemmavarande 

barn. Finns det barn i familjen finns det olika förhållningssätt beroende på vilka behov som finns hos 

barnet och familjen. Om det är en familj som ansöker om försörjningsstöd tillfälligt brukar man inte 

göra en särskild bedömning av barnens situation. Det socialtjänsten bör tänka på är att familjen kan ha 

levt under en väldigt låg ekonomisk nivå innan de kontaktat socialtjänsten. Det kan även vara så att det 

vid första ansökan kan ses som en tillfällig hjälp kan bli mer långvarigt vilket innebär att det kan vara 

bra att redan vid första kontakt beakta barnens situation (Socialstyrelsen, ibid) 

Utredning: 
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Att ha ett barnperspektiv under utredningen av försörjningsstödet betyder inte att socialtjänsten ska 

göra en barnavårdsutredning utan det bör finnas en klar koppling till hur ett beslut kan påverka barnen 

och det sker i samarbete med föräldrarna. När socialtjänsten bedömer vad som är barnets bästa är det 

den enskilde socialsekreteraren som avgör det genom att göra en helhetsbedömning av barnets 

situation och behov med hjälp av policydokument, de lokala riktlinjerna, barnkonventionen samt med 

stöd av de kunskaper som finns om barnens behov.  

     Det vanligaste sättet att få en bild av barnens situation är att prata med föräldrarna om barnens 

behov men det kan ibland vara bättre att den enskilde socialsekreteraren pratar direkt med barnen 

utifrån barnets ålder och mognad så att barnen själva får beskriva sin situation utifrån de ekonomiska 

förhållanden som råder. Föräldrarna måste dock vara positiva till att man pratar med deras barn. Vissa 

föräldrar kan tro att socialtjänstens önskan att prata med barnen är ett krav så man bör som 

socialsekreterare vara uppmärksam på hur föräldrar tolkar det. Det finns föräldrar som inte vill att 

deras barn ska vara delaktiga i deras ekonomiska situation och det måste socialtjänsten acceptera då 

det är frivilligt att ansöka om försörjningsstöd. Ett annat sätt att finna underlag för beslut kan vara att 

göra ett hembesök. När socialsekreteraren gör ett hembesök kan hen få en bra bild av hur barnets 

situation ser ut i förhållande till den ekonomiska situationen. Socialsekreteraren kan få en verklig bild 

av hur barnen har det i sin hemmiljö och det är av stor vikt att socialsekreteraren gör ett hembesök i 

ärenden där familjen får långvarig ekonomisk hjälp (Socialstyrelsen, ibid) 

Beslut och dokumentation: 

Under handläggningen journalförs hur barnets behov har beaktats, vilka reflektioner som 

socialsekreteraren har gjort och hur det har påverkat beslutet. Det är betydelsefullt att 

socialsekreteraren dokumenterar både om man beviljar eller ger avslag. Det är även viktigt att under 

utredningen att ta reda på och journalföra om barnen har kontakt med andra enheter inom 

socialtjänsten (Socialstyrelsen, ibid). 

5.4 Barnets bästa 

Enligt Schiratzki (2013) lyftes definitionen barnets bästa upp i debatt och doktrin på 1970-talet, flera 

år före barnkonventionens uppkomst. Nu för tiden är barnets bästa ett krav när det kommer till 

juridiska åtgärder i frågor som rör barn. Barnets bästa kan ses både som en rättsprincip och som en 

rättsregel. Ser man barnets bästa som en rättsprincip kan begreppet barnets bästa få ett större 

tillämpningsområde medan om man ser barnets bästa som en rättsregel ger begreppet ett mindre 

handlingsalternativ, som exempelvis en allmän rekommendation.  

     Daniel Rauhut (2007) har utarbetat en kunskapsöversikt från en forskning och 

utvecklingsverksamhets enhet (FoU) och även han skriver att begreppet barns bästa inom svenskt rätt 

existerat många år innan barnkonventionens uppkomst. 
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      I  1 kap. 2 § SoL stadgas  att om det är åtgärder som rör barn ska barnens bästa beaktas. I sista 

stycket i samma paragraf står det att när det gäller beslut enligt lagen (SFS 1990:52) med särskilda 

bestämmelser av vård av unga (LVU), så ska barnets bästa vara avgörande. Alltså när det gäller LVU 

är barnets bästa avgörande men när det kommer till exempelvis handläggning av försörjningsstöd ska 

barnets bästa beaktas. 

Besluten om barnets bästa i SoL och LVU står det även att barn och unga har rätt att få viktig 

information och få sin röst hörd.  I  11 kap. 10 §SoL stadgas att : 

När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra 

sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas 

betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad  

  

Det betyder att det är viktigt att barn och unga får rätt information så att barnens och de ungas röst ska 

bli hörd. Med viktig information menas med välunderrättad information som har en stor betydelse för 

barnet och den unges ärende. Det man dock bör tänka på är att informationen som ges ska anpassas till 

barnets och den unges ålder och mognad så att barnet och den unge kan ta till sig informationen. Om 

informationen är skadlig för barnet och barnet på grund av sin ålder och mognad inte kan ta till sig 

informationen ska informationen begränsas, även om det står i förarbeten att barnen ska få tillräcklig 

med information för att barnet ska kunna sätta sig in i frågan. I SoL och barnkonventionen anges inte 

vad som är barnens bästa, utan det är något som får bestämmas i varje enskilt ärende (Socialstyrelsen, 

2015c) 

5.5 BBIC 

På 1980 talet fanns det en stor kritik mot familjehem och institutionsvård i England. Det resulterade i 

att myndigheter och socialtjänsten kom på en metod för att säkra kvaliteten i den sociala barnavården. 

Metoden började introduceras i engelska kommuner 1995. Med mål att förbättra 

barnavårdsutredningar gjordes en kunskapsöversikt som visade hur barnens utveckling påverkades av 

svårigheter hos sina föräldrar. Undersökningen resulterade i en utredningsmodell som exemplifierades 

med hjälp av triangeln och idag heter modellen Integrated Children System (ICS). Det var inte bara i 

England det riktades stor kritik mot barn- och ungdomsvården, det hände även i Sverige på 1990-talet. 

Med anledning av kritiken fick socialstyrelsen av regeringen uppdrag att utveckla familjehemsvården 

(Socialstyrelsen, 2015b,). 

