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Förord 

Vi vill ge ett stort tack till våra informanter som ställde upp och berättade om 

sina upplevelser av ekonomiskt bistånd. 

Vi vill även tacka vår handledare Inger Linblad för vägledningen genom 

studiens alla processer.  

Slutligen tackar vi våra nära och kära som ställt upp och visat förståelse samt 

haft ett stort tålamod under de veckor vi arbetat med denna studie.  

 

Karin Fröderberg & Marcus Lindbom 
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”To live life at the margin” - A qualitative study about the experience of receiving social 

assistance for young adults.  

Karin Fröderberg & Marcus Lindbom 

 

 

 

ABSTRACT  

The purpose with this study was to investigate the experience of receiving social assistance 

for young adults and find out whether the need of social assistance affected the young adults 

welfare, living conditions and feelings. We chose to conduct a qualitative research-method 

with a phenomenological approach, based on four interviews where we used a semi-strucutred 

guide for interviews. The informants were all between the age of 18-24 when they received 

social assistance. The result was analyzed with the help of three different theories and earlier 

research. The result showed that the environment of the young adults affected the group 

experience of receiving social assistance. The result further showed that the experience of 

independence and empowerment for the young adults did not strengthen during the period 

with social assistance, nor from the socialworkers method of work. Also, the feelings 

connected to receiving the social assistance showed to vary among the young adults. The 

variation was due to factors in the young adults environment and social context and affected 

what feelings that followed from receiving social assistance.  
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”Ett liv på marginalen” – En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser om ekonomiskt 
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ABSTRAKT  

Ändamålet med studien är undersöka upplevelsen om ekonomiskt bistånd i samband med 

unga vuxna personers biståndstagande. Ta reda på om behovet av ekonomiskt bistånd 

påverkar unga vuxna personers välfärd, levnadsförhållanden och känslor satt i relation till 

deras bakgrund, tillvaro, självständighet samt omgivning. Vi har valt att genomföra en 

kvalitativ studie med fenomenologisk ansats baserad på fyra stycken intervjuer där vi har 

använt oss av semistrukturerad temaintervjuguide. Informanterna har utgjorts av personer som 

alla var mellan 18-24 år när de erhöll ekonomiskt bistånd. Materialet analyserades med hjälp 

av meningskoncentrering och resultatet analyserades med utgångspunkt i tre teorier samt 

tidigare forskning. Vi har tydligt sett att omgivningen påverkar unga vuxnas upplevelser av att 

erhålla ekonomiskt bistånd. Resultatet av studien visar på att upplevelsen av självständighet 

inte stärks av biståndet, samt att känslorna kring att erhålla biståndet varierar, där en koppling 

till informanternas tillvaro och omgivningen spelar in för vilka känslor som uppkommer i 

samband med att söka och erhålla biståndet.  
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex huvudkapitel med underrubriker. Inledningsvis beskrivs bakgrund, 

vårt intresse för studiens problemområde samt dess koppling till socialt arbete, som följs av 

studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel definieras även ett antal begrepp som vi 

anser är särskilt relevanta för studien. Därefter följer en sammanfattning av kunskapsläget där 

det viktigaste ur den tidigare forskningen presenteras i relation till studiens fyra teman.  

Vidare följer ett metodavsnitt där metodprocessens olika delar detaljerat beskrivs. I kapitel 

fyra redovisas de teorier som valts ut som analysverktyg och i kapitel fem redogörs empirin 

och analysen av denna, vilket sammanfogas till studiens slutliga resultat. I uppsatsens sista 

kapitel förs en diskussion kring studiens viktigaste resultat med koppling till syfte och 

frågeställningar samt vilka slutsatser som kan göras utifrån en jämförelse med vår teoretiska 

referensram. Avslutningsvis presenteras ett antal förslag på fortsatt forskning. 
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1 0BInledning 

1.1 8BBakgrund 

”Att vara fattig är en global företeelse, oberoende av tid och rum. Även om fattigdomens 

uttryck och konsekvenser varierar för olika människor i olika sammanhang finns en 

gemensam kärna: bristen på valmöjlighet, maktlöshet och inte sällan känslor av skam och 

orättvisa” (cf. Swärd & Engelmark, 2011:10–11). 

Den finansiella oron i Europa har under hösten 2012 blivit allt mer närvarande även i den 

svenska ekonomin.  I november nådde den öppna arbetslösheten i Sverige 7,8 % och enligt 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2013-2014 förväntas sysselsättningen 

fortsätta att minska och arbetslösheten öka ytterligare under 2013 

(http://www.arbetsformedlingen.se). I kölvattnet av lågkonjunktur följer ökad arbetslöshet och 

därigenom ökade belastningar på samhällets stödfunktioner. En sådan stödfunktion är det 

ekonomiska bistånd som hanteras av kommunernas socialtjänst och som utgör ett sista 

skyddsnät för personer som saknar skydd i de övriga socialpolitiska stödsystemen. 

Ekonomiskt bistånd är avsett som ett tillfälligt ekonomiskt stöd för personer tills dessa har 

kommit tillrätta med de problem som orsakade en otillräcklig privatekonomi.  

Ekonomiskt bistånd får stora konsekvenser på både individ- och samhällsnivå och statistik 

från de senaste decennierna visar att antalet personer som behöver ekonomiskt bistånd för att 

klara sin försörjning ökar eller minskar i ungefär samma takt som konjunkturen (Bergmark & 

Bäckman, 2011:238-239). En stor och enligt forskarna oroväckande förändring är att 

människor visar sig bli beroende av ekonomiskt bistånd i allt längre perioder än tidigare. 

Varaktigheten hos biståndstagande hushåll som varit aktuella i 10-12 månader ökade under 

2009 från 14% till 31% och utvecklingen ser ut att hålla i sig (Ibid:239-240).  

1.2 9BUnga vuxna personer i arbetslöshet och följdkonsekvenser 

Den grupp som lågkonjunkturen och dess medföljande arbetslöshet slår hårdast mot och som 

därigenom löper stor risk för utsatthet är ungdomar (Angelin, 2009:9–11; Stranz, 2007:42). I 

november 2012 var 23 % av Sveriges ungdomar utan arbete 

(http://www.arbetsformedlingen.se), vilket är ett högre antal än under den djupa 

lågkonjunkturen på mitten av 1990-talet; en lågkonjunktur som fick sådana allvarliga 

konsekvenser för samhället att den i vardagligt tal benämns som ”90-talskrisen” (Angelin, 

2009:9–11; SOU 2000:3: 11,98). Under 1990-talet fördubblades både antalet unga mellan 20 
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och 25 år som var arbetslösa och som behövde ekonomiskt bistånd för att klara sin 

försörjning. Ungdomar utgjorde i genomsnitt 25% av det totala antalet hushåll med 

ekonomiskt bistånd under 1990-talet (SOU 2000:3:19,93,95; Angelin 2009:9). Trots höga 

arbetslöshetssiffror så har andelen unga som har behov av att söka ekonomiskt bistånd inte 

börjat skjuta i höjden. Socialstyrelsens öppna jämförelse från oktober 2012 visar att andelen 

unga vuxna personer (18-24 år) med ekonomiskt bistånd har minskat med 0,7% till 8,1% av 

det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i riket (Socialstyrelsen oktober 2012, 

Ekonomiskt Bistånd, Öppna Jämförelser, sid: 39-40)  Allra högst andel utgör unga vuxna i 

Malmö/Rosengård; 27.3%, därefter kommer Malmö/Fosie och Malmö/Hyllie med 20% (Ibid: 

sid 27-36 Tabell 3). 

1.3 10BEkonomiskt bistånd – ett eftersatt forskningsområde 

Från flera forskarhåll inom socialt arbete beskrivs att forskning kring ekonomiskt bistånd, vad 

som tidigare kallades socialbidrag, är ett eftersatt område. Sedan 1995 berör endast fem 

procent av all forskning inom socialt arbete just ekonomiskt bistånd (Minas 2008:179). 

Samtidigt utgörs ungefär hälften av individ- och familjeomsorgens totala kostnader i 

kommunerna av ekonomiskt bistånd (Puide 2000:7). Huvudspåren inom denna forskning har 

mest handlat om vilka samhällsgrupper som biståndstagande personer tillhör, biståndets 

orsaker, dess struktur samt vilka organisatoriska metoder som används i det praktiska arbetet. 

Forskning kring den psykologiska sidan av det ekonomiska biståndets följder och påverkan 

för bidragstagarnas känslor och liv är det forskningsområde som behöver beredas större 

utrymme (Angelin 2009:21–48; Stranz 2007; Minas 2008:179; Swärd & Engelmark 2011:12–

13; Puide, 2000:8-9; Swärd 2000:277–279). En särskilt stor lucka i forskningen finns kring 

ungdomars upplevelser om livet som socialbidragstagare och vilken psykologisk betydelse 

detta har för deras framtid (Swärd 2000:277–279; Angelin 2009:21–48; Arnsvik, 2008:11).  

1.4 11BVårt intresse och uppsatsens problemområde  

Det finns mot ovan beskrivna bakgrund anser vi skäl att göra vissa kopplingar mellan 1990-

talskrisen och den lågkonjunktur som pågår just nu, år 2012, för att genom lärdom och ökad 

kunskap om vilka följderna blev för femton år sedan, kunna vara bättre förberedda på den 

problematik som vi kommer att möta idag och i framtiden. För vad händer om vi i Sverige 

återigen når en fördubbling av antalet arbetslösa ungdomar som behöver ekonomiskt bistånd? 

Hur är vi bäst rustade för att möta dessa ungdomar på de socialkontor, eller genom andra 

verksamheter inom det sociala arbetet, där vi som socionomer sannolikt kommer att arbeta? 
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Vi vill utifrån dessa frågor ta tillfället i akt att inom ramen för denna studie undersöka just 

kopplingen mellan ungdomar och ekonomiskt bistånd. Vårt intresse fångades utifrån tanken 

och diskussionen om vad just ungdomar, som är en så pass utsatt grupp under tider av 

lågkonjunktur, möter, upplever och känner när de behöver ansöka om ekonomiskt bistånd för 

att klara sin försörjning. På vilka sätt kommer ett biståndstagande att påverka deras liv idag 

och i framtiden. Denna diskussion ledde fram till skapandet av studiens syfte om 

ungdomarnas känslor och upplevelser kring fenomenet att erhålla ekonomiskt bistånd.  

1.5 12BKoppling till socialt arbete och studiens avgränsningar 

Ungdomsarbetslöshet utgör ett angeläget socialt problem som inte endast drabbar de berörda 

individerna utan även samhället i stort i form av ökade kostnader. En utökad kunskap om 

vilka riskfaktorer och konsekvenser som följer med ett liv som långvarigt arbetslös och 

mottagare av ekonomiskt bistånd som ung vuxen är central, särskilt under tider av 

lågkonjunktur (Angelin, 2009:10). Vi har därför för avsikt att med denna studie bidra till att 

öka kunskapen om dessa riskfaktorer och konsekvenser, för att på så sätt bättre kunna förstå 

bidragstagande unga personers upplevelser kring att erhålla ekonomiskt bistånd. Vi har i 

denna studie avgränsat oss till unga vuxna personers upplevelser av att erhålla ekonomiskt 

bistånd, eftersom dessa unga vuxna i tider av lågkonjunktur är en särskilt utsatt grupp som vi 

med stor sannolikhet kommer att möta i våra kommande yrken som socionomer.  

1.6 13BSyfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur behovet av och upplevelsen om ekonomiskt 

bistånd påverkar unga vuxna personers välfärd, levnadsförhållanden och känslor. För att 

kunna besvara syftet ställs följande frågeställningar som alla berör unga vuxna som erhåller 

ekonomiskt bistånd:  

 Hur ser det ut för personerna avseende bakgrund, uppväxt och familjesituation? 

 Hur har personerna upplevt att behovet av bistånd påverkat deras tillvaro? 

 Hur har personerna upplevt att arbetet från socialtjänstens sida har bidragit till en 

ökad/minskad självständighet?  

 Hur påverkar personernas omgivning synen på att erhålla ekonomiskt bistånd?  
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1.7 14BBegreppsförklaringar 

Nedan förtydligas studiens mest centrala begrepp. Socialbidrag, ekonomiskt bistånd och 

försörjningsstöd är tre begrepp men med ungefär samma innebörd men de används olika 

beroende på kontext. Eftersom begreppen är så pass genomgående för vår studie väljer vi att 

redogöra för hur dessa begrepp i allmänhet använts i modern tid och i synnerhet hur vi 

kommer att använda dessa begrepp i vårt arbete. Vidare anser vi det viktigt att tydligt 

definiera vad vi menar med unga vuxna eftersom målgruppen och dess ålder är en så pass 

central del av vårt syfte och frågeställningar. Sist väljer vi att förtydliga begreppet välfärd, 

även detta på grund av att det utgör en så pass väsentlig del av vårt syfte och för att vi tydligt 

vill kunna koppla detta till vårt resultat.  

1.7.1 45BSocialbidrag och ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd 

Benämningen socialbidrag uppkom i början av 1980-talet och ersatte då den tidigare termen 

socialhjälp för att benämna det ekonomiska stöd som personer kan ansöka om hos 

socialtjänsten när de lider brist på egna och tillräckliga inkomster (Jönsson & Starrin, 

1999:12). Socialbidraget som benämning höll sig kvar fram till i början av år 2002 då 

Socialstyrelsen i samband med införandet av den nya Socialtjänstlagen, 2001:453, ersatte 

termen socialbidrag med ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2003:9,13). Bakgrunden till 

namnbytet var för att bidraget successivt hade bytt karaktär från en hjälp med koppling till 

människors sociala problem, till istället en hjälp med en förankring i människors problem att 

försörja sig (Jönsson & Starrin 1999:13). Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta 

skyddsnät och ska utgöra ett komplement till socialförsäkringarna. Det ska träda in och ge 

hjälp när generella stödformer inte är tillräckliga eller kan lämnas (Socialstyrelsen 2003:9,13). 

