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Abstract  
What Places Adolescents and Adults, Respectively, in Need of 

Social Assistance? 

A Qualitative Study of How Social Workers Whom Administrate 

Financial Assistance for Adolescents and Adults, Respectively, 

Describe Reasons Behind the Need of Social Assistance Amongst 

Their Clients 

The purpose of this essay was to study and compare how social 

workers whom administrate social assistance for adolescents and 

adults, respectively, describe reasons behind the need of social 

assistance amongst their clients. This was done due to the use of 

qualitative interviews with a total of six social workers. Of these six, 

three administrated social assistance for adolescents while the other 

three did the same for adults. Prior research of poverty attribution 

greatly inspired this essay. This research shows that public 

explanations for poverty vary from individualistic to 

structuralistic/social and fatalistic attributions. Research also argues 

that explanations amongst social workers, specifically, may constitute 

further attributions which are unique to that group and that can appear 

alongside the aforementioned attributions. The results of this essay 

showed that both groups of administrators explained the need of social 

assistance in similar ways. Although many of the mentioned reasons 

were similar, making up several of the aforementioned attributions, 

some of them varied between the groups. Furthermore, a new set of 

attributions emerged from one group of administrators. 

 

Keywords: adolescent, adult, attribution, social assistance, social 

worker  

 
 



 
 

 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att studera och jämföra hur 

socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd för ungdomar 

respektive vuxna beskriver orsaker till biståndsbehovet hos sina 

klienter. Detta genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

sex stycken socialsekreterare; tre ungdomshandläggare och tre 

vuxenhandläggare. Studien inspirerades till stor del av tidigare 

forskning om fattigdom, som bl.a. pekar på att fattigdom allmänt 

förklaras enligt tre olika förklaringsmodeller - individuella, 

strukturella/sociala eller fatalistiska sådana. Denna forskning visar 

också att det hos vissa socialarbetare kan finnas ytterligare 

förklaringsmodeller utöver de som nämnts ovan. I denna uppsats 

framkom att ungdoms- och vuxenhandläggarna i huvudsak förklarade 

biståndsbehovet genom att använda gemensamma förklaringsmodeller 

- både de mer allmänna och de övriga som förekommit bland 

socialarbetare. Vad gäller de specifika orsaker som lyftes upp var 

vissa gemensamma för båda handläggargrupperna medan andra endast 

förekom hos en av grupperna. Hos en av grupperna framkom 

dessutom en helt ny förklaringsmodell. 

 

Nyckelord: attribution, ekonomiskt bistånd, socialsekreterare, 

ungdom, vuxen 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Förord 
Uppsatsförfattarna vill här passa på att tacka alla som bidragit till att forma denna studie. Ett 

stort tack går därför till den handledare samt de lektorer och kurskamrater som gett sitt stöd 

och sina synpunkter under studiens gång. Ett lika stort tack riktas till de socialsekreterare som 

låtit sig intervjuas samt de som varit ansvariga för att ha tagit emot intervjuförfrågan och gjort 

detta möjligt. 

 

Uppsatsförfattarna har deltagit i lika hög grad till utformandet av denna studie och vill därmed 

betygsättas gemensamt. 

 

Södertälje den 20 maj 2015 

Ian Boholm & Tony Sengul 
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1. Inledning  
I följande studie har sex socialsekreterare från Socialtjänsten i en kommun inom 

Södermanlands län intervjuats. Tre av socialsekreterarna handlägger ekonomiskt bistånd för 

ungdomar medan de tre andra handlägger ekonomiskt bistånd för vuxna. Tanken att 

genomföra denna studie formades av uppsatsförfattarnas erfarenheter från sin 

verksamhetsförlagda utbildning inom Socialtjänsten i en annan kommun. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen var nämligen för en av uppsatsförfattarna förlagd till en 

enhet för ekonomiskt bistånd där man valt att dela upp enheten i två delar; en för ungdomar 

(18-25 år) och en för vuxna (26 år och uppåt). Vid vidare efterforskning fick 

uppsatsförfattarna reda på att även andra kommuner gör en liknande uppdelning och kom så 

småningom i kontakt med den kommun vars socialsekreterare är föremål för följande studie.  