      1999 startade Socialstyrelsen ett kvalitetssystem som hade målet att förbättra utredning, planering 

och uppföljning inom socialtjänsten. Socialstyrelsen samarbetade med 7 kommuner i Sverige för att 

utveckla det engelska materialet så det kunde passa in i svensk lag och praxis. Metoden granskades av 
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forskare och detta resulterade i att modellen som börjades kallas för BBIC hjälpte till att stärka 

barnens ställning och att det ökade medvetenheten och kunskap om barnens behov av 

socialsekreterarna. Detta skedde mellan år 1999-2005. År 2006 införde Socialstyrelsen BBIC och 3 år 

efter lansering hade 260 av 290 kommuner i Sverige tillämpat modellen. Ju fler kommuner som 

använde sig av BBIC så ökade även synpunkter och förslag till förbättring vilket resulterade i att BBIC 

formulären reviderades 2008 samt 2011 (Socialstyrelsen, 2015b). 

 

6 Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom jag vill undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet har jag valt att använda 

mig av Micheal Lipskys gräsrotsbyråkrati, teorin förklara hur socialarbetarens handlingsutrymme ser 

ut. Genom att använda mig av Lipskys teori kan läsaren förstå vad som menas med att det är 

socialsekreteraren som bestämmer hur en ska tolka och tillämpa riktlinjerna samtidigt som Lipsky 

belyser problematiken som socialsekreterare kan uppleva när de måste följe de regler som finns 

samtidigt som socialsekreterarna saknar resurser. Eftersom socialsekreterarna jobbar enligt SoL, vilket 

är en ramlag där socialsekreteraren kan ha en egen tolkningsfrihet. Jag har även skrivit om hur 

författarna Svensson et al (2008) till boken ”Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete” förklarar 

vilka handlingsutrymmen socialarbetarna har i sin profession där de även tar upp Lipskys 

gräsrotsbyråkrati. 

 

6.1 Gräsrotsbyråkrati 

Sociologen Micheal Lipskys teori om handlingsutrymme går under namnet street level bureaucracy, 

vilket på svenska är översatt till Gatubyråkrati. Micheal Lipsky använder ordet gatunivåbyråkrat men 

jag kommer under uppsatsen skriva socialarbetare.  

     Här nedan kommer jag att beskriva vad en gatubyråkrat är och sedan kommer det att kopplas till 

uppsatsens analysdel. 

Gatunivåbyråkrater är de individer som arbetar i offentliga sektorn som till exempel skola, polis, 

sociala myndigheter, lägre domstolar och andra myndigheter vars arbetstagare jobbar nära människor 

som de träffar varje dag.  

     Lipsky (2010) menar att socialarbetare inte kan utföra sina arbetsuppgifter ordentligt då det finns 

för lite tid och resurser. Arbetsuppgifterna socialarbetare har är att representera sin organisation som 

ofta har snäva resurser samtidigt som de ska tillgodose klientens behov. Även om dessa människor 

som jobbar som socialarbetare tycker om sina jobb inser de snart att deras jobb inte är så idealiska då 

de har många ärenden och utmanande arbetsbelastning i kombination med människor som har små 
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resurser och flera olika problem gör att många socialarbetare antingen slutar jobba eller bränner ut sig 

relativt tidigt i sina karriärer (Ibid). 

      Socialarbetare framhåller ofta att de har för många klienter och därför kortar de ner tiden de har 

med klienterna vilket gör att de inte hinner med att tillgodose varje klients behov. Detta leder till att 

klienter massbehandlas vilket minskar kvalitén på tjänsterna som socialarbetarna utför. Många 

socialarbetare är missnöjda med de regler de måste gå efter och det är många som försöker jobba upp 

sig och bli chefer, vilket gör att de får vara med och påverka (Lipsky, ibid). 

       Lipsky (ibid) skriver att handlingsutrymmet innebär att socialarbetarna har olika 

handlingsalternativ och att det är socialarbetarna som väljer hur de ska tolka lagarna och regler, då det 

är socialarbetarna som bestämmer hur de ska arbeta utifrån ramarna och gränserna som organisationen 

har. Socialarbetarna kan skapa sitt eget handlingsutrymme och göra sin egen tolkning eller 

tillämpning.  

     Enligt Lipsky (Ibid) försöker socialarbetarna att ibland se förbi riktlinjerna och försöker hitta 

kryphål i riktlinjerna som gynnar sina klienter. Socialarbetare har möjlighet att informera sina klienter 

hur de till sin fördel ska använda systemet. Socialarbetare är även mer villiga att hjälpa de klienter som 

är mer öppna för förändring och som är villiga att samarbeta. Socialarbetarna sitter i en makt position 

över sina klienter då det är socialarbetarna som bestämmer vad klienterna har rätt till, när och var 

klienterna och socialarbetaren skall ses och det är även socialarbetaren som bestämmer hur mycket 

information socialarbetare ger till klienten. Gatubyråkraterna upplever att de får för lite uppskattning 

och stöd från samhället vilket gör att de istället söker stöd hos sina kollegor.  

     Enligt Svensson et al. (2008) är man en representant för en organisation om man jobbar som 

socialarbetare. Det finns olika sorters organisationer. Organisationerna kan vara offentliga, privata 

eller ideella. Oavsett i vilken sorts organisation en jobbar i så har socialarbetare direktkontakt med 

människor som i behov av hjälp. Det är de som sociologen Micheal Lipsky kallar för 

gräsrotsbyråkrati. Det innebär att socialarbetare upplever ett dilemma då socialarbetare möter 

människor i behov av hjälp samtidigt som de har ett begränsat handlingsutrymme genom ramar som 

organisationen har bestämt i det uppdrag som socialsekreterarna har. 

     Svensson et al. (2008) menar att det är gräsrotsbyråkratens uppgift att knyta samman klientens 

behov med organisationens uppdrag och ena dem så att både klienterna och organisationen uppfattar 

det som rätt och riktigt. Handlingsutrymmet som organisationen har bestämt bildas delvis av 

organisationen då det är uppdraget som organisation givit som bestämmer hur stort handlingsutrymmet 

socialarbetare har. Socialarbetare har en stor självständighet i sitt arbete även om det är styrt av regler, 

lagar och traditioner. 

      Självständigheten som socialarbetarna har beror mycket på hur de hanterar det handlingsutrymme 

som ges. Utrymmet kan utnyttjas på olika sätt beroende på socialarbetarens erfarenheter. Som 
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nyanställd kan det hända att man följer lagar och regler till punkt och pricka medan en erfaren arbetare 

kan hitta sina småvägar att kringgå lagarna (Svensson et al., 2008). 

     Svensson et al. (2008) anser att handlingsutrymmet som socialsekreterarna har ger dem en 

möjlighet för socialarbetaren att göra egna bedömningar och ger socialarbetaren valmöjlighet då de 

har utrymme för egna tolkningar. Det finns olika förhållningssätt för socialarbetarna att förhålla sig till 

och ett förhållningssätt som är vanligt bland socialsekreterare är att de kringgår problemet och 

försöker hitta en lösning vid sidan av reglerna utan att påtala problemet till cheferna.  