Biståndet består av två olika delar; försörjningsstöd som med förankring i riksnormen ska 

täcka kostnader för boende, mat, kläder och så vidare, samt stöd för livsföringen i övrigt som 

den sökande behöver för att uppnå en så kallad skälig levnadsnivå; till exempel glasögon, 

tandvård, möbelbidrag och så vidare (Socialstyrelsen, 2003: kap4, kap 5). Betydelsen av 

begreppen socialbidrag och ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd är dock densamma och 

begreppsbytet till trots har det visat sig vara sammanhanget som det används i som avgör 

vilket av begreppen som används. Inom visst vardagligt tal och till stor del inom forskningen 

används fortfarande ordet socialbidrag. Vi har valt att inom ramen för vårt arbete använda det 

begrepp som används av Socialstyrelsen och i handläggningens praxis, nämligen ekonomiskt 

bistånd, men i de fall där vi presenterar och refererar till tidigare forskning, kommer ordet 
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socialbidrag att användas för att inte förvanska innebörden av den text som producerats av 

forskare. De personer i texten som erhåller biståndet kommer att benämnas biståndstagande 

alternativt bidragstagande personer (Blom & Morén 2007). 

1.7.2 46BUnga vuxna  

Med unga vuxna avses i vårt arbete personer i åldern 18-25 år. I Socialtjänstlagens 4 kapitel 

4§, första stycket, ges socialtjänsten en möjlighet att ställa krav på personer upp till 25 år som 

har försörjningsstöd. Dessa krav kan till exempel vara olika kompetenshöjande verksamheter, 

praktikplatser etc. Flera av de arbetsmarknadspolitiska programmen urskiljer också en 

åldersgräns vid 24 år (Norström & Thunved, 2010:104). I Katarina Hollertz (2010) 

avhandling om unga och arbetslöshet skriver hon att man i Sverige länge har betraktats som 

ungdom/ung vuxen i förhållande till arbetsmarknaden, upp till dess att man fyllt 25 år. 

Avgränsningen av unga upp till 25 år görs också på grund av att gruppen historiskt sett har en 

högre arbetslöshet än andra åldersgrupper, vilket anses få oftare och allvarligare konsekvenser 

för yngre än för äldre (Hollertz, 2010:29–30).  

1.7.3 47BVälfärd 

Välfärd kan enligt forskarna Angelin och Starrin (2011) definieras som att ”förfoga över 

resurser och därigenom kunna kontrollera och medvetet styra sina egna livsvillkor” (Starrin & 

Angelin, 2011:304). Enligt Nationalencyklopedin är välfärd en samlande benämning på 

människors levnadsförhållanden (Hwww.ne.se H). 

1.7.4 48BSjälvständighet 

Med självständighet när det gäller människor menas att själv vara den som styr över sitt liv. 

När det gäller stater och länder talas det om en att en självständig stat är en autonom stat. Den 

är då oberoende och självstyrande (Hwww.ne.se H). I Socialtjänstlagens så kallade Portalparagraf 

(1 kap. 1§) anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens 

samtliga verksamheter. Enligt Socialstyrelsen ska socialtjänstens mål och lagens intention 

vara att människor ska kunna leva ett självständigt liv. I sista stycket i portalparagrafen står att 

”verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. 

Begreppet självständighet nämns därmed inte rakt ut i portalparagrafen men löper som en röd 

tråd igenom den. I Socialtjänstlagens 4 kapitel 1 § som behandlar rätten till bistånd förtydligas 

vad som menas med självständighet, där står skrivet att ”biståndet ska utformas så att det 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv” (Norström & Thunved, 

2010:39,89; Socialstyrelsen 2003:14-15). 
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2 1BKunskapsläge 

2.1 15BTidigare forskning  

Efter litteratursökning och genomläsning av tidigare forskning för vårt problemområde har vi 

sammanställt relevant forskning enligt teman. Vi har med utgångspunkt från forskningen 

skapat fyra teman som även utgör avsnittets rubriker. Dessa är tillvaro, utanförskap, 

självständighet och känslor. Våra reflektioner om forskningens innehåll och relevans för 

uppsatsen samlar vi sist under en separat rubrik.  

2.1.1 49BTillvaron för socialbidragstagande personer i allmänhet och unga vuxna 

i synnerhet 

Katarina Hollertz har i sin doktorsavhandling från 2010 studerat och analyserat fyra svenska 

kommuners arbete med organiseringen av insatser för arbetslösa biståndstagande personer i 

åldern 18-25 år. Studien behandlar kommunernas arbeten under en tolvårsperiod, från 1993 

till 2005 (Hollertz, 2010:11,27). Hollertz (2010) har dels kommit fram till att kommunala 

insatser både har blivit ett allt vanligare och viktigare inslag i arbetet med unga arbetslösa 

biståndstagare. Fokus har i studien lagts vid att undersöka de bakomliggande mekanismer som 

haft betydelse för hur kommunernas framtagande och organisering av dessa insatser har sett ut 

(Ibid:21,29). Hollertz (2010) menar att kommunernas organisering vilar på föreställningar och 

normer och hon redovisar motiven till organiseringen i form av fyra teman av vilka vi 

kommer att sammanfatta de tre första (Ibid:111).  

Det första temat är låg utbildningsnivå. Samtliga kommuner i studien är eniga om att låg 

utbildning är en gemensam nämnare hos biståndstagande unga personer (Ibid:111-116). 

Insatser har i kommunerna därmed organiserats med ambitionen att kunna möta de behov som 

finns och få unga personer att gå färdigt sin skolgång, men de kommunpolitiker som Hollertz 

(2010) har intervjuat menar att kommunernas resurser är otillräckliga i förhållande till 

problemens storlek. De insatser som de har möjlighet att genomföra leder bara till att 

ungdomarna kan ta ”myrsteg” på vägen till avklarade studier (Ibid:111-116). Problematiken 

kring den låga utbildningsnivån hos unga biståndstagare förekommer på flera håll inom 

forskningen. Unga personer med ofullständiga gymnasiebetyg och försörjningsbekymmer har 

en tendens att även söka sig till ordinarie vuxenutbildning (komvux) i lägre utsträckning än 

andra (Angelin, 2009; Stranz 2007:46–47). 
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 Det andra temat i Hollertz (2010) resultat och som legat till grund för insatsernas 

organisering handlar om kommunernas föreställningar om de ungas avvikande beteende och 

bristande motivation (Ibid:116-118). Hollertz (2010) har kommit fram till att många av 

kommunernas insatser har föranletts av uppfattningar om att de unga arbetslösa 

biståndsmottagarna är i behov av kompletterande uppfostran, förändrade attityder samt en 

ökad social kompetens för att de ska kunna öka sina möjligheter att få arbete. Insatser har 

därmed skapats med syftet att de ska förmedla och förändra vissa normer och värderingar hos 

de unga. 

Det tredje temat behandlar uppfattningen om att de unga har en så pass stor social problematik 

att de inte klarar av att ta sig ur ett biståndsberoende/arbetslöshet på egen hand. Dessa 

ungdomar är inte ens ”förmedlingsbara” till en insats utan behöver i första hand stöd och hjälp 

att ens komma till första trappsteget.  

Hugo Stranz (2007) har studerat ett område som han menar är outforskat när det kommer till 

socialbidrag, nämligen de variationer som sker i beslut om socialbidrag i handläggningens 

praxis. Denna praxis vilar på både rättslig reglering, kompletterande regelverk samt lokala 

regler och riktlinjer i kommunerna. Detta innebär enligt Stranz (2007), att det finns utrymme 

för olika tolkningar i handläggarnas användande av rättsliga grunder och kommunala regler 

och bedömningar kan variera såväl mellan olika kommuner som mellan olika handläggare 

(Stranz, 2007:11–15). Stranz (2007) har för att analysera variationen i biståndsbedömningar, 

genomfört sex stycken vinjettstudier varav tre stycken innehåller personer ur målgruppen 

unga vuxna upp till 25 år. Vi väljer att sammanfatta en av dessa tre vinjetter, som handlar om 

en ensamstående 22-årig man som nyligen har kommit hem från en längre utlandssemester. 

Innan mannen reste iväg sade han upp sig från sitt arbete. Mannen är inskriven på 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande och ansöker om försörjningsstöd och hyra. Beräkning 

enligt riksnorm ger en ansökan om 7270 kr (Ibid:141). Stranz (2007) kommer fram till att 

nästan samtliga handläggare, drygt 85% i undersökningsgruppen avslår, helt eller delvis, 

ansökan från den 22-åriga mannen. Av resultatet framgår att det är i denna vinjett som 

handläggarna varit mest överens i sin bedömning. I de andra vinjetterna visar handläggarna en 

betydligt större variation i sina beslut (Ibid:144). Det framgår att 22-åringens 

avslagsmotiveringar är av en mer moraliserande karaktär än de andras. De tre vanligaste 

skälen till mannens avslag var hans ansvar för planering av den egna ekonomin, otillåten 

semester samt brister i arbetsmoral. Alla dessa argument har enligt Stranz (2007) ett 
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fördömande drag. Det finns en intressant koppling att göra mellan Stranz (2007) vinjettstudie 

av 22-åringen till Hollertz (2010) studie om hur kommunerna organiserar insatser för 

ungdomar utifrån de föreställningar som finns om att de unga har ett avvikande beteende och 

lider brist på motivation. Stranz (2007) sammanfattar en del tidigare forskning kring 

individuella faktorer bakom socialbidragstagandets orsaker som att personer med socialbidrag 

gemensamt har en svag förankring till arbetsmarknaden, sämre ekonomi, lägre 

utbildningsnivå, högre dödlighet och en större utsatthet än andra grupper i samhället. I 

gruppen ungdomar/unga vuxna är det dessutom vanligare med missbruksproblematik än i 

andra grupper (Ibid:46-47).  

Socialdepartementet gav år 1999 en grupp namnkunniga forskare uppdraget att beskriva 

utvecklingen av människors välfärd under 1990-talet. Utredningen, Välfärd vid vägskäl, var 

klar i januari 2000 och särskild tonvikt lades i rapporten kring ungdomars arbetslöshet och 

socialbidragstagande, vilket som vi beskrev i inledningen, ökade markant under 1990-talets 

ekonomiska krisår. Rapporten kom bland annat fram till att det finns en ökad risk för 

ungdomar att bli kvar i ett långt bidragsberoende ju yngre de är när de får socialbidrag första 

gången. En kartläggning 1992 och 1993 visar att debutanter i övre tonåren hade mycket längre 

tid med socialbidrag än de personer som var något äldre (SOU 2000:3 sid 11,98).  

2.1.2 50BSjälvständighet - i livet eller enligt Socialtjänstlagen?  

Palvén (2011) har gjort en kvalitativ studie kring innebörden av att lämna ett behov av 

ekonomiskt bistånd bakom sig. Hon har genomfört intervjuer med 52 före detta 

bidragstagande hushåll i Malmö. Hon har delat in hushållen i tre kategorier beroende på vilka 

orsaker som låg bakom lämnandet och utifrån dessa skapat en så kallad utträdestypologi. Hon 

har identifierat och analyserat tre övergripande typer av utträden: avstamp, avhopp och 

avvisning. Avstamp sker som följd av att hushållets behov av ekonomiskt bistånd upphör, 

sannolikt på grund av att en eller flera personer i hushållet fått ett arbete med lön, men även 

som följd av till exempel aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan. I studien 

hörde majoriteten av utträdena till denna kategori. Överlag ansåg sig inte intervjupersonerna 

ha fått någon hjälp från socialtjänsten för att lyckas ta detta avstamp mot ett liv i 

självförsörjning, det hade snarare varit deras eget agerande som haft stor eller oftast 

avgörande betydelse för utträdet. Det andra utträdet, avhopp, sker när hushållet på frivillig 

väg väljer att lämna biståndssystemet, till exempel på grund av att man upplever 

ansökningsförfarandet som för krångligt. Man valde att hellre klara sig själv och ”hanka sig 
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fram” (Palvén, 2011:265-290). Denna kategori utgjorde 10% av de totala utträdena i studien. 

Den tredje typen av utträde är avvisning, vilket innebär att hushållet tvingas lämna 

bidragssystemet i förtid på grund av att det fått förhandsbesked om att de inte har rätt till 

bistånd trots att de har behov av det. Orsaken till detta kan vara bidragsfusk och att personer 

inte efterföljer de handlingsplaner som socialtjänsten sätter upp och som är förknippade med 

rätten till biståndet. Ytterligare orsaker kan vara de rådrum som socialtjänsten ger till personer 

som behöver sänka sina boendekostnader genom att flytta till mindre boenden eller som har 

tillgångar, till exempel bil, som kan avyttras. Om detta inte görs kan rätten till bistånd enligt 

socialtjänsten vara förverkad samtidigt som behovet av ekonomiskt stöd finns kvar (Ibid:265-

290). Palvén (2011) skriver att majoriteten av de ungdomar som var med i studien beskriver 

att de fått till stånd en inre förändringsprocess som ett resultat av att handläggare på 

socialtjänsten satt press och ställt krav på dem. Ingen av ungdomarna hade tyckt att 

socialtjänstens insatser och diverse aktiveringsåtgärder i sig hjälpt dem till att ta sig vidare. 

Det egna handlandet och den egna förändrade inställningen var det som ungdomarna menade 

var vad som fått dem att vilja ändra riktning och komma ur biståndstagandet (Ibid:265-290). 

Bergmark och Bäckman är ett forskarpar vid Stockholms universitet som har lång erfarenhet 

av forskning kring socialbidrag. I den kvantitativa studien ”Escaping welfare” från 2011 

studerar Bergmark och Bäckman (liksom Palvén) utträdandet från ekonomiskt bistånd under 

2000-talet i Sverige. Genom bland annat en så kallad dynamisk analys har de utifrån den 

nationella socialbidragsstatistiken mellan år 2002-2008 studerat personer mellan 20-59 år och 

vilka omständigheter och centrala faktorer som gör att varaktigheten av biståndet bryts 

(Bergmark & Bäckman, 2011:487). En av flera slutsatser i studien är att ju längre varaktighet 

av ekonomiskt bistånd, desto svårare utträde. Sannolikheten att utträda avtar drastiskt vid 12 

månaders biståndstagande och det visar små tecken på att förändras efter det (Ibid:492). Det 

som händer är att det bildas en negativ spiraleffekt och de som varit ifrån arbetsmarknaden en 

längre tid har svårare för att ta sig tillbaks, särskilt i utsatta tider (Ibid:497). Det är betydligt 

vanligare för personer som har haft socialbidrag under kortare perioder att de utträder på 

grund av att de har fått arbete. Unga personer har ett relativt högt utträdande, mycket på grund 

av att många börjar studera (Ibid:148-149).  