 

1.1 Problemformulering 
Den uppdelning vissa kommuner gör mellan ungdomar och vuxna väckte ett antal frågor hos 

uppsatsförfattarna, varav en rörde vad denna uppdelning helt enkelt beror på. Enligt en svensk 

studie blir det allt vanligare med uppdelningar av vissa enheter inom Socialtjänsten (Blom, 

Morén & Perlinski, 2011, s. 2). En fingervisning till just den uppdelning som görs mellan 

ungdomar och vuxna som ansöker om ekonomiskt bistånd kan ligga i den höga andel 

ungdomar som är i behov av detta bistånd. Socialstyrelsen beskriver att 28 procent av det 

totala antalet långvariga biståndsmottagare är ungdomar 18-24 år. Detta tros bero på 

svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden samt skaffa egen försörjning 

Socialstyrelsen (2008, s. 32f).  Uppsatsförfattarna undrade vidare om man med detta menade 

att orsakerna till varför ungdomar och vuxna hamnar i ett behov av ekonomiskt bistånd kan 

skilja sig, och i så fall hur. Detta blev sedan ett intresseområde som vägledde den fortsatta 

studien. 

Vid sökning efter tidigare forskning hittade uppsatsförfattarna främst studier som 

fokuserade på allmänna beskrivningar av orsaker till fattigdomen samt studier som redogör 

specifikt för socialarbetares förklaringar till densamma. Tidigare studier argumenterar för att 

uppfattningar om varför människor blir fattiga är av stor vikt för att få en större kunskap om 

fattigdomen som socialt fenomen. Dessa uppfattningar anses nämligen ha en direkt inverkan 

på den sociala interaktionen med personer som är fattiga och indirekt på legitimiteten i 

kampen mot fattigdom och välfärdssamhällets lösningar på denna (Costa & Dias, 2014, s. 2). 

Vidare framgår av tidigare studier om fattigdom att det hos socialarbetare kan finnas 
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gruppspecifika förklaringsmodeller till att vissa personer är fattiga (Robinson, 2011, s. 2378).  

Denna forskning, med paralleller till uppsatsförfattarnas intresseområde, inspirerade den 

aktuella studien som i slutändan riktats mot att studera hur socialsekreterare som handlägger 

ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna uppfattar orsakerna till biståndsbehovet 

hos sina klienter.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera och jämföra hur socialsekreterare som handlägger 

ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna beskriver orsaker till biståndsbehovet hos 

sina klienter. De frågeställningar som studien avser besvara är följande: 

 

• Hur beskriver socialsekreterarna orsakerna bakom att deras klienter inte kan försörja 

sig på egen hand och därmed hamnar i ett behov av ekonomiskt bistånd? 

 

• Skiljer sig socialsekreterarnas beskrivningar avseende orsakerna bakom deras klienters 

biståndsbehov, i så fall hur? 

 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1	  Ekonomiskt	  bistånd	  
Av 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår att individer som inte själva kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd från 

Socialnämnden - för deras försörjning (försörjningsstöd) och/eller för deras livsföring i övrigt. 

Bistånd från Socialnämnden består alltså av två delar. Den ena delen är försörjningsstöd, 

vilket inbegriper ekonomiskt bistånd för regelbundna utgifter (Socialstyrelsen, 2013, s. 21, 

48). Bistånd för livsföringen i övrigt däremot kan inbegripa både ekonomiskt bistånd för mer 

oregelbundna kostnader men även sådant stöd som inte rör direkta ekonomiska ersättningar 

(ibid., s. 68f). Ekonomiskt bistånd är ett samlingsbegrepp för försörjningsstödet samt den del 

av biståndet för livsföringen i övrigt som föranleder ekonomiskt stöd. Rätten till ekonomiskt 

bistånd prövas genom en individuell behovsbedömning baserad på det enskilda hushållets 

behov (ibid., s. 20ff). 

Syftet med denna studie är endast att studera beskrivelser om orsaker till det 

ekonomiska biståndsbehovet. Nedan följer dock för tydlighetens skuld en mer detaljerad 

genomgång av det övergripande biståndets olika delar. 



 
 

3 
 

Av 4 kap 3 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår att försörjningsstöd i sig är 

uppdelat i två poster. Den första delen benämns riksnormen och är en av regeringen upprättad 

norm som avser täcka personliga kostnader (bl.a. kläder, livsmedel och hygienartiklar) och 

gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, telefon- och TV-avgift etc.). Den andra 

posten består av rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet 

återkommande behov såsom boendehyra, el och hemförsäkring. Denna post beräknas genom 

en individuell behovsbedömning som är relaterad till det enskilda hushållets behov 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 21, 48).  

I begreppet livsföring i övrigt ingår allt som inte är direkt försörjning, men som en 

person ändå kan behöva för att uppnå skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet täcker alla 

regelbundet återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel, medan 

livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga eller sällan förekommande behov. Det kan vara fråga 

om ekonomiskt bistånd för läkarvård, tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, vinterkläder, 

eller vård- och behandlingsinsatser för missbrukare, hemtjänst, särskilt boende för äldre och 

funktionshindrade etc. (ibid, s. 68f).  