     Dilemmat socialsekreterarna har är att å ena sidan vilja hjälpa klienten å andra sidan acceptera 

reglerna som organisationen bestämt. De krav som organisationen har kan fungera på en individ 

medan det inte alls passar en annan, då alla människor har olika behov.  

 

7 Resultat 

Resultatet av intervjuerna presenteras med utgångspunkt i de teman som har uppstått under mina 

intervjuer. Namnen på respondenterna är fiktiva. 

Intervjuperson 1- Sara 

Sara är 53 år och har jobbat som socialsekreterare och har jobbat på sin arbetsplats i 27 år. 

Intervjuperson 2- Nora 

Nora är 32 år gammal och har jobbat på sin arbetsplats i 4 år 

Intervjuperson 3- Lisa 

Lisa är 38 år gammal och har jobbat på sin arbetsplats i 6 år 

Intervjuperson 4- Rasmus 

Rasmus har en är 51 år och har jobbat på sin arbetsplats i 3 år. 

Samtliga intervjupersoner har en socionomexamen 

 

7.1 Definition om barnperspektivet 

Under denna rubrik berättar socialsekreterarna vad de uppfattar är ett barnperspektiv enligt dem själva. 

Respondent ett, Sara anser att ett barnperspektiv för henne är att hon är medveten att det finns barn i 

familjen, speciellt i ärenden där familjen ligger under bidragsnormen och tänker ofta hur detta 

påverkar barnen. Sara är uppmärksam på om barnet har någon svårighet eller särskilda behov, 
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exempelvis att föräldern måste gå till arbetsförmedlingen varje dag eller till praktik, hur blir det då för 

barnet? Barnet som är vant att ha sin mamma hemma varje dag, nu kommer hon att komma hem på 

eftermiddagen och vara trött, middagen är inte tillagad som den brukar vara då barnen kommer hem. 

Ska Sara verkligen ställa de kraven på föräldern om det påverkar barnen negativt eller ska Sara följa 

det som är sagt enligt socialtjänstlagen och riktlinjerna?  

     Sara tycker även det är ett barnperspektiv att inte behöva belasta barnet med att prata för 

föräldrarna. Sara menar till exempel om föräldrarna inte kan det svenska språket ska barnen inte 

behöva tolka för föräldrarna. Sara tycker inte att barnen ska delta i samtal om utredningen. Vissa 

möten kan handla om en ansökan som resulterar i avslag, vilket inte är bra för barnet. Däremot säger 

Sara att det naturligtvis beror på hur gammal barnet är, om barnet exempelvis är 15 år och barnet vill 

prata med Sara om någonting så har Sara inga problem med detta 

      Sara skulle inte lägga över ansvaret på barnen eller att de skulle behöva ta del av att föräldrarna 

lever i fattigdom, för att Sara anser att det inte är ett barnperspektiv: 

Jag har lite inställningen att barnet inte ska behöva belastas med att prata för föräldrarna för att beviljas 

för visst bistånd. Jag tänker att ja hur blir det då om barnet ska vara med och prata med barnet och ge 

avslag. Sen beror det naturligtvis på barnets ålder och vad de söker om men så långt som möjligt tycker 

jag att barnet ska inte behöva ta del av att föräldrarna är fattiga. Men visst skulle det vara någonting som 

jag behöver prata med barnen om eller om en 15 åring ringer och säger att han vill berätta någonting om 

skolan eller om någonting annat, då kan jag prata med dem men jag tycker också det är ett 

barnperspektiv att inte blanda in barnen för mycket. Att lägga över ansvaret på dem (Citat 1, Sara). 

Sara upplever att konsekvensen med att inte blanda in barnen för mycket under utredningen innebär att 

barnens åsikter inte kommer fram. Sara säger att för att barnens åsikter ska komma fram, måste 

socialsekreteraren träffa barnet. Men eftersom de inte gör det blir det att föräldrarna istället framför 

barnens åsikter. Vilket i sin tur resulterar i att det blir andrahands uppgifter eftersom det inte kommer 

från barnet själv. 

Vi har sagt när det gäller hyresskulder eller el skulder då har vi ett krav, inte att barnens åsikter ska 

beaktas men att vi ska beakta vad det får för konsekvenser, så hyres- och elskulder ska vi alltid skriva 

något om barnet. Men sen ska vi försöka göra det i största allmänhet att beskriva barnens situation det 

men sen vad det gäller barnens åsikter, det beror lite på vad det gäller, och vem är det iså fall som ska 

framföra barnens åsikter? Det innebär att vi måste prata med barnet för vi kan ju inte säga att det är 

barnets åsikter om det är en andrahands uppgift för vi träffar faktiskt inte barnen”. (Citat 2, Sara). 

Nora som är respondent två, berättar även hon att hon heller inte träffar barnen när föräldrarna ansöker 

om försörjningsstöd. Nora säger att hon aldrig frågar barnen frågor och tar inte kontakt med barnet 

vilket resulterar i att barnens åsikter inte kommer fram. Däremot tycker Nora att barnens åsikter 
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kommer fram i utredningen genom föräldrarnas beskrivning och att det är socialsekreterarens syn på 

barnets åsikter som är det viktigaste eftersom det är socialsekreteraren som skall dokumentera: 

Det beror på vad menas med barnens åsikter, vi frågar aldrig barn, vi tar aldrig kontakt, så det blir inte 

barnets åsikter, utan det blir vår syn på barnets åsikter, genom föräldrarnas beskrivning, men barnets 

åsikter ska komma fram för det är ju ett krav (Citat 3, Nora). 

Nora tycker även att ett barnperspektiv enligt henne är att man lyfter upp barnet och beskriver hur 

barnens situation ser ut. Nora berättar att ett barnperspektiv för henne är att hon tänker på barnens 

situation, exempelvis på hur barnen bor, sover flera barn i samma rum, har alla barnen egna sängar, 

hur ofta och hur mycket träffar barnen föräldrarna, har barnen någon möjlighet att gå iväg och vara 

själv om barnet var i behov av det, har barnet några andra behov, har barnet har något funktionshinder 

eller annan problematik som behöver uppmärksammas. Nora tycker man ska se på styrkan hos 

föräldrarna själva. Det är föräldrarna som ska tillgodose barnens behov och Nora behöver berätta för 

föräldrarna hur viktigt det är att de själva tar det ansvaret. Nora tycker att det är många föräldrar som 

tror att det är skolan eller andra myndigheter som ska ta det ansvaren för barnen, men Nora försöker 

prata med föräldrarna hur viktigt det är med att tar det ansvaret.  