Anna Angelin och Bengt Starrin beskriver i en sammanfattande studie från 2011 att bristen på 

pengar oundvikligen hänger ihop med att vara beroende av andra. De drar paralleller till vår 

västerländska kultur där det är tydligt förknippat med skam att inte vara en självständig 
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individ som står på egna ben. Intervjupersonerna beskriver känslor av att deras integritet 

kränks och att de känner sig förödmjukade när det behöver ansöka om ekonomiskt bistånd 

och/eller be sina släktingar och vänner om pengar. Intervjupersonerna beskriver hur de 

upplever att deras socialbidragstagande leder till en låg grad av självständighet (Angelin & 

Starrin, 2011:303-305). 

2.1.3 51BUtanförskap och dess följder 

Bergmark och Bäckman har också bidragit med ett kapitel i ovan nämnda bok från 2011, 

Fattigdom utan gränser, om hur det just nu pågår en förändring kring varaktigheten hos 

personer som har ekonomiskt bistånd. Biståndstagande hushåll som varit aktuella i 10-12 

månader ökade från 14% till 31% 2009; ovan beskrevs att sannolikheten att utträda drastiskt 

avtar vid 12 månaders biståndstagande.  Konsekvensen av att personer är beroende av 

ekonomiskt bistånd under längre perioder blir enligt författarna ett ökat utanförskap samt 

marginalisering (Bergmark & Bäckman, 2011:239-240). Liksom Stranz (2007), pekar de ut 

faktorer som försämrad förankring till arbetsmarknaden, utbildningstid, politiska och 

ekonomiska resurser samt sämre psykisk och fysisk hälsa som förenande hos de personer som 

har haft ekonomiskt bistånd under en längre tid.  

Anna Angelins (2009) avhandling handlar om levnadsförhållanden för totalt 74 personer som 

under 1990-talets lågkonjunktur var ungdomar och hade socialbidragsbehov och som, 

omkring tio år senare, fortfarande hade det. Personerna i Angelins (2009) studie tillhör alla en 

grupp som alltså aldrig kom in i arbetslivet och till en egen försörjning. Studien handlar om de 

konsekvenser som detta medförde och vilken påverkan det haft för deras liv. Utanförskap 

finns med som ett centralt tema i Angelins (2009) studie. Angelin menar att en frånvaro på 

arbetsmarknaden ger en försvagad välfärdsutveckling i jämförelse med de som arbetar och att 

det i Sverige är så centralt för tillgången till socialförsäkringssystemets förmåner att ha ett 

lönearbete. Att inte ha ett arbete får därmed konsekvenser på flera olika plan. Angelin (2009) 

menar att de unga vuxna personer som varken har arbete, studerar eller har någon annan känd 

sysselsättning refereras till som de ”unga utanför”. Dessa ungdomars biståndstagande leder 

till att de hamnar utanför i en tid i livet som är extra känslig för att inte etablera sig i takt med 

sin omgivning. De har en förhöjd risk att hamna i en socialt utsatt situation. Ett försenat 

inträde i vuxenlivet är, menar Angelin (2009), därför extra viktigt att särskåda då det inte bara 

får individuella konsekvenser utan även samhälleliga sådana (Angelin, 2009: 10-11).  



 

 

Sida 12 av 50 

2.1.4 52BKänslor kring livet som biståndstagare 

Intervjupersonerna i Angelin och Starrins sammanfattning av studier från 2011 vittnar om att 

de upplever det som att de förväntas att alltid agera rationellt i förhållandet gentemot 

socialtjänsten. De precisa uträkningsmetoder som socialtjänsten använder sig av menar 

intervjupersonerna är svåra att leva upp till och det finns inga marginaler till något annat än 

vad som exakt anges, den så kallade skäliga levnadsnivån, alltså det allra nödvändigaste. De 

intervjupersoner som levt med socialbidrag under längre tid vittnar om att denna låga standard 

leder till en försakelse av till exempel socialt umgänge och fritidsaktiviteter. Vissa 

intervjupersoner har berättat att de känner sig socialt isolerade, vilket leder till känslor av 

frustration och irritabilitet (Angelin & Starrin, 2011:300-302) Intervjupersonerna beskriver 

även känslor av stress förknippade till sina ekonomiska svårigheter. Ekonomisk stress, menar 

författarna, ”innebär att leva med ett påtagligt hot om att inte klara av nödvändiga utgifter, 

vilket ofta aktiverar känslor av fara och rädsla” (Ibid:302). I Angelins (2009) avhandling 

uppger drygt 90% av intervjupersonerna att de känner oro och ångest över sin ekonomi. De 

beskriver att de som följd av oron känner sig utmattade och kraftlösa och har fått somatiska 

problem som magont, huvudvärk, sömnproblem och psykisk nedstämdhet (Angelin, 2009).  

I en artikel från 2003 studerar Starrin m.fl skam och skamrelaterade känslor hos 

socialbidragstagare. I studien framgår att ungefär hälften av de studerade bidragstagarna 

skulle uppleva det som skamligt om någon utomstående, till exempel en granne, fick reda på 

att de hade socialbidrag. Ungefär hälften av gruppen över 25 år hade vid besök på 

socialkontoret känt skam, medan siffrorna i gruppen 18-24 var lägre, där hade 35% känt 

skam. 40% av den äldre gruppen hade upplevt känslor av förnedring, medan 33% av de yngre 

hade känt samma sak. Av studien framgår sammanfattningsvis att ålder till viss del är 

signifikant relaterat till känslor av skam och förnedring och personer under 25 år i mindre 

utsträckning anger en upplevelse av dessa känslor (Starrin mf.l, 2003:32-34).  

Kjell Underlid har i en studie från 2005 fokuserat på hur social nedvärdering av 

socialbidragstagare ser ut och vilka konsekvenser den för med sig. Syftet med studien är 

upplevelserna och konsekvenserna av social nedvärdering, snarare än nedvärderingen i sig 

själv. Han har genomfört 25 kvalitativa intervjuer med personer mellan 20-66 års ålder som 

har varit bidragstagande under en längre tid. Huvudresultatet av studien utgörs av att en större 

majoritet av intervjupersonerna känner sig nedvärderade som fattiga av människor i sin 

omgivning inom områden som personlighet och moral. Många upplevde att andra betraktade 
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dom som värdelösa, dumma, lata, ”allergiska mot arbete” eller som förlorare. Detta 

resulterade bland annat i ett försämrat självförtroende och minskad självkänsla (Underlid, 

2005:273-283).  

2.2 16BReflektion kring tidigare forskning 

Den tidigare forskningen väcker en hel del tankar och frågor hos oss kring hur det är att vara 

ung vuxen och beroende av ekonomiskt bistånd. I Stranz (2007) vinjettstudie, där en 22-årig 

man utgjorde den vinjett som 85% av handläggarna var överens om skulle få avslag på sin 

ansökan, exemplifierade mannens levnadssituation en väldigt, vad vi anser, ”typisk” situation 

för en 22-åring överlag i Sverige år 2012. Att ta fullt ansvar för planeringen av sitt liv är, antar 

vi, inget som kommer per automatik utan något som man lär sig och som därför är starkt 

beroende av faktorer som till exempel uppväxtförhållanden och det sociala stöd man har från 

föräldrar eller andra vuxna. Men för att övergången från ung till vuxen ska gå bra krävs även 

en trygghet i de sociala trygghetssystemen. Om en ung person genom att vara arbetslös och 

därmed saknar detta stöd har vi genom bland annat Angelins (2009) forskning förstått att detta 

kan få stora sociala konsekvenser och en försämrad välfärdsutveckling jämfört med andra 

jämnåriga. Flera forskare beskriver gemensamma riskfaktorer som låg utbildningsnivå, svag 

arbetsmarknadsförankring, sämre ekonomi, högre dödlighet och ökad förekomst av missbruk i 

gruppen av unga som har ekonomiskt bistånd. Vart ska då unga personer som har dessa 

riskfaktorer i ryggsäcken och som både saknar ett nätverk av goda vuxna förebilder och 

socialförsäkringar genom arbete, få sin trygghet tillgodosedd någonstans? Mycket av 

forskningen som vi har valt att presentera tar upp följder och konsekvenser av 1990-talskrisen 

och i synnerhet görs detta av Angelin (2009). Eftersom dagens arbetslöshetssiffror är 

jämförbara med de under 1990-talet är det inte helt orimligt att anta att vi har en tuff 

samhällsekonomisk och socialpolitisk situation att vänta framåt och det finns därför en 

alldeles särskild relevans i Angelins (2009) studie.  Det är fler forskare än Angelin som 

betonar att det är extra viktigt att känna till riskfaktorer och vilka konsekvenser som följer 

med ett liv som ungdom och långvarigt arbetslös i tider av långkonjunktur.  Bergmark och 

Bäckman (2011) beskriver att en relativt ny och oroväckande utveckling är den om att fler och 

fler personer hamnar i långvariga biståndsberoenden och att det därigenom bildas en negativ 

spiraleffekt; ju längre tid med ekonomiskt bistånd, desto svårare att komma ur. Desto större 

blir marginaliseringen från det övriga samhället och utanförskapet. Stranz (2007) och Hollertz 

(2010) har båda kommit fram till att socialtjänstens organisering och praxis kring 
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biståndstagande ungdomar vilar på vissa fördömande drag och om att dessa saknar brist på 

motivation och är i behov av kompletterande uppfostran. Vår avsikt med den tidigare 

forskningen har varit att genom att tillförskaffa oss relevant kunskap skapa ett så bra 

utgångsläge som möjligt för vår egen studie. Vi anser oss vara tillfredsställda med den 

forskning som vi har funnit då vi anser att den har hög relevans för vår studies syfte och 

frågeställningar vilket kommer att möjliggöra en god analys och förståelse av vår empiri. 
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3 2BMetod  

3.1 17BKapitlets disposition 

Metodavsnittet är uppdelat under olika underrubriker där vi redogör för hur processen gått till 

för att planer och genomföra vår studie. Vi beskriver den kvalitativa designen kort, hur vi sökt 

tidigare forskning, insamling av empiri, intervjuguide och förfarandet vid intervjutillfället, 

transkribering och analys av empirin, urval och etiska överväganden samt generaliserbarhet, 

slutligen förs en metoddiskussion. 

3.2 18BKvalitativ design 

I vår strävan efter att skapa en förståelse för upplevelser och känslor kring ekonomiskt bistånd 

valde vi att anta en kvalitativ ansats. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att kvalitativa 

studier med ett fenomenologiskt perspektiv ofta handlar om att genom språket förstå någons 

inre värld, interaktionen mellan forskare och informant är en viktig del i skapandet av 

förståelsen om hur individer kan uppleva olika fenomen (Olsson & Sörensen, 2011:19). 

För att möjliggöra denna förståelse och komma åt intervjupersonernas upplevelsevärld inom 

detta fenomen har vi antagit ett fenomenologiskt förhållningssätt. Vi har strävat efter att 

bortse från vår egen förförståelse och försökt fokusera på vad informanterna berättar om sina 

upplevelser om fenomenet vid intervjutillfället, detta för att vi skall vara förutsättningslösa 

och inte bli påverkade av våra egna tankar och erfarenheter av fenomenet (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2009:41–42). Vilket stundtals var problematiskt eftersom vi i ett tidigt skede i 

studien läste litteratur och forskning som var kopplat till fenomenet vilket medförde att vår 

förförståelse inom ämnesområdet utökades. Vi citerar professor Sam Larsson (2005) för att 

förtydliga denna paradox: 

”Den kvalitativa intervjusituationen inrymmer en paradox i den meningen att 

undersökaren å ena sidan skall försöka samla in förutsättningslösa beskrivningar, 

vara lyhörd både för det som sägs och inte sägs. Å andra sidan behöver 

intervjuaren vara väl inläst, dvs. ha en förkunskap om ämnet för att 

överhuvudtaget kunna föra ett initierat samtal med intervjupersonen” (cf. Larsson 

m.fl, 2005:101) 
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3.3 19BInsamling av empiri 

Vid insamlingen av empirin använde vi oss av kvalitativa intervjuer, denna ansats är 

sonderande vilket menas att man från början inte vet vilka frågor som är betydelsefulla utan 

den kvalitativa intervjun anpassas och utvecklas samt styrs av intervjuaren mot studiens syfte 

under tidens gång (Svensson & Starrin, 1996:56). Till hjälp vid våra kvalitativa intervjuer 

skapade vi en semistrukturerad intervjuguide utifrån relevanta teman (som beskrivs mer 

ingående nedan).  

3.4 20BIntervjuguide 

För att nå fram till vårt syfte med studien har vi vid genomförandet av intervjuerna använt oss 

av en halvstrukturerad temabaserad intervjuguide. För att förklara innebörden av detta citerar 

vi Kvale och Brinkmann (2009):  

”Intervjun är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Den 

utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla 

förslag till frågor.” (cf. Kvale & Brinkmann, 2009:43) 

Vår intervjuguide försökte vi anpassa så att den skulle vara relevant för vår studie med teman 

som hade anknytning till våra frågeställningar, detta för att empirin skulle bidra till att besvara 

studiens frågeställningar på ett tillfredställande sätt. När vi gjorde våra val av teman utifrån 

den tidigare forskningen hade vi vår referensram, syfte och frågeställningarna i åtanke, 

anledningen till detta förfarande var att vi skulle kunna göra en tydlig koppling till tidigare 

forskning men även kunna få data som var riktade mot våra frågeställningar, som vi nämnt 

tidigare i denna text. 

Vi valde att fokusera på fyra teman, med mellan tre och fem frågor anknutna till varje tema, 

temana finns presenterade tidigare i studien. Frågorna i intervjuguiden konstruerade vi så att 

de skulle vara lätta och enkla att förstå, där inledningsfrågan inom de olika temana var av 

öppen karaktär för att ge informanten möjligheten att spontant berätta vad han anser om 

fenomenet utan att påverkas av varken oss som intervjuare eller våra följdfrågor (jmf. Kvale 

& Brinkmann, 2009:150–151).  
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3.5 21BIntervjutillfället 

Vid intervjutillfället började vi med att informera om studiens syfte, att informanternas 

deltagande var frivilligt och att allt material efter intervjun kommer behandlas så att det inte 

kan kopplas tillbaka till dem (vi beskriver detta mer ingående under rubriken etiska 

överväganden). Vidare fortsatte vi intervjun med att ställa frågor ur intervjuguiden.  