      

1.3.2	  Socialsekreterare/handläggare,	  socialarbetare	  och	  klient	  

Begreppet socialsekreterare tillämpas i denna uppsats för att benämna de tjänstemän som 

handlägger ekonomiskt bistånd. Synonymt används även termen handläggare. 

Begreppet socialarbetare används istället för att beteckna alla former av professioner 

som inbegrips inom fältet socialt arbete.  

Med utgångspunkt i socialsekreterarnas egna val av begrepp för sina målgrupper 

kommer dessa benämnas som klienter i denna studie. 

 

2. Tidigare forskning 
2.1 Sökningsprocess 
För att hitta tidigare forskning användes följande databaser: DIVA, Discovery, SocIndex, 

Web of Science, Artikelsök samt Google Scholar. Sökningar gjordes på både svenska och 

engelska. Ur dessa sökningar kan konstateras att det inte var alltför enkelt att hitta tidigare 

forskning med närhet till den aktuella uppsatsens intresseområde, i synnerhet inte svensk 

sådan. De svenska ord och kombinationer som söktes på var bl.a. biståndstagare, 

försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, orsaker, orsaksförklaringar, socialbidrag, ungdomar, 

unga vuxna, uppfattningar och vuxna. På engelska söktes ord och kombinationer av ord som 
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adults, attribution (theory), causes, service users, social aid/assistance, social workers, poor, 

poverty, welfare (recipients), young adults, youths.  

Relevanta studier som hittats handlar främst om hur man i Europa (däribland Sverige), 

USA men också Israel allmänt förklarar orsaker bakom fattigdomen. Bland dessa fanns även 

studier som redogör specifikt för socialarbetares förklaringar till densamma. Dessa senare 

studier pekar dessutom på att det hos socialarbetare kan finnas förklaringar till fattigdomen 

utöver de mer allmänna sådana.  

Ovanstående forskning, som främst handlar om fattigdom i stort, anses relevant att lyfta 

fram i denna studie då personer som är i behov av ekonomiskt bistånd per definition kan 

betraktas som fattiga, vilket bland annat framgår av Socialstyrelsen (2010, s. 91ff).  

 

2.2 Allmänna förklaringar till fattigdom  
Tidigare forskning beskriver att människor tenderar att förklara fattigdom på tre olika vis, 

varav ett är genom individuella förklaringar. Sådana förklaringar pekar på egenskaper hos 

individen. Det kan vara faktorer som finansiell oansvarighet, lathet, svaghet, låg intelligens 

och bristande engagemang etc. Ett annat sätt att förklara fattigdom är genom 

strukturella/sociala förklaringar. Man fokuserar då på ekonomiska, kulturella, politiska 

respektive sociala faktorer, såsom t.ex. arbetsmarknaden (t.ex. arbetsbrist eller lågavlönade 

arbeten), utbildningssystemet samt faktorer som klass, kön och etnicitet. Utöver dessa två 

finns även fatalistiska förklaringar som pekar på sådant som varken personen eller samhället 

har kontroll över - faktorer såsom ödet eller otur (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, 

s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss-Gal, Benyamini, 

Ginzburg, Savaya & Peled, 2009, s. 125). 

Starrin et al. (2003, s. 27) argumenterar i sin svenska artikel för att det är vanligare att 

lyfta fram individuella faktorer som orsaker till fattigdom i det moderna välfärdssamhället i 

stort.  Studier utförda bland den amerikanska befolkningen har uppvisat liknande resultat 

(Robinson, 2011, s. 2376). Enligt en studie av Kallio och Niemelä (2014, s. 129) som baserar 

sig på enkätundersökningar insamlade från 28 europeiska länder (Eurobarometern) varierar 

dock personers val av förklaringar till fattigdom i Europa. Skillnader mellan Väst -, Öst,-, 

Syd- och Nordeuropa men även stora variationer inom varje region kan studeras. I samma 

studie (ibid, s. 122) framgår att Sverige har det lägsta stödet för individuella och i synnerhet 

fatalistiska förklaringsmodeller. Costa och Dias (2014, s. 3) utgår även dem från 
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Eurobarometer och konstaterar att Sverige av denna anledning har det starkaste stödet för 

strukturella/sociala sådana. 

Ur ovan nämnda europeiska studier framgår vidare att ekonomiska, sociala och politiska 

faktorer på nationsnivå inte kan förklara individers val av förklaringsmodeller, men att ett 

samband mellan dessa kunnat studeras (Costa & Dias, 2014, s. 3; Kallio & Niemelä, 2014, s. 