     Nora berättar vidare att innan hon började jobba på försörjningsstöd hade hon uppfattningen att ett 

barnperspektiv innebar att man beviljar bara för att barnet behöver det, men det Nora har lärt sig under 

tiden hon har arbetat är att det inte alls är så. 

Innan jag började jobba trodde jag gällande barnperspektivet så hade man lite synen av att ha ett 

barnperspektiv innebär uteslutande att då ska man bevilja bara för att man tänker på barnet, det ser jag 

annorlunda på nu när jag jobbar att det inte alls behöver betyda det (Citat 4, Nora). 

Lisa som är respondent tre, anser att barnperspektivet har blivit ett begrepp, för att det användes så 

ofta. Lisa tycker att ett barnperspektiv är ett begrepp som socialsekreterarna använder när de behöver 

förklarar vad som är bäst för barnet, eller vad barnet mår bra av. Lisa menar att alla har olika 

definitioner av vad ett barnperspektiv är men för henne är det ett begrepp som vuxna använder om vad 

de anser är barnets bästa. Lisa fortsätter att berätta att ett barnperspektiv för henne är att man 

kartlägger barnets liv, att man tar reda på hur barnets sociala nätverk ser ut med vänner och även hur 

de professionella nätverken ser ut med skola och sjukvården.  

Barnperspektivet om man ska säga lite krasst för att man använder det så många gånger så har det blivit 

ett begrepp, ett begrepp som vi vuxna använder där vår funktion av vad som är bäst för barnet, eller vad 

barnet mår bra av, så alla har olika definitioner. Men för mig är det ett begrepp som vi vuxna anser vad 

som är barnets bästa (Citat 5, Lisa). 
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Lisa anser att barnet är ett system och föräldrarna är ett annat system och för att familjen ska fungera 

måste alla delar av systemet synka. Lisa berättar precis samma sak som både Nora och Sara vilket är 

att hon undviker att göra barnen delaktiga i utredningen då hon anser att det inte är ett barnperspektiv 

att fråga ut barnen om familjens ekonomi eftersom det kan vara ett känsligt ämne för barnen och att 

socialsekreterare inom försörjningsstöd är rädda att inkludera barnen för mycket. 

Vi undviker att göra barnen delaktiga i utredningen, jag tycker inte att det är ett barnperspektiv att fråga 

ut barnen om familjens ekonomi. Jag anser att det liksom är känsligt att ta upp ekonomi med barn, 

speciellt tonåringar. Jag tror att vi socialsekreterare är rädda att blanda in, jag menar inkludera barnen 

för mycket (Citat 6, Lisa). 

 

Respondent fyra, Rasmus tycker att ett barnperspektiv är att socialsekreterarna ska följa 

barnkonventionen, att man som socialsekreterare ska tänka på att det finns barn i bilden och att de som 

arbetar med barn ska uppmärksamma barnens behov. Rasmus menar att man inte får glömma barnen i 

utredningen och vid bedömningen. Eftersom det i första hand är barnen som påverkas av beslutet som 

socialsekreterarna beslutat. Rasmus berättar att när han får in en ansökan om försörjningsstöd gällande 

en barnfamilj använder Rasmus alltid ett formulär om barnets behov, hur barnets sysselsättning ser ut, 

vad det är som behövs för att kunna tillgodose barnets behov, vilka resurser finns det för barnet och 

vad kan socialtjänsten göra för att barnet ska ha det så bra som möjligt. 

Ja, barnperspektivet är väldigt viktigt. mycket. Man ska följa barnkonventionen. Man ska tänka på att 

det finns barn i bilden, deras behov ska vara i första hand i bedömningarna och under utredningens 

gång. Man får inte glömma de, det är i första hand barnet som påverkas av beslutet, så därför måste 

barnperspektivet beaktas, alltid tänker jag (Citat 7, Rasmus). 

7.2 Tidsbrist 

Under denna rubrik berättar Sara och Nora hur de upplever tidsbristen och hur detta påverkar deras 

dagliga arbete. 

Sara ser tidsbristen som ett hinder för att hon ska kunna utföra sitt jobb ordentligt och på grund av 

tidsbristen måste hon prioritera vad som är viktigt under utredningen. Sara känner att hon lägger 

barnperspektivet och dokumentationen om barnen åt sidan och bara fokusera på föräldrarna för det är 

ändå det som är underlaget för utredningen. Sara anser om hon hade mer tid att fokusera på varje 

barnfamilj så hade barnperspektivet kommit fram mer samt fler möjligheter att dokumentera mer om 

barnens situation 



 
  

 

23 

 

Barnperspektivet är något vi får jobba med i våra huvuden, alltså alltid ha barnen i åtanke, men det är 

svårt på grund av tidsbristen, det är så mycket administrativt att man bara frågar föräldrarna det 

viktigaste. Man hinner inte gå in på djupet och då kan barntänket försvinna lite (Citat 8, Sara). 

Nora berättar under intervjun att på grund av tidsbristen hinner de inte journalföra det som kommer 

fram gällande barnen, det enda som dokumenteras är om föräldrarna är oroliga för sina barn. Enligt 

Nora har socialsekreterarna blivit tillsagda av förvaltningen att inte rota mer än nödvändigt. Eftersom 

det är föräldrarna som ansöker om försörjningsstöd så är det föräldrarna hon ska koncentrera sig på, 

även om beslutet påverkar barnen. Nora känner att barnen glöms bort när man lägger ner all fokus på 

föräldrarna. Nora menar att barnperspektivet finns i bakhuvudet men på grund av mycket 

administrativa arbetsuppgifter samt tidsbristen resulterar i att hon frågar föräldrarna det viktiga som 

behövs för utredning. Nora upplever inte att hon riktigt går in på djupet vilket är problematiskt. Nora 

säger att det är en avvägning som socialsekreterarna måste göra beroende på hur många ärenden de 

har, hur mycket tid de ska lägga ner på barnperspektivet och hur mycket tid som ska läggas ner på det 

då ett barnperspektiv ändå inte leder till ett gynnande beslut. 

Eftersom vi blivit tillsagda av förvaltningen att inte utreda mer än nödvändigt på grund av tidsbristen, 

händer det att jag inte alls dokumenterar någonting om barnen eftersom det skulle ta av tiden jag har 

och jag vet att även om jag dokumenterar om barnens situation, skulle det ändå inte leda till ett bifall, 

om föräldrarna inte genomfört de krav socialtjänsten har ställt på dem (Citat 9, Nora). 

Tidsbristen påverkar inte bara socialsekreterarnas dokumentation om barnperspektivet utan 

socialsekreterarna känner även en press från förvaltningen att de måste visa hur många ärenden de har 

avslutat i månaden. Sara berättade att hon kände att organisationen prioriterar kvantitet än kvalitet. 