Frågorna (se bilaga 1) formulerade vi så att informanterna hade fritt spelrum att beskriva hur 

de själva hade upplevt situationen, och vi som intervjuare uppmuntrade och ställde följdfrågor 

som vi tyckte förde fokus emot studiens syfte.  När vi kände att intervjun avvek för mycket 

från det gällande temat ställde vi frågor som vi ansåg vara relevanta för vår studie utan att 

avbryta informanten, detta för att återkomma till intervjuguidens struktur. För att undvika att 

intervjun skulle upplevas som ett förhör av informanten så använde vi oss av tystnadens 

påverkan för att verkligen ge informanten tid att fundera och reflektera över sina svar, vilket 

kan bidra till att svaren blir mer detaljerade och innehållsrika (Kvale & Brinkmann, 

2009:150–151).  

Under den fortlöpande intervjun försökte vi tolka vad informanten berättade och verifiera våra 

tolkningar under intervjun genom att ställa följdfrågor vi tyckte vara adekvata när vi 

uppfattade svar som oklara eller om vi tyckte svaret behövdes utvecklas. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att tolkning vid intervjutillfället stärker kvalitén på empirin 

(Ibid:180). 

Alla intervjuer förutom en telefonintervju genomfördes på en neutral plats, bland annat på en 

lugnare restaurang och ett café. Anledningen till val av plats var att vi ville att informanterna 

skulle känna sig bekväma och inte försättas i en situation som kändes ovan, en annan aspekt 

som vägde till fördel för vårt val av plats var att vi ville undvika att hamna i en maktposition 

gentemot informanten, vilket kanske hade varit fallet om intervjun skett på skolan eller någon 

annan främmande plats för informanten (jmf. Kvale & Brinkmann 2009:48-49).  Tre av våra 

fyra intervjuer varade i ungefär 40 minuter medan den sista som skedde via telefon var 

ungefär hälften så lång.  
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3.6 22BTranskribering & analys av empirin 

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades empirin i sin helhet, anledningen till 

detta var att vi ville undvika att vår förförståelse på något sätt skulle kunna genomsyra vad 

informanterna berättat. Vissa revideringar av ordval och andra igenkännande uttalanden 

gjordes för att öka konfidentialiteten och anonymiteten kring våra informanter (Kvale & 

Brinkmann 2009:88–89). Vidare skrev vi ut och läste vi igenom intervjuerna i deras helhet, 

nästa steg var att meningskoncentrera vissa delar av empirin, dvs.  informanternas längre 

yttranden reviderades till kortare svar där huvudinnebörden av svaret omformulerades till 

koncentrerade utsagor, kortare yttranden använde vi som citat. Under denna process letade vi 

efter naturliga meningsenheter, i vårt fall bestod våra meningsenheter av kortare utsagor och 

citat som vi kopplade till våra teman, (Ibid:221-223). Efter detta förfarande färgkodade vi 

våra teman med olika färger för att lättare under tiden av genomgången av empirin kunna 

koppla utsagor under passande tema. Till exempel hade vårt tema känslor färgen röd, vid 

denna kategorisering av empirin sökte vi efter citat och utsagor som var kopplade till känslor 

om vårt fenomen och då underströk vi det med en röd penna och på så vis kopplade vi 

empirin till det tema som vi ansåg vara kompatibla. Kategoriseringen underlättades av att vår 

intervjuguide och intervjufrågor var uppdelade kring våra fyra teman och därmed var ofta 

svaren också kopplade till dessa teman, med vissa undantag. I resultatdelen redovisas dessa 

utsagor och citat under våra teman och där analyserar vi utsagorna och citaten utifrån vår 

teoretiska referensram (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009:221–223). 

3.7 23BUrval & urvalsförfarande 

Till en början hade vi en önskan om att vårt urval till informanter skulle bestå av tjejer och 

killar i som var mellan 18-20 år och erhållit ekonomiskt bistånd i minst sex månader. Vi blev 

tvungna att revidera detta på grund av svårigheten att få tag på informanter som uppfyllde 

dessa kriterier. Avsikten var från början att vi genom Karins jobb på socialtjänsten 

(försörjningsstöd) i Södertälje Kommun, skulle få hjälp att hitta informanter till studien. Men 

förfarandet visade sig inte vara så enkelt som vi först trott. Frågan vidarebefordrades ända till 

kommunens chefsjurist som efter en tids övervägande kom fram till att man inte skulle kunna 

erbjuda någon hjälp, detta utifrån två huvudorsaker. Det ena var att Karin som anställd i 

kommunen potentiellt sett skulle kunna kontakt ha med dessa personer i sin kommande 

yrkesutövning. Den andra och mest övervägande orsaken var att kommunen har ett ansvar för 

att skydda dessa personers integritet och självbestämmanderätt, på grund av att de befinner sig 



 

 

Sida 19 av 50 

i en utsatt situation. Det skulle, menade chefsjuristen, innebära en etisk överträde bara att 

tillfråga dessa personer om de vill ställa upp i en studie, eftersom de i förhållande till 

kommunen kan uppleva det som att de är i ett underläge och således tvingade att ställa upp. 

Eftersom vi har full förståelse för detta och inte vill bidra till att någon person upplever sig 

som tvingad till något accepterade vi omedelbart det som chefsjuristen hade att säga och fick 

börja söka informanter på annat sätt. Sättet som vi kom att använda oss av blev ett så kallat 

snöbollsurval, med detta menas att man frågar personer i sin omgivning om de känner någon 

som stämde överens med de kriterier vi sökte som informanter. Vidare frågade den personen 

någon i sin omgivning efter informanter som kunde ställa upp ( Larsson m.fl, 2005:103). 

Detta förfarande ledde till att vi fick tag på fyra informanter, som vi valt att kalla A, B, C, D, 

vilka alla haft ekonomiskt bistånd som unga vuxna.  

Fokus har i denna studie varit att presentera de upplevelser våra informanter har om att söka 

och erhålla ekonomiskt bistånd och analysera dessa. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

man skall intervjua så många personer som behövs för att uppnå studiens syfte. (Kvale & 

Brinkmann, 2009:129) Vi har kritiskt diskuterat om fyra informanter är för lite, en slutsats 

som kom utifrån denna diskussion var att studien inte handlar om att pröva en hypotes så vi 

ansåg att fyra informanter var tillräckligt för studiens syfte, samt att det var en komplicerad 

process att hitta informanter vilket bidrog till urvalet.  

3.8 24BLitteratursökningar 

När vi sökte litteratur om tidigare forskning använde vi oss av databaser som vi fått tillgång 

till via högskolans bibliotek i Gävle, de databaser vi till största del sökte i var sociological 

abstracts och social services abstract. För att hitta tidigare forskning använde vi sökorden 

social welfare, youth and experience about social welfare. Vid första sökningen på sökordet 

social welfare fick vi cirka 54000 träffar. Vi avgränsade våra sökningar till forskning som 

publicerats mellan 2008-2012 för att får fram så tidsenlig forskning som möjligt. Efter att ha 

avgränsat med hjälp av sökorden vi nämnt ovan och bara sökt efter forskning från 2010 och 

framåt så minskade antalet träffar till cirka 800. Ytterligare en avgränsning vi använde oss vid 

datasökandet var att de artiklar vi eftersökte hade blivit granskade av andra forskare, ett 

begrepp som används för att sammanfatta denna granskning är ”peer review”. Vi har vidare 

sökt på olika bibliotek efter litteratur med koppling till vårt ämnesområde och efter en 

litteraturöversikt valde vi ut de böcker och artiklar vi ansåg vara användbara och intressanta 

för vår studie.  Vi har även använt oss av referenslistor som funnits i de avhandlingar och 
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studier som vi har läst och genom dessa funnit ytterligare relevant litteratur. Vi har också fått 

inspiration och idéer för olika uppslag för vår studie ur tidningen Socionomens temanummer 

om fattigdom från 2010 (nr.4).  

3.9 25BForskningsetiska överväganden 

Forsknings processen sker enligt vissa riktlinjer och tvingande regler och föreskrifter, även 

om dessa delar är viktiga inom forskning så är det också viktigt att framhäva forskarens egna 

etiska ansvar.  Det yttersta ansvaret för god forskning ligger på forskaren själv. Yrkesetik är 

ytterligare en viktig del forskaren skall ha i åtanke samt att hela tiden etisk reflektera under 

forskningsprocessens olika delar (SOU 1999:4; www.codex.vr.se). 

Vårt forskningsetiska förhållningssätt beaktade vi genom att tydligt via skrift informera våra 

informanter, där vi beskrev syftet med vår undersökning, hur vi lagt upp undersökningen, att 

deras deltagande var helt frivilligt och att de inte hade några krav på sig att fullfölja intervjun 

om de inte ville. Vi meddelade även intervjupersonen om att de kunde få ta del av våra 

skrivna texter efter intervjun om de ville och att de även då kunde dra sig ur om de inte kände 

sig bekväma med sitt deltagande (jmf. Larsson m.fl, 2005: 119). Slutligen frågade vi om de 

förstått vad vi berättat om vår studie och om de ger sitt samtycke till medverkan i studien, 

efter informanternas samtycke tog började vi intervjun.  

Under studiens alla processer har vi strävat efter att stärka anonymiteten kring våra 

informanter, där ett sätt har varit att bara skriva och berätta om fakta som haft relevans för just 

vår studie, därför har vi utelämnat personlig information som specifik ålder, kön och andra 

faktorer som kan kopplas till våra informanter (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009: 88-89). 

Vi använde oss av en bandspelare vid intervjutillfället, detta gjorde vi för att underlätta 

transkriberingen. Innan intervjun frågade vi om det var okej att spela in hela intervjun, vi 

förklarade att det bara var vi och eventuellt vår handledare som skulle få ta del av detta och 

därefter fick informanterna ge sitt samtycke till detta. Vi berättade även för informanterna att 

vår studie kommer att vara tillgänglig för allmänheten när den är godkänd av vår examinator. 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att forskaren bör berätta vilka som kommer ha tillgång 

till empirin innan intervjun påbörjas (Ibid: 88). 

Ett etiskt övervägande vi har anammat under studiens gång var att se till vilka konsekvenser 

studien skulle kunna medföra för informanterna, att erhålla ekonomiskt bistånd i Sverige kan 
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uppfattas som skamligt och nedvärderande. För att undvika att empirin skulle kunna kopplas 

till våra informanter reviderade uttalanden och specifika ord som kunde kopplas till våra 

informanter i strävan efter att öka konfidentialiteten. För att tydliggöra vad begreppet 

konfidentialitet betyder citerar vi Kvale och Brinkmann (2009): 

”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas” (cf. Kvale & Brinkmann 2009:88). 

3.10 26BValiditet och reliabilitet 

Inom den kvalitativa forskningen har det diskuterats om svårigheterna att vid en kvalitativ 

studie skapa en hög validitet och reliabilitet. En anledning till detta är att forskaren både 

samlar in och analyserar studiens material (Larsson m.fl, 2005:115–117). Med denna kritik i 

åtanke har vi i vår studie använt oss av olika metoder för att öka validiteten och reliabiliteten i 

studien. För att stärka studiens reliabilitet använde vi oss av undersökartriangulering, med 

detta menas att vi båda två skrev ut empirin vi fått in från våra intervjuer och jämförde dessa 

(Ibid:109).  

Undersökarens skicklighet under studiens olika processer är en viktig del för att validiteten 

skall bli hög (Ibid:117). Därför har vi under studiens utvecklande byggt på våra förkunskaper 

om tidigare forskning, begrepp vi använder i studien, samt litteratur som varit kompatibla med 

våra teman. En av anledningarna till detta var att utveckla vår kunskap inom ämnesområdet 

och på så vis lättare kunna beskriva vad olika begrepp betyder för informanten under 

intervjutillfället, detta ökar på trovärdigheten i beskrivningarna vilket kan medföra att svaren 

vi får in från informanterna blir tydligare och mer innehållsrika. Att man undersöker det man 

avser undersöka är ett validitetskrav inom kvalitativa studier ( Olsson & Sörensen 2011:124), 

genom detta förfarande anser vi öka validiteten på vår empiri i form av detaljrika 

beskrivningar som underlättar i vår strävan att skapa en förståelse om fenomenet och bidra till 

studiens syfte. 

Vid intervjutillfället försökte vi vara uppmärksamma på vad intervjupersonen verkligen 

beskrev och samtidigt hålla vår förförståelse utanför vid tolkningen, utan bara försöka se till 

informantens egen upplevelse av fenomenet. Vi försökte även undvika att ställa ledande 

frågor under intervjutillfället för att kunna få fram så detaljrika och egenkonstruerande svar 

från intervjupersonerna som möjligt ( Kvale & Brinkmann, 2009:263).  
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I analysen har vi använt teorier som vi anser vara relevanta för studiens syfte, detta bidrar till 

att vi kan skapa en bra grund för vår strävan efter att skapa en förståelse av fenomenet och 

öka validiteten i studien (Ibid:267). 

3.11 27BStudiens fokus & avgränsningar 

Studiens fokus ligger på informanternas upplevelser kring att erhålla socialbidrag, samt vilka 

konsekvenser det kan medföra på deras levnadsförhållanden. Vi har fokuserat våra 

frågeställningar till utvalda teman och försökt koppla både frågeställningar och teman till vårt 

syfte med studien. De teman vi valt är också i fokus i vår intervjuguide. En avgränsning vi 

gjort i urvalet är att intervjupersonerna skall ha haft socialbidraget minst sex månader som 

ung vuxen. Anledningen till denna avgränsning var att vi ansåg att det under denna period kan 

ha skett en förändring i personens välfärd och levnadsförhållanden, vilket kanske inte hade 

uppmärksammats på lika tydligt sätt om de erhållit socialbidrag under en kortare tid tror vi.  

3.12 28BGeneralisering 

En begränsning med denna studie är svårigheten att generalisera bortom vårt urval med tanke 

på antalet informanter, ytterligare en faktor som bidrar till att en generalisering blir svår är att 

vårt urvalsförfarande varken resulterade i kvantifierade data eller skett genom ett 

slumpmässigt urval. (Kvale & Brinkmann, 2009:128–132). Vi är medvetna om denna 

begränsning, generalisering av vårt resultat utanför vårt urval var inte heller något vi 

eftersträvade. Pål Repstad (2007) skriver att studier inom kvalitativ forskning inte 

genomgående behöver sträva efter exakta generaliserade resultat utanför de teman studien har, 

utan många kvalitativa studier har resulterat i begrepp och hypoteser som ökat förståelsen av 

sociala fenomen. Han menar vidare att dessa hypoteser sedan kan prövas med en kvantitativ 

studie om man strävar efter att göra en generaliserande undersökning (Repstad, 2007:23–24). 