129). Personliga egenskaper och erfarenheter - ålder, kön, politisk åskådning, egen upplevelse 

av ekonomiska svårigheter samt medlemskap i en viss social grupp - spelar en viktigare roll i 

detta val (Kallio & Niemelä 2014, s. 129; Robinson 2011, s. 2377ff). 

Aktuell forskning visar på att individuella, strukturella/sociala och fatalistiska 

förklaringar inte är exklusiva i förhållande till varandra och därmed kan kombineras (Kreidl, 

2000, ref. i Costa & Dias, 2014, s. 17). Vidare framgår ett samband mellan olika former av 

förklaringsmodeller, t.ex. mellan fatalistiska och strukturella/sociala sådana medan 

individuella vanligtvis utesluter ovanstående förklaringsmodeller (Bullock, 2004, s. 572; 

Weiss-Gal et al., 2009, s. 126).  

Cozzarelli, Wilkinson och Tagler (2001, s. 217) drar i sin studie slutsatsen att det utöver 

förklaringsmodellerna ovan även kan finnas subkulturella förklaringar till fattigdom. 

Förklaringar som pekar på att det bland vissa grupper finns en kultur som leder till fattigdom. 

Man nämner t.ex. nedbrytningen av kärnfamiljen, dåliga skolor och att man föds in i 

fattigdomen som faktorer. Cozzarelli et al. (ibid.) benämner egentligen denna 

förklaringsmodell som kulturell. Sådana förklaringar inbegrips vanligtvis i den 

strukturella/sociala förklaringsmodellen (se ovan). Då fokus dock inte ligger på den 

övergripande kulturen i samhället utan på kulturen hos vissa grupper i samhället har 

förklaringsmodellen, för att undvika missförstånd, i denna uppsats benämnts subkulturell. 

 

2.3 Socialarbetares förklaringar till fattigdom  
Inom socialt arbete dominerar vanligtvis strukturella/sociala förklaringar till fattigdom. I linje 

med detta framgår att socialarbetare föredrar sådana förklaringar, vilket antas vara ett resultat 

av socialiseringsprocessen dessa genomgår under sin utbildning (Bullock, 2004:574; 

Robinson, 2011:2378f; Weiss-Gal et al., 2009:126). Studier har dock visat på att 

socialarbetare som arbetar mot psykisk ohälsa i allt större utsträckning tenderar att välja 

individuella förklaringar framför strukturella/sociala sådana. Bland studerande i socialt arbete 

har anslutningen till fatalistiska förklaringar ökat. Dessa tendenser har bl.a. förklarats som ett 

resultat av en växande hjälplöshet gentemot lösningen på storskaliga sociala problem 
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(Bullock, 2004:574). Socialstyrelsen (2013:11; 2010:7ff) drar slutsatsen att fattigdom samt 

behov av ekonomiskt bistånd beror på en samverkan mellan strukturella/sociala och 

individuella faktorer. 

Robinson (2011, s. 2378ff) beskriver att det hos socialarbetare som grupp finns 

förklaringsmodeller utöver de allmänna och som inte kan benämnas varken individuella, 

strukturella/sociala eller fatalistiska. Resultatet från Robinsons studie visar att socialarbetare i 

USA som arbetar med barn i högre grad förklarar fattigdom utifrån två andra 

förklaringsmodeller. Den första utgörs av psyko/medicinska förklaringar som pekar på 

faktorer såsom psykologiska och emotionella funktionsnedsättningar, dålig självkänsla, 

sjukdom eller fysiska funktionsnedsättningar som orsaker till fattigdom. Den andra modellen 

utgörs av familje/moraliska förklaringar. Häri fokuserar man på familjens roll i relation till 

fattigdom och lyfter upp faktorer som skilsmässa, utomäktenskapligt barnafödande eller brist 

på goda familjevärderingar som orsaker till fattigdom. Det rör faktorer som anses strida mot 

vad som enligt socialarbetarna är rätt och som i sin tur kan orsaka fattigdom. Robinson (ibid., 

s. 2397) tolkar sådana förklaringar som att de har sin grund i ambivalenta konservativa 

uppfattningar om den ideala medelklassfamiljen. I denna modell har även drogmissbruk 

inkorporerats med anledning av dess nära samband med familj och moral (ibid, s. 2382, 

2396). Något som uppmärksammats vid genomgången av tidigare forskning är dock att 

missbruk ibland placerats inom den individuella förklaringsmodellen (Bullock, 2004, s. 572). 