Hon upplever att det har gått bakåt de sista åren med hur socialsekreterare ska arbeta, Sara förklarar att 

förvaltningen räknar pinnar och att man ska visa hur duktig man är, hur mycket jobb man har gjort och 

mindre av att konkret göra någonting. Sara känner att om hon inte visar hur många ärenden hon har 

avslutat varje månad så anser inte förvaltningen att Sara har gjort det hon ska.  

Jag känner att mitt arbete är inte värt någonting om jag inte kan sätta en pinne någonstans, lite influerat 

av new public management som inte riktigt passar vårt yrke (Citat 10, Sara). 

  

7.3 Otydligheter i lagar och riktlinjer 

Under denna rubrik berättar socialsekreterarna hur de förhåller sig till lagar och riktlinjer i deras 

dagliga arbete. 

Lisa tycker huvudsakligen att socialtjänstlagen är bra. Hon berättar att det även finns Stockholmsstads 

riktlinjer samt Socialstyrelsens riktlinjer. Lisa berättar att i den stadsdelen hon jobbar i borde de bli 
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bättre på att på att använda Socialstyrelsens riktlinjer, den glöms oftast bort eftersom staden har sina 

egna riktlinjer. Hon fortsätter att berätta att socialstyrelsens riktlinjer och Stockholms stads riktlinjer 

inte alltid går ihop, att de kan säga olika saker och att hon anser att det finns en generösare inställning i 

Socialstyrelsens riktlinjer än i Stockholmstads riktlinjer. Lisa använder ofta socialstyrelsens riktlinjer 

fast förvaltningen vill att socialsekreterarna ska använda Stockholmsstads riktlinjer. Ibland kan Sara 

känna att om hon använder socialstyrelsens riktlinjer kan Sara bevilja nästan vad som helst så länge 

hon kan motivera varför hon beviljar. Sara upplever att hon inte kan göra det när hon använder stadens 

riktlinjer 

Jag tycker i huvudsak att SoL är en schysst lag, sen e det ju stadens riktlinjer sen har vi också 

Socialstyrelsens riktlinjer vilket vi kan bli bättre på att använda. Många andra kommuner har ju inte 

riktlinjer så som vi har, de använder sig av Socialstyrelsens riktlinjer, så att jobbar man i Stockholm kan 

man lätt glömma bort att det finns Sociala riktlinjer. För jag kan tycka att ibland kan man hitta mer 

generösare inställning i Socialstyrelsen än Stockholmsstads riktlinjer och då är det bara att använda de 

(Citat 11, Lisa). 

Vidare betonar Nora vikten att kunna skriva en bra motivering. Om man exempelvis vill bevilja en 

aktivitet för ett barn som inte är så vanligt, det kan vara hästridning så kan man kontakta barnenheten 

som i sin tur kan skriva att barnet behöver just den aktiviteten. Vilket underlättar beslutsmotiveringen. 

Det går även bra att fråga kollegor i andra enheter för att få hjälp att motivera sitt beslut. Sara menar 

att det tar tid att lära sig hur man skriver en bra motivering.  

Jag tycker att det finns möjlighet att hitta kryphål i SoL och i stadens riktlinjer. Det gäller bara att 

försöka hitta vart man kan få hjälp att motivera sitt beslut. Läkarintygs, kollegor i andra enheter, eller 

någonting sånt. Det krävs erfarenhet att hitta sätt att motivera varför jag ger avsteg och bevilja 

någonting som jag normalt skulle avslå. , men jag förstår att det är sånt som kommer med erfarenhet att 

veta hur man kan kringgå eller det låter som man fuskar det är inte så jag menar, jag menar att hitta 

vägar att kunna motivera ett beslut eller komma på att den där personen ska jag fråga eller liksom lite 

som kryphål, här finns en läkare, vi ber den skriver ett intyg eller hitta sätt att kringgå det som rent 

fyrkantigt skulle vara ett avslag (Citat 12, Nora). 

Rasmus berättar att som socialsekreterare vill man göra allt i sin makt att hjälpa sina klienter fast 

handlingsutrymmet gör att man inte kan hjälpa klienten i den utsträckning socialsekreterarna vill. Det 

är framför allt svårt i början av karriären speciellt eftersom man i början är försiktig och oftast följer 

riktlinjerna till punkt och pricka. 

Sen de sakerna man inte riktigt kan påverka försöker man ändå hitta nåt sätt att hjälpa sin klient, man 

kan gå lite omvägar om man säger så, försöka gå runt det tråkiga fyrkantiga som politikerna har bestämt 

ju längre man jobbar, när man är nyexad så är man lite mer försiktig och man vågar inte riktigt ta ut 

svängarna (Citat 13, Rasmus). 
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Nora tycker att socialtjänstlagen och riktlinjerna är som ett stöd. Nora upplever att lagarna och 

riktlinjerna är väldigt många och att förvaltningen förväntar att socialsekreterarna ska ha det inpräntat i 

ryggmärgen. Nora tar också upp att riktlinjerna ibland kan vara otydliga och det resulterar i att det blir 

lite lättare för henne som socialsekreterare att hjälpa sina klienter och försöker gå runt det tråkiga 

fyrkantiga som politikerna har bestämt.  

     Lisa fortsätter att berätta att SoL är en ramlag vilket innebär att den är lite oklar. Lisa anser att hon 

som socialsekreterare har ett stort handlingsutrymme att göra väldigt mycket, men att stadens riktlinjer 

snävar till lagen och gör så att deras handlingsutrymme minskar. Lisa berättar att det är svårt att 

bevilja just aktiviteter för barn och då uppmuntrar Lisa och hennes kollegor föräldrarna att berätta för 

familjen att man kan ansöka om fonder och stipendier 

Alltså SoL är ju ramlag, vilket innebär att den är lite flummig som den är, du har ju egentligen 

handlingsutrymme att göra väldigt mycket som socialsekreterare. Riktlinjerna snävar ju till lagen så det 

gör ju så att vårt handlingsutrymme minimeras, det kan vara svårt att få till exempel peng för (Citat 14, 

Lisa). 

Rasmus säger även han att SoL och riktlinjerna är mer som ett stöd än ett hinder men att han också 

känner att lagen och riktlinjerna går emot varandra. Det kan exempelvis handla om att i stadens 

riktlinjer pratar man att en skilsmässa måste gå igenom innan socialtjänsten kan gå in och hjälpa ena 

parten om hen ansöker om ekonomisk hjälp medan det inte står något om det alls i socialtjänstlagen  

Jag tycker riktlinjerna och Sol, kan gå emot varandra. Det kan hända att t.ex. i Stockholms stad pratar 

man att skilsmässan ska gå igenom innan man kan hjälpa de som har separerat, i SoL står ingenting om 

det, vad ska jag göra då? När jag pratar med cheferna säger de att jag ska gå enligt riktlinjerna även om 

jag säger att det inte står någonting om det i SoL. Det tycker jag är konstigt”(Citat 15, Rasmus). 