Hade vi i denna studie strävat efter att generalisera bortom vårt urval hade vi kunnat skapa en 

hypotes som var kopplat till vårt slutresultat och prövat denna hypotes i form av en kvantitativ 

undersökning, våra diskussioner kring denna metodtriangulering beskrivs i nästa avsnitt.  

3.13 29BMetoddiskussion  

Vi förde en diskussion om vilken metod som skulle vara ett bra hjälpmedel i vår strävan efter 

att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Vi kom överens om att vi skulle anta en 

kvalitativ ansats. Anledningen till detta var att vi ansåg det vara en passande metod med tanke 

på att vi skulle undersöka om upplevelser och känslor kring ett fenomen. 
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Vi hade en avsikt att göra en metodtriangulering, genom att mixa den kvalitativa ansatsen 

med en kvantitativ ansats. Efter en kvalitativ analys av empirin tänkte vi göra en kvantitativ 

prövning på resultatet i form av enkäter för att prova trovärdigheten i våra egna resultat och 

för kunna generalisera resultatet. I ett tidigt stadium av studien insåg vi att detta inte skulle 

vara genomförbart inom tidsramen för studien.  

Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har vi använt oss av en semistrukturerad 

temaintervjuguide, anledningen till detta val var att skapa ett utrymme för informanterna att 

ge utförliga och egenkonstruerade svar men som även hade en koppling till studiens syfte och 

teman . Empirin från intervjuerna varierade, vi tror det har en anknytning till förutsättningarna 

vid intervjutillfället samt att andra faktorer påverkade kvalitén på empirin. En av våra 

intervjuer skedde via telefon vilket vi tyckte medförde att intervjuns tillförlitlighet påverkades 

negativt. Därefter förde vi en diskussion kring om hur den det fysiska mötet påverkar empirin. 

Vikten av närkontakt vid intervjuer läste vi om i litteraturen (Larsson m.fl, 2005:100), så vi 

var medvetna om att detta kunde bli problematiskt men intervjun gick tyvärr inte att 

genomföra på något annat sätt.  En annan aspekt som vi i efterhand tyckte inverkade på 

empirin var att informanten läste intervjuguiden innan själva intervjun, detta medförde att 

informanten, tror vi, skapade sig en förförståelse om vad vi ville veta, vilket gjorde att svaren 

redan från början av intervjun styrdes av denna förförståelse. Överlag är vi dock väldigt nöjda 

med våra intervjuer och varje intervjutillfälle har berikat och utvecklat oss som forskare. 

Empirin redovisas i ett mixat analys- och resultatavsnitt. Att vi i detta avsnitt använde oss av 

underrubriker som var kopplade till studiens teman tyckte vi bidrog till att göra resultatet mer 

övergripligt och tillföra en stringens mellan empirin och vår teoretiska referensram.   

Under studiens olika processer har forskningsfrågorna till viss del reviderats, men detta var vi 

fullt medvetna om efter att ha läst litteraturen att den undersökande skall under processens 

gång vara flexibel och anpassningsbar för förändringar under studiens fortlöpande (Larsson 

m.f l 2005: 96). När vi valde våra teman och teorier antog vi en abduktiv ansats, där vissa 

teorier och teman uppkom från empirin medan andra hade en koppling till vår teoretiska 

referensram (Olsson & Sörensen 2011:48).  
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4 3BTeori 

4.1 30BIntroduktion och kapitlets disposition  

Vi har valt att använda oss av en teoretisk referensram bestående av ett antal olika teorier för 

att analysera uppsatsens empiri. Utifrån relevansen för vår empiri har vi valt ut tre teorier, 

systemteori, empowerment och stigma, dessa teorier beskrivs närmare i detta kapitel under 

respektive rubrik. Vår avsikt med de valda teorierna är att de kommer att hjälpa oss till att 

göra en så beskrivande och adekvat analys som möjligt av vårt material. Under rubriken val 

av teorier beskriver vi varför vi anser teorierna vara kompatibla med vår studie. 

4.2 31BVal av teorier 

Vi beskriver nedan varför vi valt ut dessa teorier som analysverktyg, anledningen till att vi 

valde tre teorier var för att vi ansåg teorierna var kompatibla med vår strävan efter att skapa 

oss en förståelse om upplevelser kring ekonomiskt bistånd, där varje teori bidrar med olika 

perspektiv och skapar en bra grund som analysverktyg. 

 Vi har valt att använda systemteorin i analysen för att vi anser att den är relevant för 

vår studie med tanke på teorins fokus på system och hur processer inom grupper 

påverkar gruppmedlemmarna. Teorin tyckte vi blev mer och mer relevant under 

studiens gång och speciellt efter att vi gjort våra intervjuer, där det blev tydligt att 

informanternas syn på deras biståndstagande påverkades av hur deras vänskapskrets 

såg på fenomenet. Mot denna bakgrund fokuserade vi på gruppdynamiken och hade 

den som bas i användandet av systemteorin i analysen.   

 

 Empowerment-teorin valde vi i analysen av vår empiri då vi anser att den lämpar sig 

väl för personer som befinner sig i det skede av livet som unga vuxna gör.  Under 

förutsättning att den unga personen inte är mycket psykiskt eller fysiskt sjuk stämmer 

grundtankarna med empowerment väl överens med innebörden av att bli vuxen: att 

själv ta kontrollen och ansvaret över sitt liv vilket tidigare har gjorts av föräldrarna. 

Som vi tidigare har presenterat så visar den tidigare forskningen att unga personer 

med ekonomiskt bistånd har haft brist på stöd från sina föräldrar eller andra vuxna 

personer när det kommer till att ta steget in i vuxenvärlden. Mot denna bakgrund har 

vi skäl att tro att även våra intervjupersoner kommer att ha liknande erfarenheter. 
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Dessa unga vuxna har saknat någon som hjälpt dem att uppnå empowerment, och vi 

är intresserade av att undersöka om de isåfall har fått någon hjälp att göra detta från de 

socialtjänster som de har haft kontakt med. Detta med särskild tanke på IFSW´s 

definition av socialt arbete som vi kommer att presentera i kommande avsnitt och som 

ska vara den som genomsyrar allt socialt arbete i Sverige idag. Är det verkligen så, får 

det oss att undra?  

 

 Anledningen till att vi valt stigmateorin som analysverktyg var att vi ville belysa den 

osynliga stigmatesring det kan innebära att erhålla ekonomiskt bistånd. I det svenska 

samhället finns en strävan efter att alla som kan jobba ska jobba, vilket inte riktigt 

stämmer överens med verkligheten eftersom det finns människor som verkligen vill 

jobba men som det inte finns jobb för. Alla våra informanter ville jobba men de 

tvingades in i ett biståndstagande för att de inte fanns några jobb för dem. En annan 

viktig aspekt i detta val av teori var att vid intervjuerna så berättade två av 

informanterna att de kände sig utanför samhället på grund av sitt biståndstagande men 

samtidigt kände de en stor samhörighet till sin vänskapskrets som befann i samma 

situation, enligt Goffmans (1972) stigma så kan en gruppering stärkas av ett 

utanförskap/stigma vilket vi tyckte stämde överens med vad informanterna berättade. 

4.3 32BSystemteori 

Systemteorin hade redan på 1970-talet ett stort inflytande på det sociala arbetet, under den här 

tiden användes teorin främst för att förstå och hjälpa familjesystem. Teorin har under årens 

lopp utvecklats och anpassats till den sociala problematik som finns i dagsläget där 

framväxandet av nya grupper och förståelsen kring dessa grupperingar är en viktig del av det 

sociala arbetet som bedrivs idag. Exempel på grupper kan vara nysvenskar som hamnar i ett 

utanförskap på grund av segration, ett annat exempel är bidragstagande personer som kan 

hamna utanför samhället både ekonomiskt och socialt på grund av deras bristfälliga ekonomi 

(Payne, 2005: 211-226).  

Att se till helheten i olika system är utmärkande för systemteorin, i många andra teorier läggs 

mycket fokus på människors individuella och sociala beteenden, men i systemteorin läggs det 

största fokuset på helheten och det sociala beteendet inom grupperingen. (Ibid:218)  
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Ett viktigt begrepp inom systemteorin är ömsesidighet/reciprocitet, detta begrepp kan 

förklaras på så vis att om en viss del av systemet förändras så kommer även andra delar av 

systemet att förändras. (Ibid:214) 

Systemteorins struktur är uppbyggd efter olika sorters system, slutna och öppna system. De 

slutna systemen kan förklaras med att inget utbyte sker med andra system medan i det öppna 

systemet är det tvärtom, där utbyte mellan de olika systemen sker ofta. I de öppna systemen 

kan både mental och fysisk energi passera över gränserna till andra system (Ibid:213). 

Energin som passerar över gränserna kan komma till användning för att påverka systemet och 

ge olika effekter.  Det kan vara svårt att se vilken effekt energierna får i framtiden när de 

passerar över gränserna, ibland kan slutresultatet bli desamma fast tillvägagångssättet var 

annorlunda. Detta begrepp kallas ekvifinalitet, med det menas att man når samma resultat, fast 

med olika tillvägagångssätt. Multifinalitet är motsatsen, där resultatet bli olika torts samma 

tillvägagångssätt. Begreppen kan även visa sig tydligt i mänskliga relationer, då samma 

beteende kan medföra olika resultat, eller det motsatta (Ibid:215). 

Payne (2005) skriver att enligt systemteorin är människan en del av samhället men också en 

del av olika sociala system, till exempel en vänskapskrets, familjer och andra grupperingar 

inom samhället. Inom systemteorin ser man till människors sociala nätverk och sociala 

relationer där fokus ofta ligger på att se helheten i beteenden inom nätverken och inte på en 

individ nivå (Payne, 2005:211–213). 

Systemteorin är en paraplyteori där både sociala, ekologiska och biologiska system ingår (Ibid 

:213). Med paraplyteori menas att man kan använda teorin för olika syften med tanke på 

vilket teoretiskt perspektiv man väljer att utgå ifrån (Svedberg, 2007:52). Vi har avgränsat 

teorin till att beskriva och använda oss av systemteorins perspektiv på hur samverkan inom 

grupperingar kan påverka gruppmedlemmarnas synsätt på samhället samt vilka värderingar 

och uppfattningar man har om olika fenomen (Payne 2005:215-217). Svedberg (2007) skriver 

att samspelet inom gruppen kan leda till en process där en eller flera deltagare av gruppen 

påverkar de andra och projicerar deras egna värderingar och uppfattningar om ett fenomen, 

vilket kan leda till ett skapande av ett beteendemönster inom gruppen (Svedberg 2007:49–56). 
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4.4 33BEmpowerment  

Empowerment finns med i den definition av socialt arbete som för närvarande är den mest 

spridda runtom i världen och som antogs av IFSW (International Federation of Social 

Workers) år 2000. Översatt till svenska lyder definitionen: ”Socialt arbete verkar för social 

förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte 

att främja människors välfärd...”(cf. Meeuwisse 2007:45). Empowerment är ett relativt nytt 

begrepp inom socialt arbete med sin uppkomst ungefär i slutet av 1980-talets USA och 

England (Adams, 2003:5). Det kan som företeelse dock härledas längre tillbaks i tiden, 

ungefär till 1960-talets USA och hos den sociala aktivistideologi som då började ta form 

(Meeuwisse, 2007:261, Adams, 2003:18). Huvudsyftet bakom empowerment är att motarbeta 

institutionellt förtryck och uppnå rättvisa när det gäller det sociala arbetets mål och det sätt 

varpå det praktiseras. Empowerment handlar om att man inte kan ge makt åt människor, utan 

att de måste få hjälp med att själva ta makt över sin situation (Payne 2005:416). 

Empowerment har kopplingar till den humanistiska och den existentiella traditionen på så sätt 

att den betonar och utgår ifrån människans självkännedom och självkontroll och att 

människan kan och bör kontrollera sina egna liv genom sitt rationella tänkande (Adams, 

2003:13-14).  

Ordet ”empower” har två betydelser, dels att ”ge makt eller auktoritet till” och dels ”att ge 

möjlighet eller tillåtelse, att vara i stånd att”. Den viktigaste innebörden i ordet är att en 

person genom empowerment aktivt tar kommandot över sin situation, enskilt eller kollektivt 

(Meeuwisse 2007:261). Empowerment kan kategoriseras som både ett förhållningssätt, en 

teori och en metod. Det är en teori som handlar om hur människor kan stärka kontrollen över 

sina liv, som enskilda individer eller i grupp med kollektiva intressen (Adams 2007:8). 

Grupper som använder sig av empowerment kan göra detta i syfte att utvidga deras 

handlingsutrymme och utjämna maktobalanser i samhället (Meeuwisse, 2007:261). Det är en 

metod som socialarbetare använder för att försöka stärka och öka den egna kraften i 

människor som annars lider brist på den (Adams 2007:8). Människan placeras i centrum och 

socialarbetarens uppgift blir att likt en konsult stärka personens självkänsla och 

självförtroende och förmåga att själv agera (Meeuwisse, 2007:158). Det är själva agerandet 

som är kärnan i empowerment och på engelska uttrycks detta med att socialarbetarens 

uppdrag är att ”empower individuals”. Men detta kan också vara problematiskt, framförallt 

när det handlar om personer med svagheter av de mer bestående slaget, de som är väldigt 

fysiskt eller psykiskt sjuka, gamla, eller små barn. Empowerment bör därmed användas med 
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försiktighet gentemot dessa grupper där personerna inte själva kan föra sina egna röster helt 

och hållet i förhållande till det institutionella (Adams, 2003:4).  

4.5 34BStigma 

Goffman (1972) skriver att identitetsbegreppet är en viktig del för att kunna förstå 

stigmatiseringen av personer och grupperingar. Begreppet använder han som ett 

samlingsbegrepp för att analysera hur stigmatiseringen uppkommer, han menar att identiteten 

består av olika identitetsaspekter; jag-, personlig- och social identitet. Vilken roll en person 

eller grupp har i samhället styr vilken kategori de tillhör och med detta får man en social 

identitet som förknippas med de värderingar och status som den kategorin medför. En person 

eller grupp kan stämplas på grund av att de har en avvikelse från den samhällsnormen och den 

sociala identiteten som denna avvikelse medför gör att personen/gruppen i fråga blir förflyttad 

längre ner i hierarkin och deras sociala position blir nedflyttad. Personer/grupper som drabbas 

av denna process får även en mer negativ självbild och synen på dem själva förändras, samt 

blir påverkade av de attityder och föreställningar som samhället och omgivningen har. Detta 

kan medföra att socialiseringsprocessen blir lidande på ett negativt sätt för dem som utsätts 

för denna form av stigmatisering från samhället (Goffman 1972:112–131).  