Huruvida en uttalad faktor ska tillhöra en viss förklaringsmodell eller en annan antas i 

slutändan bero på de utgångspunkter varje studie haft och de tolkningar som gjorts av det 

insamlade materialet. För övrigt bör nämnas att även de två ovan nämnda 

förklaringsmodellerna kan kombineras, sinsemellan samt med de allmänna 

förklaringsmodellerna (Robinson, 2011, s. 2378). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Attributionsteori 
Valet att använda sig av attributionsteorin motiveras främst utifrån att uppsatsen söker svar på 

hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna 

beskriver orsakerna till att deras klienter hamnar i ett behov av ekonomiskt bistånd.  

Heider nämns i litteraturen (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 110; Weiten, 2013, s. 497) 

som attributionsteorins fader och ansåg (1958, ref. i Weiten, 2013, s. 497) att eftersom 

människan känner att dess eget beteende är motiverat av något tenderar hon att söka efter 
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orsaker och förklaringar även till andras beteenden (Ekehammar, 2012, s. 284). Heider (1958 

ref. Weiten, 2013, s. 497) konstaterade vidare att människor tenderar att tillskriva orsaker 

bakom ett visst beteende antingen genom att fokusera på individuella egenskaper (intern 

attribution) såsom personlighet, begåvning och känslor, eller på situationen/omgivningen 

(extern attribution). Attributionsteorin hänförs till det socialpsykologiska perspektivet 

(Angelöw & Jonsson, 2000, s. 110f; Ekehammar, 2012, s. 283ff; Weiten, 2013, s. 497ff), ett 

forskningsfält som söker studera samspelet mellan individers tankar, känslor och beteende 

och det omgivande samhället (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 9).  

I denna uppsats kommer socialsekreterarnas attributioner studeras med hjälp av begrepp 

som hämtats från den tidigare forskningen om fattigdom. Där talar man bl.a. om individuell, 

strukturell/social respektive fatalistisk attribution.  

Som framgått i avsnittet om tidigare forskning handlar individuell attribution, likt intern 

sådan, om att man tillskriver egenskaper hos individen som orsak till att något inträffar. När 

det gäller fattigdom kan det vara faktorer såsom finansiell oansvarighet, lathet, svaghet, låg 

intelligens, bristande engagemang etc.  

Vad gäller strukturell/social attribution skiljer denna sig en aning från extern attribution 

som kan antas fokusera på allt som inte hänförs till individen. Strukturell/social attribution 

handlar istället främst om ekonomiska, kulturella, politiska och sociala orsaker till fattigdom. 

Man tittar då t.ex. på faktorer som arbetsmarknaden och utbildningssystemet samt klass, kön 

och etnicitet.  

Fatalistisk attribution, slutligen, fokuserar på faktorer som varken individen eller 

samhället kunnat rå för, såsom ödet eller otur (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 

3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125).  

Som framgått i avsnittet om tidigare forskning kan det dessutom finnas ytterligare 

attributioner till fattigdom som inte kan benämnas enligt ovan och som i vissa fall är specifika 

för socialarbetare (Cozzarelli et al., 2001, s. 217; Robinson, 2011, s. 2378).  

För mer om tillämpningen av attributionsteorin i denna uppsats, med grund i begrepp 

hämtade från den tidigare forskningen om fattigdom, se avsnitt 4.3 nedan. 

 

4. Metod 
4.1 Forskningsdesign 
Denna uppsats syftar till att studera och jämföra hur socialsekreterare som handlägger 

ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna beskriver orsakerna bakom 
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biståndsbehovet hos sina klienter. Detta uppnås genom att empiriskt undersöka 

socialsekreterarnas egna utsagor med hjälp av kvalitativ metod. Metoden anses ligga i linje 

med studiens deskriptiva natur då den möjliggör för användandet av mer djupgående och 

fokuserade insamlingsstrategier (Larsson, 2005, s. 92; Patton, 2015, s. 13). Just denna uppsats 

baserar sig på öppna intervjuer där man genom att ställa öppna frågor till ett antal 

intervjupersoner kan samla in direkta utsagor om hur personerna i fråga beskriver sina 

uppfattningar (Larsson, 2005, s. 91f). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Med hänsyn tagen till materialets omfattning i förhållande till studiens syfte och 

tidsbegränsningar har intervjuerna baserats på vad Patton (2015, s. 437) helt enkelt beskriver 

som intervjuguiden. Denna mer allmänna guide består av ett antal förbestämda teman eller 

frågeområden som möjliggör för intervjun att mer eller mindre flyta på som ett vanligt samtal 

samtidigt som man får ett någorlunda systematiskt insamlat material som förhåller sig till 

uppsatsens frågeställningar (ibid., s. 438f). De teman som formulerats för denna studie utgår 

från Pattons (ibid., s. 444ff) rekommendationer av öppna intervjufrågor samt frågeområden 

som varit centrala inom tidigare forskning. För mer om studiens intervjuguide, se nedan samt 

bilaga 1. 