7.4 Budgetramar 

Utmaningar för socialarbetare har i många år varit tidsbrist och budgetramar. Under denna rubrik 

berättar socialsekreterarna hur de upplever budgetramarna på deras arbetsplats. 

Nora berättar att hon inte känt av budgetramar under den tid hon arbetat på sin arbetsplats. Nora säger 

att hon tycker cheferna förstår att budgeten inte ska påverka klienterna om klienterna ligger under 

bidragsnormen och det har cheferna varit tydliga med. Den enda gången Nora hör cheferna berättar 

om budgetramar är när de ska bevilja hotellplaceringar för de kostar väldigt mycket pengar, men 

förutom det upplever inte Nora att hon känner av några budgetramar 

Aldrig känt av budgetramar när jag jobbat här. Jag tycker att våra chefer är väldigt tydliga att det 

handlar om rätten, inte någonting annat. Klienterna ska inte vara beroende av vår budget. Det är statens 
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pengar, och vi ska utgå utifrån SoL och riktlinjerna. Är man berättigad ska man kunna få. Regeringen 

har beslutat att det ska vara så (Citat 16, Nora).  

Lisa upplever samma sak som Nora, att hon heller inte känner av att budgetramarna påverkar 

klienterna på ett negativt sätt. Lisa berättar att varje verksamhet och enhet har en budget men att hon 

tycker att budgeten oftast spräcks. Med det menar Lisa att det inte spelar någon roll hur mycket pengar 

som finns inom förvaltningen eftersom lagen säger att den som inte kan tillgodose sitt behov på något 

annat sätt kan socialtjänsten inte säga att de inte kan hjälpa klienten för att förvaltningen inte har 

pengar kvar 

Nej, alltså det e klart att varje verksamhet och enhet har en budget, den spräcks ju oftast tycker jag, för 

det är ju så att lagen är ju enkel, om behovet inte kan tillgodoses och det inte finns andra möjligheter att 

lösa situationen här och nu då får vi inte säga hörredu, nu har vi slut på våran budget utan får personen 

avslag så är det för att behovet kan tillgodoses på eget sett.  Jag vet inte ens vad budgeten är, man hör ju 

att cheferna pratar om budget men man kan inte gå emot lagen, om en person behöver något så måste 

hon eller han får hjälp. Egentligen handlar det om här och nu (Citat 17, Lisa) 

8 Analys 

Enligt Socialstyrelsen (2003) har inte lagstiftaren preciserat vad ett barnperspektiv egentligen innebär 

och att det finns otydligheter i kommunerna hur ett barnperspektiv ska beaktas under utredningstiden. 

Det som visas i resultatet är att alla socialsekreterare vet att det ska finnas ett barnperspektiv i 

utredning men alla har olika definitioner om vad ett barnperspektiv är. Socialsekreterarna uttryckte 

alla på sitt sätt om vad ett barnperspektiv är enligt lag, vilket är att man ska se till vad för 

konsekvenser det finns för barnen när de kommer till beslut, att barnets bästa skall beaktas och att man 

ska försöka synliggöra barnen.  

Under ena intervjun kom det fram att socialsekreterarna alltid har barnperspektivet i åtanke men att de 

inte alltid dokumenterar det samt att de borde bli bättre på att göra det. I prop.1996/97:124 skriver 

regeringen att: ”Barnets bästa är inte alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men skall alltid 

beaktas, utredas och dokumenteras”. 

     De två största anledningarna till att socialsekreterarna inte dokumenterar är att de känner att tiden 

inte räcker till samt att även om de dokumenterar barnperspektivet kommer det i slutändan inte 

påverka beslutet eftersom det är föräldrarnas situation socialsekreterarna utgår ifrån. 

Socialsekreterarna anser vidare att det är föräldrarna som ansöker om försörjningsstöd och att 

socialsekreterarna har ett krav på att de inte ska utreda mer än vad som är nödvändigt. Beslutsfattarna 

upplever att det är så mycket administrativt att de bara hinner fråga föräldrarna det viktigaste. 

Socialsekreterarna hinner inte gå in på djupet på alla frågeställningar. 

     Enligt Socialstyrelsen (2003) används ordet barnperspektiv på olika sätt inom socialtjänsten. 
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Vanligtvis har begreppet barnperspektiv använts i socialtjänstens insatser då barnen har varit centrala i 

ärendet, exempelvis barnavårdsutredningar. När det kommer till handläggning av försörjningsstöd är 

dokumentationen om barnperspektivet inte lika intressant eftersom det är föräldrarna som ansöker om 

försörjningsstöd. Då är det föräldrarna som står i fokus under utredningen, trots att framgår av 

propositionen att barnen ska uppmärksammas i all utredning som påverkar barnen.  

      Länsstyrelsen gjorde en granskning hur socialtjänsten arbetar med barnperspektivet när det 

kommer till handläggning om försörjningsstöd. Det man undersökte var hur socialsekreterarna 

beaktade barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Kontrollen har beståtts av 

granskning av 697 stycken akter, 93 stycken intervjuer med chefer och socialsekreterare, samt 37 

stycken intervjuer med barnfamiljer. Granskningen gjordes i 41 kommuner. Det som kom fram av 

granskningen var att: 

- Att det i socialtjänsten dokumentationer brister beträffande beskrivningar av barnens situation, eller 

hur beslut kan påverka barnen. I barnfamiljer som erhåll försörjningsstöd under en längre period 

saknades även en analys av hur dessa omständigheter har påverkat barnen. Detta gäller även när det 

under utredningen konstaterats att föräldrarna har problem utöver det ekonomiska. Exempelvis 

psykiska, fysiska eller andra svårigheter som att förslagsvis komma in i arbetsmarknaden.  

- Att socialsekreterare och chefer tycker att de använder barnperspektivet mer än vad som 

granskningen visar (Socialstyrelsen, 2003). 

     Socialarbetarna uttryckte att de undviker att blanda in barnen under utredningstiden eftersom de 

anser att barn ska få vara barn och inte ta vuxet ansvar.  

     I Socialstyrelsen (2015c) står det att man bör tänk på att informationen som ges ska anpassas till 

barnets ålder och mognad Många barn anses vara för omogna för att ta sådant ansvar och behöver 

skyddas från vuxen världen. 