Som vi tidigare skrivit i texten uppkommer stigmatisering bland annat vid någon sorts 

avvikelse från samhällsnormen. Reaktioner från en individs omgivning kan skapa en 

avvikelse, samhällets syn på vad som är normalt kan skapa en avvikelse vilket kan skapa en 

förväntan från samhället att individen skall bete sig på ett visst sätt. Den rollen som en individ 

får av samhället påverkar hur individen själv uppfattar sig och sin roll i samhället, och agerar 

ofta utifrån den rollen. Stigmatisering av en grupp kan leda till att sammanhållningen inom 

gruppen stärks och gruppmedlemmarna känner en sorts vi mot dem känsla, vilket kan leda till 

att ett ännu större utanförskap då grupperingen inte ens vill vara en del av samhället (Ibid 

1972:131–145). 

 För att förtydliga och klargöra vad stigmatisering är citerar vi Ineland, Molin & Sauer:  

”Stigmatisering sker utifrån en individs eller en grupps synliga eller osynliga 

egenskap, en egenskap som innebär att individen urskiljer sig, avviker, från 

andra. Denna egenskap är, i omgivningens ögon, misskrediterande.” (cf: 

Ineland, Molin & Sauer, 2009: 79). 
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5 4BResultat och analys  

5.1 35BIntroduktion och kapitlets disposition  

Vi kommer i detta avsnitt att presentera de resultat vi har kommit fram till i vår studie. 

Resultatet kommer att presenteras under de teman som vi fann i den tidigare forskningen: 

tillvaro, utanförskap, självständighet och känslor. Inom varje tema kommer vi löpande att 

växla mellan resultat och analys för att på så sätt göra resultatet tydligare och enklare att följa, 

samt för att få en tydlig stringens och helhet. Empirin kommer att analyseras utifrån den 

teoretiska referensram bestående av tre teorier samt tidigare forskning, som vi har presenterat 

i föregående avsnitt. Vi kommer att använda oss av citat för att förtydliga vad informanterna 

har sagt och det har på vissa ställen varit nödvändigt för oss att förkorta dessa. Vi har på vissa 

ställen satt ihop uttalanden med varandra som har gjorts på olika ställen under intervjun, för 

att på så sätt betona ett särskilt skeende som informanterna beskriver.   

5.2 36BInformanterna 

Nedan följer en kort beskrivning av informanterna. Vår avsikt är att inte avslöja personlig 

information som kan kopplas till informanterna i strävan efter att stärka anonymiteten:  

 A: Erhöll ekonomiskt bistånd under flera år som ung vuxen. De flesta i A:s omgivning 

var vid denna tidpunkt i samma situation och antingen sökte eller erhöll ekonomiskt 

bistånd. Anledningen till att A sökte ekonomiskt bistånd var att han saknade arbete. A 

hade vid tillfället ingen utbildning, varken akademisk eller praktisk. Det var A själv 

som tog sig ur bidragstagandet genom att han/hon själv skaffade ett jobb. 

 B: Vid ung vuxen ålder erhöll B ekonomiskt bistånd under flera år, situationen var 

snarlik som för A, där B:s omgivning var i samma ekonomiska situation och ett 

bidragstagande var vanligt förekommande inom vänskapskretsen. B hade varken 

akademisk eller praktisk utbildning under tiden han erhöll biståndet. Efter några års 

bidragstagande så fick B ett jobb, som han/hon själv fixade, vilket gjorde att behovet 

av biståndet försvann. 

 C: Erhöll ekonomiskt bistånd under cirka sex månader i 21-årsåldern då denne befann 

sig i ett samboförhållande. De hade vid denna tidpunkt ett gemensamt barn. C hade 

totalt tre extraarbeten som städare och vårdare och sambon var helt arbetslös utan a-

kassa och de sökte ekonomiskt bistånd då inte inkomsterna räckte till.  
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 D: Erhöll ekonomiskt bistånd i ung vuxen ålder eftersom D var i behov av en lägenhet, 

anledningarna till detta anser vi inte ha någon relevans för studiens syfte, därför 

beskriver vi inte varför. D går idag en praktisk utbildning och får studiemedel under 

tiden, vilket medförde att behovet av ekonomiskt bistånd upphörde. 

5.3 37BTillvaro  

Varje intervju började med att informanten fick beskriva hur hans eller hennes tillvaro såg ut 

vid den tidpunkt då behovet av ekonomiskt bistånd uppstod. Samtliga av våra informanter 

beskriver att de vid denna tidpunkt hade bristande utbildning och ingen hade gått klart 

gymnasiet. De var alla arbetslösa och saknade annan inkomst eller ersättning ur 

socialförsäkringssystemet, till exempel a-kassa. Det var ingen av informanterna som på grund 

av någon annan problematik (sjukdom, missbruk etc) var oförmögen att utföra ett arbete. En 

ytterligare gemensam nämnare var att de alla, men på olika sätt, hade haft kontakt med 

socialtjänsten under sin uppväxt. Så här berättar en av informanterna om sin tillvaro när 

behovet av ekonomiskt bistånd uppstod:  

A: ”Jag var 20 år, hade kommit ut från ett HVB-hem, hade inget jobb, ingen 

utbildning så jag fick hjälp med ekonomiskt bistånd, jag hade ju redan kontakt 

med socialtjänsten och hade haft det sedan jag var tonåring.”  

Individuella faktorer bakom biståndstagandets orsaker har presenterats samstämmigt av flera 

forskare. Faktorer som svag arbetsmarknadsförankring, låg utbildning och missbruk ökar 

risken att hamna i ett biståndsberoende som ung vuxen (Angelin 2009; Stranz 2007; Hollertz 

2011; Bergmark & Bäckman, 2011). Vi ser att dessa faktorer stämmer väl överens med den 

tillvaro som har beskrivits av våra informanter. Enligt SOU 2000:3 finns en ökad risk för 

ungdomar att bli kvar i ett långt biståndsberoende ju yngre de är när de får bistånd första 

gången. Detta resultat gick dock inte att koppla till våra informanter eftersom de alla, trots att 

de var i 20-22 års åldern när de hade ekonomiskt bistånd, idag lever sina liv i egen 

försörjning.  

 

 

 



 

 

Sida 31 av 50 

Samtliga informanter beskriver att de har haft bristfälligt stöd, både emotionellt och 

ekonomiskt, från sina föräldrar eller andra vuxna. På frågan om hur det kändes att möta 

vuxenvärlden utan något stöd, svarade informant A och D följande:  

A: ”Jag kände mig ensam, hjälplös och visste inte hur samhället fungerade..... 

Ingen berättade till exempel för mig vad Kronofogden var och att jag skulle akta 

mig för att hamna hos dem. Jag hamnade med fel personer och fick klara mig 

själv”. 

Informant D beskrev liknande känslor som A om att behöva klara sig själv och hur jobbigt det 

kunde vara:  

D: ”Mina föräldrar var inte närvarande och jag fick klara mig själv, både 

ekonomiskt och känslomässigt (...) Det var stundtals väldigt jobbigt att vara själv 

och jag kände mig nere under vissa perioder, det var svårt att möta vuxenvärlden 

ensam”. 

I systemteorin (Payne, 2008) läggs tonvikten vid att förstå grupperingar och i synnerhet i 

familjesystem, vilka kan vara så kallade öppna eller slutna system. De familjeförhållanden 

som våra informanter beskriver ovan i vilka de inte fick något stöd från sina föräldrar för att 

möta vuxenvärlden, hör till de slutna systemen som kategoriseras av att ingen mental och 

fysisk energi passerar över gränserna till andra system. Ett begrepp inom systemteorin är 

ekvifinalitet, vilket betyder att man når samma resultat, fast med olika tillvägagångssätt. Våra 

informanters tillvaro innehåller gemensamma nämnare men de är fortfarande helt olika 

individer med unik bakgrund och egna liv. Trots detta kan vi utifrån systemteorin dra 

slutsatsen att ekvifinalitet har uppnåtts genom att informanterna inte hade något annat val än 

att söka ekonomiskt bistånd som följd av de inte hade stöd från sina föräldrar eller andra 

vuxna på vägen in i vuxenlivet. 

En av informanterna hade haft kontakt med socialtjänsten som barn till en ensamstående 

förälder, men trots detta upplevt steget till att själv ta kontakt med socialtjänsten den dagen 

som informanten behövde ekonomiskt bistånd som väldigt långt. Detta på grund av rädslan 

över att socialtjänsten då skulle omhänderta informantens eget barn:  

C: ”Min mamma var ensamstående med fem barn och jag har haft med 

socialtjänsten att göra redan från uppväxten. Jag har fått åka runt på jourhem 
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och sådant för att mamma inte kunde ta hand om mig och mina syskon (…) När 

jag själv var tvungen att söka ekonomiskt bistånd var jag jätteorolig för att de 

skulle ta mitt barn ifrån mig, att de skulle tycka jag var en dålig förälder, det var 

min allra största rädsla. Det tog väldigt lång tid för mig innan jag bestämde att 

det här inte går längre. Vi sökte hjälp från Stadsmissionen och Majblomman, 

innan vi gick till socialtjänsten”. 

En av informanterna beskriver hur han eller hon använde sin attityd som enda sköld att 

skydda sig bakom när dennes behov av ekonomiskt bistånd skulle bedömas, eftersom denne 

kände sig så sårbar, svag och utelämnad. Informanten beskrev det som att:  

C: ”Jag tror att det är därför många har en attityd, man är så sårbar, hela ens liv 

och hela ens ekonomi, allt som kan såra en, ligger framme på bordet. De har rätt 

att bedöma hur du ska leva ditt liv och vad du har rätt till och inte rätt till i din 

vardag”.  

Hollertz (2011) beskriver hur kommunernas insatser för unga organiseras utifrån vissa 

förutbestämda normer och föreställningar. Hon redovisar dessa föreställningar utifrån ett antal 

teman. Ett av dessa teman handlar om att kommunerna bygger sin verksamhet på 

uppfattningar om att unga vuxna biståndsmottagare är i behov av kompletterande uppfostran, 

ökad social kompetens och förändrade attityder. Ovan citat från informant C är intressant ur 

denna aspekt då det beskriver hur han/hon använder sin attityd för att skydda sig mot de 

känslor av sårbarhet och utelämnande som upplevs i mötet med socialtjänsten. Det går även 

att koppla Hollertz (2011) resultat samt ovan citat från informant C, till Stranz (2007) 

forskning. Han har genom vinjettstudier kommit fram till att handläggare i sin bedömning av 

ekonomiskt bistånd ger uttryck för stor variation i sina bedömningar, men att man i 

bedömningen av bistånd till unga vuxna tenderar att vara mer överens än vid bedömningen av 

andra åldersgrupper. Han redogör för att det finns inslag av ”fördömande drag” i 

handläggningen av ekonomiskt bistånd för unga vuxna personer.  
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5.4 38BUtanförskap 

På frågan om våra informanter upplevde ett utanförskap och isolering från samhället under 

tiden som de hade ekonomiskt bistånd svarar informant B:  

B: ”Alltså, vi var vår lilla grupp, halvkriminella som vi var, man kände sig inte 

som en del av samhället då, det gjorde vi inte, vi hade ett eget litet samhälle som 

vi levde i.(…) Min vänkrets var det som betydde något och vi levde ju alla på 

samma vis. Fast ibland kände man sig utanför samhället men glömde bort det 

ganska fort eftersom alla jag umgicks inte heller hade något jobb och inte heller 

deltog i det vardagliga samhällslivet. Vi brydde oss inte om vad som hände 

utanför vår kret”s.  

Angelin (2009) beskriver den problematik som uppstår när unga personer hamnar utanför 

arbetsmarknaden eftersom de då får en sämre välfärdsutveckling jämfört med jämnåriga som 

arbetar. De unga som inte arbetar, utbildar sig eller deltar i en annan sysselsättning blir de 

”unga utanför”, vilket känns igen citatet från informant B ovan. Det är enligt Angelin extra 

känsligt att som ung vuxen inte etablera sig i takt med sin omgivning. Vilka konsekvenser 

som blir hos dess unga vuxna personer av ett försenat inträde i vuxenlivet är extra viktigt att 

uppmärksamma och förebygga.  

A: ”Det var en vanlig grej då med socialbidrag, det flesta i min krets hade 

socialbidrag så den känslan hade inte jag, men jag kan tänka mig att andra som 

jobbade och gjorde annat upplevde oss utanför, men jag fick aldrig den känslan”.  

Informant A beskriver att han eller hon inte kände ett utanförskap på grund av sitt 

biståndstagande samtidigt som denne reflekterade över att samhället kanske såg den grupp 

som A tillhörde som utanför. Goffman (1972) skriver att samhället kan stärka en grupperings 

utanförskap genom att stigmatisera gruppen och se den som avvikande från vad som anses 

normalt i samhället. Denna process kan leda till att gruppen känner en ”vi mot dem” känsla, 

vilket kan göra att gruppen medvetet inte vill interagera med samhället och segregeringen från 

samhället ökar (Goffman, 1972: 131-145).  

Kring temat utanförskap bad vi informanterna beskriva sin situation och vilken roll de hade i 

samhället utifrån tanken om att samhället de befann sig i var som en teaterscen, och utifrån 

detta placera sig själva i förhållande till scenen. Vi fick följande svar:  
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A:” Jag var åskådare och tittade på samhället, men var inte delaktig själv. Jag 

tillhörde inte samhället och kände mig inte som en del av samhället. Jag ville ju 

bara ha ett jobb men jag kom aldrig igång med nåt. Jag visste inte vilka alternativ 

jag hade. (…) Jag kunde inte ställa några krav på socialtjänsten för då visste jag 

inte vilka rättigheter jag hade och hur samhället fungerade. Jag visste inte hur jag 

skulle få jobb, jag var en åskådare av samhället men skulle helst av allt vara på 

scenen där samhället var”. 

Det utanförperspektiv som beskrevs av informant A redogjorde även informant B för:  

B: ”Jag satt nog ganska långt upp på läktaren och tittade på samhället men ändå 

inte helt borta, jag hade ju en tanke om hur samhället fungerade även om jag just 

då inte deltog i samhället fullt ut.(…) Under den här tiden satt jag på läktaren och 

tittade ner på samhället men idag är jag nere på scenen och jobbar och lever 

familjeliv med allt vad det innebär”.  