Med beaktande av studiens syfte, resurser och förutsättningar i form av tid, samt de 

kvalitets- och trovärdighetskrav som återfinns inom kvalitativ forskning (se avsnitt 4.4 nedan) 

har ett syftesbestämt urval genomförts. Denna strategi gör det möjligt att fokusera urvalet på 

ett antal intervjupersoner som antas kunna ge så mycket information som möjligt om det som 

avses studeras (Patton, 2015, s. 263f). Då uppsatsen syftar till att studera och jämföra 

uttalanden från socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive 

vuxna har socialsekreterare från enheter som har denna uppdelning eftersökts. En förfrågan 

skickades ut per e-post till Kommuner inom och runt omkring Södermanlands län. I denna 

förfrågan framgick att uppsatsförfattarna intresserade sig för Kommuner som delar upp sin 

enhet för ekonomiskt bistånd i två delar, en för ungdomar och en för vuxna, för att kunna 

intervjua totalt sex stycken socialsekreterare, tre från varje enhet. 

Den kommun som medgav sitt deltagande befinner sig inom Södermanlands län och 

definieras av Sveriges Kommuner och Landsting (2011, s. 25) som en större sådan. Det är en 

kommun som innehar en folkmängd mellan 50 000 och 200 000 invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 procent. Kommunen skickade vidare förfrågan till ansvariga för både 
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ungdoms- och vuxengruppen. Dessa informerade sedan de båda grupperna och tillfrågade 

socialsekreterare som har varit på arbetsplatsen under en längre tid (ungefär ett år). Bland 

dessa socialsekreterare var sedan deltagandet frivilligt. Under studiens gång bestod 

ungdomsgruppen i denna kommun av 7 handläggare medan vuxengruppen uppgick till 22 

handläggare. I ungdomsgruppen har man hand om klienter som är ca 18-29 år medan 

vuxengruppen handlägger ärenden där klienten överstiger en ålder om ca 30 år. Exakt ålder 

sades dock bero på både in- och utflödet av klienter. 

Intervjuerna genomfördes under en period av tre veckor. Fördelningen av intervjuer var 

som så att det i början av vardera vecka, under samma dag men vid olika klockslag, 

genomfördes två intervjuer om en timme vardera. Då tidsramen fram till inlämning från det 

att kommunen bekräftat sitt deltagande inte tillät alltför mycket svängrum önskades denna 

fördelning. Resterande dagar under veckorna kunde på så vis ägnas åt den analys som 

planerats (se avsnitt 4.3 nedan). Intervjuerna genomfördes i vardera socialsekreterares 

arbetsrum. Då intervjuerna tog sin gång under olika klockslag kunde båda uppsatsförfattarna 

närvara vid alla intervjuer. Själva deltagandet varierade dock från intervju till intervju. 

Uppsatsförfattarna ansvarade nämligen för tre intervjuer var, under vilka den andra författaren 

hade en mer tillbakadragen roll. Denna roll gick ut på att hålla koll på tiden, observera 

intervjun och flika in när intressanta spår ej uppmärksammats av ansvarig intervjuare. Detta 

gjordes vanligtvis mot slutet av intervjun. 

Alla intervjuer började med att socialsekreterarna fick berätta lite om sig själva och om 

den organisation de arbetar inom. Syftet med detta var främst att göra det lättare för 

intervjupersonerna och uppsatsförfattarna att komma in i sina respektive roller, men också för 

att få viktig bakgrundsinformation om hur man arbetar på enheten och hur uppdelningen är 

organiserad. Efter bakgrundsfrågor gick intervjun vidare in på de huvudteman som 

formulerats i intervjuguiden. Flera likande frågor ställdes till en och samma socialsekreterare 

för att testa svarens beskaffenhet. Frågorna fokuserade på vilka orsaker socialsekreterarna ser 

till biståndsbehovet hos sina respektive klienter och om det finns orsaker som utmärker sig. 

Frågor kring vilka faktorer som kan förhindra ett biståndsbehov ställdes också. Intervjuerna 

avslutades när fler frågor inte kom i åtanke och den information som samlats in bedömdes 

som tillräcklig (för intervjuguide, se bilaga 1).  