   Lipsky (2010) skriver att tidsbrist är en av gatubyråkraternas problem. För att klara av tidspressen 

försöker organisationen få socialsekreterarna att jobba mer effektivt vilket resulterar i att utredningar 

inte blir så omfattande som det egentligen ska vara. Socialsekreterarna som intervjuades kände av 

tidspressen och ansåg att det var ett av problemen som gjorde att de exempelvis inte hade tid att 

dokumentera om barnperspektivet utan de hade fått order om att de inte skulle utreda mer än 

nödvändigt.  

     Lipsky (2010) skriver att socialarbetaren har mycket administrativt arbete. Svensson et al (2008) 

förklarar att socialt arbete handlar om att dokumentera och en stor del av arbetsuppgifterna är det 

administrativa arbetet som sker utanför mötet med klienten.  

      Lipsky (2010) nämner exempelvis att organisationen kräver mycket pappersarbete vilket leder till 

att många socialarbetare upplever att deras jobb går ut på mer administrativa uppgifter än att hjälpa 

och lära känna klienten vilket resulterar i att de ofta kommer efter sitt arbete.  
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   Anledningen till att det är mycket administrativa arbetsuppgifterna är för att organisationen ska 

kunna kontrollera sina anställda och få kontroll över information och situationen över klienterna och 

kontrollerar att interventionen är rätt och se hur resurserna fördelas. Socialsekreterarna tyckte att 

förvaltningen fokuserar för mycket på det administrativa och det känns som en belastning, att 

resultatet av deras arbete måste synas utåt. 

     Socialsekreterarna tycker att det är jobbigt när förvaltningen räknar hur många ärenden de har 

avslutat per månad. Beslutsfattarna tycker att det är jobbigt att förvaltningen måste ha in papper om 

precis allt. Socialsekreterarna anser att arbetsgivaren istället kunde lita på att socialsekreterarna har 

kompetensen att avgöra och göra en bedömning om de ska bevilja eller inte. Istället för att visa upp 

alla resultat varje månad. 

  På frågan om vad de tycker om SoL och riktlinjerna ansåg socialsekreterarna att de upplever 

socialtjänsten som en bra lag där de har mycket handlingsutrymme. 

      Enligt Lipsky (2010) skriver att socialarbetarna har handlingsutrymme att tolka lagarna eftersom 

det är socialarbetarna som bestämmer hur de ska arbeta utifrån ramarna som organisationen har 

bestämt. Han menar också att socialarbetarna försöker hjälpa sina klienter genom att försöka jobba sig 

kring riktlinjerna och hitta kryphål för att kunna bevilja bidrag för sina klienter. 

     Det är även någonting Svensson et al (2008) nämner då de skriver att socialarbetarna har en stor 

självständighet när det kommer till deras arbete. Handlingsutrymmet användas på olika sätt beroende 

på hur mycket erfarenhet socialarbetaren har. När en socialarbetare är nyanställd följer de ofta reglerna 

som de är skrivna medan de erfarna hittar sina småvägar att kringgå reglerna.  

      Lipsky (2010) skriver att socialarbetaren har svårt att utföra sina arbetsuppgifter då de måste arbeta 

med knappa resurser samtidigt som de ska tillgodose klientens behov. Intervjupersonerna fick frågan 

om de anser att klientens behov får stå tillbaka på grund av budgetramar, men det var ingen av 

socialsekreterarna som upplevde att budgetramarna påverkar klienten negativt. De ansåg att deras 

uppdrag är att hjälpa klienten ekonomiskt och att det står i SFS 2001:453 att om att den som inte själv 

kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 

socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

9 Slutsatser 

 Socialsekreterarna har olika definitioner när det kommer till begreppet barnperspektiv men i 

slutändan vet socialsekreterarna att det handlar om barnets bästa. 

 Socialsekreterarna dokumenterar inte barnperspektivet under utredningen på grund av tidsbrist, 

fokuseringen ligger på föräldrarna och deras sysselsättning. 
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 Ett avslagsbeslut ändras inte trots att socialsekreterarna har beaktat barnperspektivet fast 

avslagsbeslutet påverkar barnet. Om föräldrarna inte uppfyller kraven för att erhålla biståndet 

så står avslagsbeslutet kvar. 

 Socialsekreterarna upplever att det är för mycket administrativt arbete och att de hellre vill ha 

mer tid att träffa sina klienter. 

 Socialsekreterarna upplever att de måste bevisa för förvaltningen hur duktiga de är genom att 

visa hur många ärenden de avslutat varje månad. De upplever att förvaltningen vill ha 

kvantitet istället för kvalitet. 

 Socialsekreterarna anser att SoL, Socialstyrelsens riktlinjer samt kommunens riktlinjer upplevs 

som ett stöd och inte ett hinder, även om de berättade att kommunens riktlinjer är mer snävare. 

 Socialsekreterarna upplever att de har delvis har ett stort handlingsutrymme när det gäller att 

fatta beslut gällande specifika ärenden. Och med en bra motivering till ett beslut finns det 

möjlighet för socialsekreterarna att bevilja det klienten behöver för att kunna ha en 

skäliglevnadsnivå. 

 Socialsekreterarna upplever inte att det pratas mycket om budgetramar på arbetsplatsen och de 

anser inte heller att klientens behov får stå tillbaka på grund av budgetramarna 

10 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och analysera hur socialsekreterarna arbetar med 

barnperspektivet, samt undersöka hur handlingsutrymmet påverkar deras arbete med barnperspektivet 

med hjälp av Michael Lipskys gräsrotsbyrååkrati teori. Det som även kom fram i min studie var att 

socialsekreterarna vet att det är viktigt att de dokumenterar om barnets situation och synliggör barnens 

behov men att de inte hann göra det på grund av den tidsbrist som råder på deras arbetsplats.  

     Detta resulterar i att viktig kunskap kring hur barnens levnadsförhållanden försvinner. Ett exempel 

kan vara att socialsekreterarna missar om barnen mår psykiskt dåligt. Om det skulle var fallet så 

missar de möjligheten att hjälpa barnet. Om socialsekreterarna gör hembesök kan de även upptäcka 

hur barnet hemsituation ser ut, brister föräldrarna i omsorgen? Har barnen en ordentlig säng?   

Eftersom det är mycket administrativt arbete socialsekreterarna måste göra minskar den faktiska tiden 

för möten med familjer som ansöker om ekonomiskt bistånd och det resulterar i att socialsekreterarna 

inte frågar föräldrarna om hur barnens situation ser utan fokuserar på föräldrarna.  