Goffman (1972)  beskriver att vilken roll en person eller grupp har i samhället styr vilken 

kategori de tillhör och med detta får man en social identitet som förknippas med de 

värderingar och status som den kategorin medför.  Informanterna beskriver ovan att de 

upplevde sig själva som åskådare av samhället, informant A beskriver vidare att han eller hon 

inte visste hur samhället fungerade och därför upplevde svårigheter att vara en del av 

samhället, A nämner också en önskan att vara mer delaktig i samhället. Enligt Goffman 

(1972) kan en grupps socialiseringsprocess bli lidande på ett negativt sätt om gruppen blir 

stigmatiserade av samhället, en annan negativ effekt av stigmatisering kan vara att gruppens 

sociala position kan bli förflyttad längre ner i samhällshierarkin, vilket i sin tur kan medföra 

att utanförskapet ökar. Utifrån denna del av stigma teorin kan man beskriva att A:s 

socialiseringsprocess blev lidande av hans utanförskap. En alternativ tolkning skulle kunna 

vara att hans socialiseringsprocess blev negativt påverkad av att han inte upplevde sina 

handlingar som meningsfulla och därför inte strävade efter att bli en del av samhället (Edling 

& Rydgren, 2007:128–136). 

Informant D beskriver vart hon befann sig på ”scenen” på följande sätt: 

 D: ”Första tiden jag hade ekonomiskt bistånd skulle jag säga att jag befann mig 

på scenen, men ju längre tid som gick kände jag att mitt liv blev påverkat och jag 

blev mer passiv och skulle vilja säga att jag då befann mig på läktare”.  
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Enligt stigma teorin kan rollen som en individ får av samhället påverka hur individen 

uppfattar sig själv och sin roll i samhället, vilket kan leda till att personen i fråga börjar 

agera utifrån den rollen (Goffman 1972: 131-145).  

5.5 39BSjälvständighet  

Som vi beskrev i begreppsförklaringen är socialtjänstens mål att människor ska kunna leva ett 

självständigt liv. I sista stycket i Socialtjänstlagens portalparagraf står att ”verksamheten ska 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Vid våra intervjuer 

framkom att detta inte alltid är fallet ur informanternas synvinkel. På frågan om biståndet 

stärkte känslan och upplevelsen av självständighet svarade informant A att:  

A: ”Nej, det tycker jag inte. Biståndet kändes mer som ett tidsfördriv. Det hjälpte 

mig inte att leva ett mera självständigt liv. Jobben de hjälpte mig med var bara 

korta och tillfälliga och ledde ingenstans. Inget av jobben de hjälpte mig med gick 

att använda i framtiden, ingen referens eller så.(…) Så det kändes meningslöst att 

gå dit, vilket gjorde att jag så småningom struntade att gå dit. Så jag tycker inte 

socialtjänsten arbete stärkte min självständigt”. 

Edling & Rydgren (2007) skriver att det viktigt för människor att de känner att sina 

handlingar är meningsfulla för dem (Edling & Rydgren 2007: 128-136). Informant A 

beskriver att de jobb som han eller hon fick inte kändes meningsfulla utan bara var tidsfördriv. 

A berättar vidare hur motivationen till att skaffa sig ett jobb och bli mera självständig nog 

hade stärks om han eller hon hade känt att de uppdrag som denne fick av socialtjänsten 

upplevdes som mer meningsfulla och inte bara som ett tidsfördriv. A berättar vidare vad han 

eller hon anser att socialtjänsten skulle ha gjort för att öka dennes självständighet. 

A: ”Jag hade velat att de skulle jobba mera långsiktigt och hjälpa mig att kunna 

jobba mer självständigt i framtiden, inte bara se till nuläget. Socialtjänsten borde 

satsa mer på att få ut folk i arbetslivet på ”riktigt” inte bara placera ut en på café 

eller så. (…) Socialen borde hjälpa en att fundera och tänka på saker annorlunda 

och öppna ens tankar och inte bara sätta en på café där man vet att det bara är 

tillfälligt”.  

På samma fråga om biståndet stärkte känslan och upplevelsen av självständighet svarade 

informant B: 
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B:” Det tycker jag inte, det var ju bara att gå dit och få pengar, även om jag 

skulle söka jobb under tiden för att få biståndet så kände jag att det inte gav 

något. Fick ingen direkt hjälp med jobbsökandet av varken socialtjänsten eller 

arbetsförmedlingen. Utan de bara sa att jag var tvungen att söka jobb för att 

erhålla biståndet”.  

För att en handling skall kännas meningsfull och för att den skall bli bestående så behöver 

individen känna att det finns handlingsmöjligheter och att handlingen bidrar till något 

meningsfullt i framtiden (Edling & Rydgren 2007:128-136). Informant B beskriver att han 

eller hon inte fick någon hjälp med att söka jobb vilket troligen minskade dennes möjligheter 

att kunna tänka långsiktigt och bli självständig i framtiden. Informant C beskriver vidare:  

C: ”Direkt självständig kan jag inte påstå att man känner sig eller ens är. Det var 

väl mitt mål såklart att bli det men jag tycker inte att jag kände mig självständig 

eftersom jag liksom går dit och ber om hjälp så är man ju inte självständig och 

känslan kan inte bli den heller. Det var ingen (på soctj.)som arbetade 

motiverande för att jag skulle få bättre självkänsla, det var verkligen bara kort, så 

skriv på pappret, skicka in...det är väldigt distanstagande”.  

Begreppen självständighet och empowerment betonas i rådande socialtjänstlag och i den 

definition av socialt arbete som för närvarande är den mest spridda runtom i världen 

(Meeuwisse, 2007). Av citaten ovan går att utläsa att den hjälp som informanterna hade 

önskat att de fick från socialtjänsten men som de ej ansåg sig ha fått, går i linje med 

grundtankarna i empowerment. Empowerment är som vi har redogjort för tidigare, en metod 

som passar för arbetet med just unga personer. Informanterna beskriver att de ville ha ett mer 

långsiktigt arbete, att de ville få hjälp med att tänka annorlunda och motiverande och med att 

stärka sin självkänsla. Ingen av informanterna har upplevt att en handläggare/socialarbetare 

inom ekonomiskt bistånd arbetat utifrån en empowerment-metod och därigenom fått 

informanterna att själva ta makten över sin situation. 

Angelin och Starrin (2011) beskriver hur upplevelsen av att inte vara självständig och stå på 

egna ben leder till känslor av förödmjukelse och kränkning av den egna integriteten. Det är 

enligt Angelin och Starrin vanligt förekommande bland biståndstagande personer att 

självkänslan påverkas negativt och att man inte känner sig självständig, vilket tydliggörs även 

av våra informanter i citaten ovan.  
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Våra informanters utträde ur sitt ekonomiska bistånd skedde genom att de alla fick jobb. 

Samtliga uppger att de fick jobb genom egna kontakter och inte genom de insatser som de 

tilldelats via socialtjänsten. Palvéns (2011) utträdestypologi sammanfattar de tre övergripande 

typer av utträden. Majoriteten av utträdena föranleds av ett så kallat avstamp vilket innebär att 

hushållet inte längre har behov av ekonomiskt bistånd, sannolikt som följd av att en eller flera 

personer i hushållet fått arbete. Våra informanter ingick samtliga i denna kategori, vilket 

således går i linje med Palvéns resultat.  

5.6 40BKänslor 

I Starrin med fleras studie (2003) framkommer att det är mindre förekommande i 

åldersgruppen 18-24 år att uppleva känslor av skam och förnedring i anslutning till det 

ekonomiska biståndet, än vad det är hos de äldre åldersgrupperna. Två av våra informanter 

som hade ekonomiskt bistånd för en längre tid sedan uppger att de vid tiden då behovet fanns 

inte kände några direkta känslor av skam och förnedring i samband med sitt biståndstagande. 

Däremot på frågan hur de skulle känna det om de idag behövde ansöka om ekonomiskt 

bistånd svarar samma personer att det skulle ta emot att behöva ansöka och kännas 

förnedrande. En orsak till detta beskriver informant A i följande citat:  

A: ”Jobbigt, det skulle kännas jobbigt faktiskt. För idag vet jag att jag kan fixa 

jobb och hur det känns att jobba och ha ett riktigt jobb där man vaknar sex på 

morgonen, går och gör sitt jobb, den känslan är bra... Just då kändes det inte så 

jobbigt att söka men det skulle det göra idag, jag vill inte ha socialbidrag, jag vill 

ha ett riktigt jobb”. 

Informant B beskriver det så här om han eller hon idag skulle bli tvungen att söka ekonomiskt 

bistånd:  

B: ”Att behöva söka idag skulle vara jävligt jobbigt, nu skulle det vara 

jättepinsamt, förnedrande. Men måste man så kan jag förstå folk som måste söka 

av olika anledningar men inget jag skulle vilja göra idag”.  

Underlids (2005) studie om social nedvärdering handlar bland annat om att personer med 

ekonomiskt bistånd upplever sin omgivning som nedvärderande och förnedrande gentemot 

dem själva. Att deras moral och personlighet ifrågasätts när de lever på ekonomiskt bistånd.  
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Våra informanter uttrycker tydligt i citaten ovan att de skulle uppleva de känslor som 

Underlid beskriver om de idag var tvungna att leva på ekonomiskt bistånd.  

I både Underlids (2005) och i Angelin & Starrins (2011) studier beskrivs att självkänslan och 

självförtroendet påverkas negativt av att ha ekonomiskt bistånd. På frågan om hur detta 

påverkade våra informanter svarade de alla att dessa blev sämre. Informant A beskriver:  

A: ”Min självkänsla var inte så bra, man vill inte leva på socialen, man vill ha 

mer pengar och försöka klara sig själv. Ibland blev det jobbigt att känna sig som 

en belastning för samhället, jag ville ju jobba men hamnade i en ond cirkel”.  

Starrin och Angelin (2011) sammanfattar en rad emotionella och somatiska konsekvenser av 

ett liv med ekonomiskt bistånd som försörjningskälla. Den låga levnadsstandarden får 

konsekvenser för det sociala umgänget vilket kan leda till isolering och depression. Känslor 

av stress kan leda till frustration, irritation, oro och ångest. Oron kan få somatiska följder i 

form av utmattning, sömnproblem, magont, psykisk nedstämdhet. Vad gäller våra 

informanters upplevda känslor kopplade till det ekonomiska biståndet så skiljer sig dessa till 

viss del åt. Informant A och B utgjorde båda en del av en kompisgrupp där det var vanligt 

förekommande att försörjningen bestod av ekonomiskt bistånd och de upplevde snarare 

biståndet som en förstärkning av att tillhörigheten till gruppen. I förhållande till gruppen så 

gjorde inte biståndet att de kände sig annorlunda. Denna känsla sammanfattas i följande citat 

av informant B:  

B: ”Min vänskapskrets på den tiden var i samma situation som jag så märkte inte 

av någon social isolering eller depression, alla i min krets hade eller sökte 

socialbidrag och det var ingen stor grej. Men hade jag haft andra vänner som 

jobbade tror jag det hade sett annorlunda ut”.  

Informant C däremot, beskriver perioden med ekonomiskt biståndet som en tuff period av 

nedstämdhet och social isolering. Informant C befann sig vid tiden för biståndsmottagandet 

inte som A och B i en grupp, utan i en hushållsgemenskap med sin sambo. Den känslomässiga 

konsekvensen för informant C blev snarare att dra sig undan från det vanliga umgänget.  

C: ”Överlag när man är nedstämd eller mår dåligt så drar man ju sig undan ofta, 

jag gör det iallafall, då vill jag inte träffa någon och gå och fika utan då vill jag 
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hellre bara gå hemma i en sunkig morgonrock och... Perioden med f-stöd var en 

period av nedstämdhet och det var tufft”.   

Vi återgår till det senaste citatet av informant B ovan, om hur han eller hon var en del av 

grupp där biståndet inte stack ut som något annorlunda. Människor ser på världen utifrån 

vilken social situation de befinner sig, hur de relaterar till omvärlden beror ofta på hur deras 

näromgivning ser på omvärlden. Man identifierar sig med vilka värderingar och synsätt som 

finns inom de olika system man tillhör (Payne 2005, Svedberg 2007). Informant B berättar att 

han eller hon inte kände sig isolerad på grund av sitt biståndstagande eftersom alla i 

vänskapskretsen befann sig i samma situation, men samtidigt beskriver B att dennes känslor 

kring detta troligen hade sett annorlunda ut om han eller hon haft vänner som jobbade under 

den här tiden. Svedberg (2007) skriver att om det sker en förändring inom systemet man 

tillhör så påverkar det hela systemet (Svedberg, 2007). Om någon i B:s vänskapskrets hade 

fått ett jobb så hade kanske grupperingens synsätt och de värderingar som fanns om 

ekonomiskt bistånd ställts på sin spets och medfört att synen på att söka ekonomiskt bistånd 

förändrades.  
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6 5BDiskussion  

6.1 41BKapitlets disposition  

I det här avsnittets första del redovisas kortfattat det viktigaste resultat som framkommit under 

arbetets gång och kopplas till syfte och frågeställningar. Därefter för vi en diskussion kring 

resultatet samt kopplar likheter och skillnader till tidigare forskning samt vår teoretiska 

referensram. Avslutningsvis presenterar vi förslag på fortsatt forskning som vi anser vara 

relevant utifrån studiens resultat.  

6.2 42BSammanfattning av studiens viktigaste resultat med koppling 

till frågeställningar 

Kring vår första frågeställning, om bakgrund, uppväxt och familjeförhållanden, så fick vi 

relativt liknande svar från våra informanter. De hade alla haft kontakt med socialtjänsten, på 

ett eller annat sätt, under sin uppväxt. Ingen av dem hade heller gått klart grundskola och 

gymnasium. När behovet av ekonomiskt bistånd uppstod var orsaken för samtliga att de 

saknade arbete eller annan ersättning ur socialförsäkringssystemet. De hade alla bristfälligt 

stöd från sina föräldrar eller andra vuxna. Ett sätt som informanterna skiljde sig var huruvida 

de tillhörde en grupp eller inte. En av informanterna befann sig i ett samboförhållande samt 

hade barn när behovet av ekonomiskt bistånd uppstod, medan de övriga tre var ensamstående. 

Dessa tre ingick som del i en grupp (kompisar). Denna grupptillhörighet har visat sig haft 

förhållandevis stor påverkan för resultatet, vilket vi återkommer till längre fram.  