Patton (2015, s. 472) påpekar att ljudinspelningar varken tonar ut konversationer eller 

förvränger det som sägs. På basis av detta spelades alla intervjuer in i syfte att fånga in och 

vara så uppmärksam som möjligt på allt som sades under intervjuerna. 
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4.3 Analysverktyg 
Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av meningskategorisering. Detta är ett 

analysverktyg som fokuserar på att finna sätt att indela intervjumaterialet på ett kreativt sätt 

som ger mer överskådliga beskrivningar av data. Dessa indelningar kan presenteras i t.ex. 

tabeller eller figurer (Larsson, 2005, s. 106).  Analysen har i denna studie bestått av tre 

delmoment.  Först har socialsekreterarnas uttalanden kategoriserats in i olika begrepp utefter 

vilken typ av faktor som lyfts upp som orsak till biståndsbehovet - t.ex. lathet, arbetsmarknad 

och otur. Därefter har dessa faktorer ytterligare delats in utifrån vilken typ av attribution de 

anses utgöra - t.ex. individuell, strukturell/social, fatalistisk etc. I syfte att tydliggöra om det 

finns skillnader mellan ungdoms- och vuxenhandläggarna och hur dessa ser ut har utöver 

ovanstående delmoment en tredje kategorisering gjorts. Häri har de faktorer som framgått hos 

båda handläggargrupper och som utgör samma slags attribution kategoriserats som 

gemensamma för ungdoms- och vuxenhandläggarna. Har ungdoms- respektive 

vuxenhandläggarna däremot lyft upp olika faktorer eller samma faktorer men som utgjort 

olika slags attributioner har dessa benämnts som specifika för ungdoms- respektive 

vuxenhandläggarna.   

I praktiken har analysen gått till så att uppsatsförfattarna först transkriberat de tre 

intervjuer man själv ansvarat för. Därefter har författarna enskilt gått igenom alla 

transkriberade intervjuer i sin helhet och en andra gång i detalj, för att kunna utläsa vilka 

faktorer som lyfts fram och vilken typ av attribution det rör sig om. Efter att 

uppsatsförfattarna enskilt läst igenom materialet, kommit fram till vilka faktorer som lyfts 

fram och hur dessa skall kategoriseras har resultaten jämförts för att testa utsagornas bärkraft 

(undersökartriangulering) (Larsson, 2005, s. 109). I de fall tolkningarna skiljt sig åt har dessa 

diskuteras mellan uppsatsförfattarna. Genomgående har det teoretiska underlaget med 

begrepp från den tidigare forskningen om fattigdom varit avgörande för att kunna utläsa 

vilken typ av attribution uttalandena gett uttryck för. T.ex. har uttalanden som ”för det är rätt 

många möten som handlar om att den inte gjort vad den ska… De kanske söker lite jobb och 

vet inte riktigt hur de ska söka jobb” kategoriserats in i begreppen oansvarighet och 

okunskap. Eftersom ett sådant uttalande fokuserar på egenskaper hos individen har sedan 

faktorerna fördelats som individuell attribution. Då både ungdoms- och vuxenhandläggarna 

lyft upp sådana faktorer och uttryckt samma slags attribution har förklaringarna slutligen 

kategoriserats som gemensam attribution (se avsnitt 5.1). Samma princip har genomgående 

tillämpats under analysen. En öppenhet fanns även för förklaringar som inte kunde benämnas 
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enligt någon av de attributioner som nämnts i den tidigare forskningen om fattigdom. De 

kategoriseringar som gjorts har sammanfattats i tabeller som presenteras för läsaren i 

nedanstående resultat och analysavsnitt (avsnitt 5) samt i den avslutande diskussionen (avsnitt 

6). 

Det praktiska tillvägagångssättet, dels med intervjufrågor som har sin grund i den 

tidigare forskningen om fattigdom, dels med det analoga tillämpandet av begrepp från denna 

forskning i analysen, innebär att studien genomfört något som Hsieh och Shannon (2005, s. 

1281f) beskriver som riktad innehållsanalys, Det är ett analysverktyg med abduktiva inslag, 

där existerande teori har en central roll i att fokusera studien och hjälpa undersökarna att 

identifiera huvudkoncept som initiala kodningskategorier. Man växlar alltså mellan teori och 

empiri. 

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet och metoddiskussion 
Inom kvalitativ metod har undersökaren en central roll i förhållande till studiens kvalitet och 

trovärdighet. Den kvalitativa undersökaren fungerar både som mätinstrument såväl som 

uttolkare av mening i analysen. Begreppen validitet och reliabilitet har varit föremål för 

diskussion inom kvalitativ forskning. Utgångspunkten i dessa begrepp är att hög kvalitet och 

trovärdighet kan uppnås genom att hänsyn tas till de mätinstrument som används. Avgörande 

är om dessa mätt det som avsetts samt om instrumenten kan anses stabila i förhållande till 

yttre faktorer såsom tid och rum. Diskussionen inom kvalitativ metod har således berört i 

vilken mån dessa begrepp på ett fruktbart sätt kan beskriva den kvalitet och trovärdighet som 

avses produceras inom detta fält (Larsson, 2005, s. 115f).  