     Lipsky (2010) skrev att tidsbristen är en av gräsrotsbyråkraternas utmaningar i arbetet och för att 

kunna arbeta mer effektiv menade Lipsky (ibid) att utredningar inte blir så omfattande som den ska 

vara och det kom även fram att detta stämmer i min studie.  
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Alltså betyder detta att barnperspektivet inte kommer fram i utredningarna som de egentligen borde 

och därför har socialtjänsten misslyckats med att utföra det som står i SoL. Vilket är att barnens bästa 

ska beaktas vid ett beslut om handläggningen av försörjningsstöd. Socialsekreterarna sa aldrig att de 

ansåg att deras arbetsbelastning var hög, utan deras utmaning i arbetet upplevde de var tidsbristen.        

Svensson et. al (2008) menade på att socialarbetarna kunde påverka sitt handlingsutrymme, om man 

hade arbetat som socialsekreterare en längre period kunde man hitta vägar att kringgå lagarna.                                                     

Socialsekreterarna ansåg även att de delvis hade ett stort handlingsutrymme, när de skulle ta beslut i 

enskilda ärenden, trots tidsbristen och förvaltningens påtryckningar. Tre av socialsekreterarna ansåg 

att om de använde stadens riktlinjer snävade det till deras handlingsutrymme men att de istället 

använde sig av socialstyrelsens riktlinjer som de ansåg var mer generös. 

     Lipsky (2010) skrev även att budgetramarna var en annan utmaning för socialarbetare men mina 

respondenter upplevde inte att det pratades mycket om budgetramar utan de upplevde att om klienten 

var berättigad till försörjningsstöd kunde de bevilja klienten det. Troligtvis hade jag hört mer om 

budget och budget ramar ifall jag har intervjuat enhetscheferna på förvaltningen eftersom cheferna är 

mer insatta i budgetfrågorna samt har ansvar för enhetens budget. Under min studie blev jag inte 

chockad över vad jag kom fram i mina resultat. Tidsbrist samt mycket administrativa arbetsuppgifter 

inom socialtjänsten har det diskuterats mycket om bland politiker och media. Även om det diskuterats 

mycket om det har det inte hänt mycket förändring och situationen ser likadan ut som den gjorde för 

flera år sedan. Frågan är vad som måste göras för att politikerna ska ta detta på allvar? Det är tragiskt 

när det är barnen, som är de svagast, som blir mest påverkade när socialtjänsten inte har möjlighet att 

utföra sitt arbete ordentligt. 

      Budgetramarna ansåg jag var väldigt intressant. Det har varit väldiga diskussioner om att 

socialsekreterarna anser att de har väldigt strama budgetramar. Olika förvaltningar harolika budgetar. 

Upplevelserna av budgetramarna kan variera var socialsekreterarna arbetar, är det i en småstad, eller 

storstad, hur många människor uppbär försörjningsstöd just i den kommunen? Det finns inte någon 

kommun som kan bevilja precis allt klienten vill ha. Dock känns det mig tryggt den förvaltning jag 

undersökte beviljar bistånd om den sökanden uppfyller kraven. 

11 Slutsatsernas implikationer för socialt arbete 

Jag har gjort en liten studie men skulle man genomföra en större forskningsstudie med fler 

respondenter och fler socialförvaltningar runt om i Sverige och fått liknade resultat som jag har fått. 

Alltså att handlingsutrymmet påverkar hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet skulle 

förhoppningsvis politikerna se detta som ett stort problem och försöka lösa detta med att ge 

förvaltningarna mer budget. Vilket skulle resultera i att förvaltningarna skulle kunna anställa fler 
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socialsekreterare som i sin tur skulle innebära att socialsekreterarna får mer tid med sina klienter samt 

mer tid åt att dokumentera om barnens situation. 

 

12 Vidare forskning 

Jag tycker det skulle vara intressant att forska vidare på om barnens situation har blivit bättre sedan 

man införde barnperspektivet. Uppmärksammas barnen verkligen mer idag än det gjordes för 25 år 

sedan och hur ser det ut om 10 år?  
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14 Bilaga 1 – mail till enhetschefen 

Hej! 

Mitt namn är Basma Osman och går min sjätte termin på socionomprogrammet på Ersta Sköndals 

högskola. I mitt examensarbete vill jag undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnperspektivet, 

samt hur de upplever att deras handlingsutrymme ser ut och om handlingsutrymmet de har påverkar 

deras arbete med barnperspektivet. Jag söker därför socialsekreterare att intervjua och intervjun 

kommer ta ca 60 min. 

Jag skulle uppskatta om du kan ta upp detta med din arbetsgrupp och höra om det finns några som är 

intresserade att bli intervjuade. Examensarbetet ska vara inlämnad den 10 juni och de medverkande 

kommer att få (om de vill) en kopia på den färdiga uppsatsen så fort den blir godkänd. 
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Jag hade tänkt att intervjuerna kunde ske mellan 21/3- 16 – 5/4 -16. 

Tid och plats får mina respondenter bestämma. 

Hör gärna av dig till mig på: 

basmaosman@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar 

Basma Osman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjufrågor 

Hur länge ha du arbetat på din arbetsplats? 

Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

Hur upplever du din yrkesroll som utredare? 

Barnperspektivet 

Hur tänker du kring barnperspektivet under utredningsarbetet? 

Vad betyder barnperspektivet för dig?  

Kan du förklara hur du arbetar med barnperspektivet i ditt arbete?   

mailto:basmaosman@hotmail.com
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Finns det någon möjlighet för barn att vara delaktiga i utredningsprocessen? 

Finns det rutiner och metoder som gör att barn kan vara delaktiga i utredningsarbetet? Om ja, 

hur ser dessa ut?  

Är det ett krav att barnets åsikter måste beaktas i utredningar och beslut?  

 Vad finns det för hinder och möjligheter i arbetet med barnperspektivet i 

utredningsprocessen?  

 I vilken omfattning har du möjlighet att använda ett barnperspektiv i ditt arbete? 

 

Handlingsutrymme 

Vad tycker du kring SoL och stadens riktlinjer betydelse för ditt arbete? Ser du det som ett 

hinder eller stöd? 

Finns det möjlighet för dig att bevilja över bidragsnormen? Kan du ge ett exempel? 

Känner du att klientens behov ibland kan få stå tillbaka på grund av budgetramar? Kan du ge 

exempel?  

Vilka möjligheter har du att gå utanför de vanliga insatserna? 

Upplever du att du kan påverka ditt arbete (utredning, beslut)? På vilket sätt? 

Känner du att du ibland inte kan påverka utredningen eller beslut, iså fall i vilken kontext 

känner du det? 

Vad hade du för uppfattning om socialtjänstens handlingsutrymme innan du började jobba på 

socialtjänsten? 
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