Till vår andra frågeställning, om vilken påverkan som behovet av ekonomiskt bistånd har haft 

på informanternas tillvaro, kan vi härleda ett antal svar som till viss del varierade. Som vi 

nämnde ovan så kan denna variation förklaras med om informanten tillhörde en grupp eller 

inte. Hos de informanter som ingick i en grupp där det inte var ovanligt bland de övriga 

gruppmedlemmarna att försörjningen kom genom ekonomiskt bistånd, var upplevelsen av 

känslor av skam och förnedring i samband med behovet betydligt mindre än hos den 

informant som inte gjorde det. Utifrån detta kunde vi besvara vår fjärde frågeställning och se 

att personers omgivning har en påverkan på den egna synen om att erhålla ekonomiskt 

bistånd. Hos den informant som saknade grupptillhörighet med kompisar var upplevelsen 

istället att det var jobbigt och skamfullt att söka och erhålla det ekonomiska biståndet. 

Tillvaron påverkades vidare genom att informanterna inte kände sig som en del av samhället 

när de hade ekonomiskt bistånd, utan upplevde det som att de rörde sig utanför detta, antingen 
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tillsammans med den grupp de tillhörde eller som ensam. Känslor av låg självkänsla, 

nedstämdhet och social isolering förekom, dock inte hos alla hela tiden.  

På vår tredje frågeställning, om hur informanterna upplevt att arbetet från socialtjänstens sida 

har påverkat deras självständighet ansåg ingen att socialtjänstens arbete hade bidragit till att 

de kände sig mer självständiga eller att de hade arbetat förebyggande för att höja 

informanternas motivation till att bli självförsörjande. De hade alla upplevelser av att 

socialtjänstens arbete var av det kortsiktiga slaget och att det inte bidrog till att de kunde 

kontrollera och medvetet styra sina egna livsvillkor. Utifrån svaren på våra frågeställningar 

och i närvaro av vårt syfte, kan vi dra slutsatsen att behovet av och upplevelsen om 

ekonomiskt bistånd sammantaget hade en negativ påverkan för våra informanters välfärd och 

levnadsförhållanden. Upplevelsen och behovet av biståndet bidrog till uppkomsten av olika 

sorts känslor där det som avgjorde karaktären på känslorna var huruvida informanten tillhörde 

en grupp eller inte.  

6.3 43BDiskussion och slutsatser av studiens resultat  

Den tidigare forskningen (Hollertz  2010; Angelin, 2009; Stranz 2007) visar att det finns vissa 

gemensamma nämnare hos de unga vuxna personer som söker ekonomiskt bistånd. Ett 

exempel på en sådan nämnare är låg utbildningsnivå och vi finner här en likhet med vår 

studies resultat eftersom ingen av våra informanter har avslutat sin skolgång. En ytterligare 

intressant gemensam nämnare hos våra informanter men som vi däremot inte funnit stöd för i 

forskningen, är att de alla hade haft med socialtjänsten att göra under sin uppväxt. Vi finner 

det förvånande att en så pass tydlig riskfaktor inte har omnämnts någonstans i den forskning 

som vi har läst inom ramen för denna studie.  

Ett sätt som vårt resultat skiljer sig från den tidigare forskningen (SOU 2000:3; Bergmark & 

Bäckman, 2011) är att vi inte funnit belägg för de risker som framhävs i samband med ett 

biståndstagande i ung ålder. Enligt forskningen är risken för att hamna i ett långt 

biståndstagande större ju yngre man är när man erhåller ekonomiskt bistånd för första gången. 

Ingen av våra informanter blev kvar i biståndsberoendet, och vi kan därför varken dra en 

parallell eller motsats mellan vårt resultat och den tidigare forskningen i just detta avseende. 

En ytterligare likhet mellan vårt resultat och den tidigare forskningen är de känslor som kan 

förknippas med behovet av ekonomiskt bistånd (Angelin & Starrin, 2011; Underlid, 2009; 

Angelin, 2009). Liksom Starrin m.fl (2003) kom fram till i sin studie om skam och 
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skamrelaterade känslor kopplat till ekonomiskt bistånd så var personerna i vår studie mindre 

benägna att känna dessa känslor, än vad äldre personer är. Det är ur denna aspekt intressant att 

särskilt kommentera de svar vi fick från två av våra informanter som när vi frågade om hur de 

skulle känna om de behövt ansöka om ekonomiskt bistånd idag, blev väldigt ångestfyllda 

inför ett sådant scenario. Med detta kan vi därför förstå att inställningen till ekonomiskt 

bistånd förändras i samband med ålder och mognad och ju längre in i vuxenlivet en person 

kommer desto mer kan ekonomiskt bistånd kopplas till känslor av skam och förnedring.  

Hollertz (2010) har studerat hur kommunerna utformat sina insatser gentemot unga vuxna 

personer utifrån vissa föreställningar och normer varav en sådan är att unga vuxna behöver nå 

en förändring av sina attityder. En av våra informanter berättar om att hon eller han omedvetet 

använde sig av en förstärkt attityd i sitt möte med socialtjänsten och ansökan om ekonomiskt 

bistånd, men förklaringen var snarare att använda attityden som en sköld att skydda sig bakom 

i ett läge där utsattheten var stor än att det hade rått brister i informantens uppfostran. Detta 

anser vi är intressant och det leder oss till att tänka att socialtjänsten genom detta inte får en 

sanningsenlig bild av dessa unga vuxna personer.  Utifrån denna bild bygger de sedan upp och 

organiserar all verksamhet som ska hjälpa de unga vuxna till egen försörjning. Både 

forskningen och våra informanters berättelser visar att det inte är socialtjänstens insatser som 

gör att behovet av biståndet bryts. Mot denna bakgrund anser vi att det bör finnas större 

kunskap om denna problematik bland de socialsekreterare som möter gruppen unga vuxna 

personer.   

I Palvéns studie (2011) kartlades utträdet ur ekonomiskt bistånd i tre typer, varav alla våra 

informanter ingick i den första typen (avstamp) eftersom samtliga blev självförsörjande 

genom arbete. Men vad som påverkade att våra informanter fick arbete var enligt dem själva 

inte de insatser som de tilldelades från socialtjänsten utan att de på egen hand lyckades få 

arbete. De svarade alla nej på frågan om de upplevt att arbetet från socialtjänstens sida utförts 

i någon form som vi kan härleda till en empowerment-baserad arbetsmetod. De ansåg inte att 

de genom socialtjänsten fått en ökad självständighet utan berättade snarare om en försvagad 

självkänsla under tiden som de erhöll ekonomiskt bistånd. De unga vuxna personerna i 

Palvéns studie beskrev att de hade fått till stånd en inre förändringsprocess som ett resultat av 

de krav som ställts på dem från socialtjänsten. Palvéns (2011) resultat och våra informanters 

berättelser får oss att fundera kring socialtjänstens tydliga uppdrag som omnämns både i 

socialtjänstlagen och i IFSW’s definition av socialt arbete om arbetet utgår från ledord som 
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självständighet och empowerment. Kan det vara så att våra informanters utträden faktiskt 

ändå var ett resultat av ett sådant arbete och att de, liksom Palvéns informanter, ändå hade nått 

en inre förändringsprocess men att det var något som utvecklades i deras ”undermedvetna”? 

Eftersom empowerment går ut på att bidra till att en person aktivt tar kommandot över sin 

egen situation så tror vi att det är svårt att mäta utfallet av ett sådant arbete, eftersom själva 

målet är att personen själv ska uppleva det som att han eller hon har kommit till sitt mål på 

egen hand. Informanterna i vår studie uppger alla detta, att de nådde sitt mål om att få ett eget 

arbete på egen hand, och utifrån detta resonemang menar vi att det är svårt att veta i vilken 

utsträckning som socialtjänstens arbete bidragit till deras självförsörjning eller inte.  

Resultatet visar att informanterna påverkades av hur deras omgivning såg på ekonomiskt 

bistånd, Svedberg (2007) skriver att uppfattningar och värderingar som finns inom olika 

grupper kan påverka gruppdeltagarnas syn på olika fenomen. Vi ser en tydlig koppling mellan 

hur informanten själv ser på ekonomiskt bistånd och hur deras omgivning ser på det, för vare 

sig den synen är positiv eller negativ så är uppfattningen lika som deras omgivning.  

En av informanterna berättade att hans syn på ekonomiskt bistånd troligtvis hade förändrats 

om någon i hans omgivning hade fått ett arbete, Payne (2005) menar att om en viss del av ett 

system förändras påverkas resterande delar av systemet också. En hypotes vi tyckte var 

intressant med ovanstående i åtanke var att om det fanns någon skillnad i hur mycket en 

förändring inom gruppen påverkade resten av gruppen, med tanke på vilken ursprungs 

uppfattning som fanns inom gruppen. Diskussioner fördes om att vi trodde det skulle ha en 

större förändring inom gruppen där synen till ekonomiskt bistånd var positiv eftersom inom 

den gruppen var alla i samma situation och slagkraften av förändringen skulle få en större 

påverkan.  

Vid en av intervjuerna beskriver en informant att han kände sig som en del av samhället men 

att det inte spelade någon större roll eftersom alla i hans vänskapskrets var i samma situation, 

och de hade ett eget litet samhälle. Att samhället genom stigmatisering kan stärka en grupps 

utanförskap beskriver Goffman (1972), han menar också att känslan inom gruppen kan stärkas 

av denna stigmatisering. Denna del av resultatet kan tolkas utifrån denna teori, att 

utanförskapet stärktes på grund av hur informanterna upplevde att samhället såg på dem som 

grupp. Vi upplevde det som en paradox därför att ett av biståndets syfte är att bidra till att 

hjälpa individen att vara en del av samhället men i detta fall bidrog till känslan av utanförskap 
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för individen som erhöll biståndet. En alternativ tolkning till att informanten inte kände sig 

som en del av samhället skulle kunna vara att gruppens syn på samhället bidrog till 

utanförskapet och inte samhällets syn på gruppen.  

6.4 44BFörslag på fortsatt forskning 

Som vi tog upp i inledningen så är forskning inom vårt valda ämnesområde inte särskilt stor i 

förhållande till det utrymme det har inom kommunernas socialtjänster, så det finns en befogad 

grund för fortsatt forskning. Med tanke på studiens resultat som visar på att en ung vuxen 

persons omgivning och bakgrund påverkar upplevelsen av att söka ekonomiskt bistånd anser 

vi att det skulle vara intressant att gå vidare med forskning som betonar dessa faktorer. 

Förslagsvis kan man jämföra och framhäva om det finns skillnader på synsättet att erhålla 

ekonomiskt bistånd i en större kommun kontra i en mindre kommun. Det skulle vara 

intressant att forska om närmiljön och hur man bor påverkar synen på fenomenet, till exempel 

finns det skillnader mellan ett mindre samhälle i en liten kommun och ett större 

bostadsområde i till exempel Stockholm. Våra informanter hade alla haft kontakt med 

socialtjänsten på ett eller annat sätt under sin uppväxt, men som vi har beskrivit i 

resultatdiskussionen så har vi inte funnit stöd för detta i någon av den tidigare forskning som 

vi har läst. Därmed anser vi att det vore väl befogat att forska mer kring denna riskfaktor, och 

utifrån denna utveckla metoder för att arbeta förebyggande med just dessa unga vuxna 

personer så att de inte ska behöva hamna i ett biståndsberoende i så pass ung ålder. Som vi har 

presenterat så är begrepp som självständighet och empowerment vanligt förekommande och 

betydande i dagens socialtjänsters mål och arbete. Ett annat förslag på vidare forskning som 

uppstått utifrån resultatet av vår studie är hur socialtjänsten uppfyller eller inte uppfyller detta 

mål om att arbeta på ett sätt som stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Vad innebär det i praktiken, för socialtjänsten att utforma biståndet så att det stärker personers 

självständighet, och i vilken mån efterföljs detta?  
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Intervjuguide 

Intervju inledning: 

”Hej!  

Till en början vill vi berätta att denna intervju är helt anonym och inga namn kommer att 

nämnas i vår studie, vi kommer även revidera dina svar så svaren inte går att spåra till dig som 

person. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du kan avbryta intervjun när du vill om du 

känner dig obekväm. Kommer du på i efterhand att du inte vill att intervjun skall användas i 

studien meddelar du det och vi tar bort materialet vi fått in från din intervju.  

Skulle du under intervjun känna dig otillfreds med någon fråga så säger du pass så går vi 

vidare till nästa fråga. Är det ok för dig att vi spelar in intervjun då det är svårt att hinna med 

att skriva allt, det är bara vi som kommer lyssna på intervjun i efterhand? 

 Ger du oss ditt samtycke att vi får använda detta material i vår studie? 

Har du några funderingar innan vi börjar med intervjun?” 

  

Bakgrund/känslor (tema 1): 

 Vad var bakgrunden till att du sökte ekonomiskt bistånd?  

 Hur gammal var du när du erhöll ekonomiskt bistånd? 

  Hur var din relation till dina föräldrar under denna period? Stöttade din 

förälder/föräldrar stöttat dig under det här året/åren sedan du blev myndig? 

  (Om ja) På vilket sätt har dina föräldrar stöttat dig? Ekonomiskt, motiverande 

eller på något annat sätt? (Om nej) Hur kändes det att möta vuxenvärlden utan stöd 

från dina föräldrar?  

 Hur påverkades din självkänsla av att erhålla ekonomiskt bistånd? 

Tillvaro (tema 2): 

 Kan du beskriva lite hur din tillvaro såg ut när du hade ekonomiskt bistånd? 

 Hur påverkade det ditt levnadssätt ekonomiskt att få ekonomiskt bistånd?  

 Upplever du att det medfört några begränsningar? 

 Upplevde du någon förändring av ditt sociala umgänge under den här tiden? 
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Självständighet (tema 3): 

  Hur upplevde du bemötandet från socialtjänsten under tiden du hade ekonomiskt 

bistånd? 

 Anser du att biståndet var utformat så att det stärkte dina möjligheter att leva ett 

självständigt liv? 

 Anser du att socialtjänstens arbete byggde på respekt för din självbestämmande rätt 

och integritet? 

  Hur kändes det att söka ekonomiskt bistånd?  

Utanförskap (tema 4): 

 Om du tänker dig en teaterscen (beskriv för informanten vad vi menar med scen) vart 

befann du dig under tiden du hade bistånd och var befinner du dig idag? 

  Kände du dig isolerad från samhället på något vis under tiden du fick ekonomiskt 

bistånd? 

 Upplevde du en känsla av utanförskap som följd av biståndsberoendet?(Utanförskap i 

olika system)  
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