Detta medför att trovärdighet och kvalitet inom kvalitativ forskning fokuserar kring 

studiens transparens samt att inhämta så informationsrika fallbeskrivningar som möjligt om 

det som avses studeras. Ett sätt att uppnå detta är genom att utarbeta intervjuguiden så att 

frågeområdena kan inhämta information som är relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. De beskrivningar som ges av intervjupersonerna kan även testas genom att 

ett flertal frågor ställs inom samma områden. Vidare ska läsaren ges möjlighet att kunna 

skapa sig en tydlig bild av det som studeras via de beskrivningar, kategoriseringar och 

analyser som studien presenterar (ibid., 116f).  

Ett urval har genomförts med grund i uppsatsens syfte och de förutsättningar som stod 

studien till godo. Häri har totalt sex socialsekreterare intervjuats, tre från ungdomsgruppen 

och tre från vuxengruppen. Ett större urval från varje grupp än det som gjorts skulle vara svårt 
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att få till stånd inom den möjliga tid som återfanns för efterföljande transkribering och analys 

av det insamlade materialet. Det kan därför finnas en risk att det begränsade urvalet kan ha 

skapat ett mindre variationsrikt material och därmed påverkat studiens trovärdighet (Patton, 

2015, s. 311). 

För att öka trovärdigheten i uppsatsen har stor vikt lagts vid utformandet av 

intervjuguiden. Med utgångpunkt i studiens syfte och frågeställningar krävdes enligt 

uppsatsförfattarna att liknande teman togs upp under alla intervjuer. Samtidigt efterfrågades 

så nyanserade och öppna svar som möjligt. Att utgå från en mer allmän intervjuguide kan med 

fördel tillgodose viss flexibilitet och därmed ge mycket information, samtidigt som den i viss 

mån generar struktur och möjliggör att liknande frågor kan ställas till samtliga 

intervjupersoner. Risken med en sådan guide är dock den med sin flexibilitet kan skapa 

skräddarsydda intervjuer med varje intervjuperson, vilket kan öka risken för produktion av 

felkällor (Larsson, 2005, s. 104f; Patton, 2015, s. 438f). För att undvika detta ställdes flera 

liknande frågor till varje intervjuperson för att testa konsistensen i svaren som gavs. 

Litteraturen påpekar vidare att strukturen som frågeområdena skapar kan ge avkall på 

intervjuns följsamhet i relation till andra relevanta områden (Larsson, 2005, s. 104f). Den mer 

tillbakadragna roll som en av uppsatsförfattarna hade vid intervjuerna torde ha minskat risken 

för att ignorera sådana relevanta områden. Ibland har dock ett fåtal uttalanden vid analysen 

varit svåra att tolka, vilket kan tyda på att mer information hade varit önskvärt. 

Alla sex intervjuer spelades som sagt in och efter detta har uppsatsförfattarna 

transkriberat tre intervjuer var. Valet har grundats i den tidsram som fanns till 

uppsatsförfattarnas förfogande efter intervjuerna. Möjligtvis kan detta vara något som sänker 

trovärdigheten då transkriptionen av den ena intervjun kan ha sett annorlunda ut om den 

genomfördes av den andra uppsatsförfattaren. Båda uppsatsförfattarna var dock närvarande 

under alla intervjuer och hade därigenom en inblick i det som sagts under dessa. Den tid som 

fanns efter intervjuerna lades istället på att öka trovärdigheten genom att analysera alla 

intervjuer var för sig, för att därigenom kartlägga tolkningarnas generella bärkraft. Med det 

analysförfarande som tillämpats syftar studien till att ge en så lättillgänglig bild av det 

empiriska materialet som möjligt. 

Den kvalitativa metoden med dess relativt små och syftesbestämda urval eller icke 

slumpmässiga urval begränsar eller gör generalisering av resultaten omöjlig (Larsson, 2005, s. 

118). Så är även fallet med resultaten av denna studie. Däremot kan det finnas möjlighet till 

något som nämns extrapolering. Extrapolering innebär att man går utanför de snäva ramar 

som finns kring generalisering och söker andra användningsområden för resultaten.  Det 



 
 

13 
 

handlar om att göra försiktiga uttalanden om huruvida resultaten kan vara tillämpbara på 

situationer som uppvisar liknande men inte exakt samma förhållanden. Extrapolering är 

logiska, analytiska och problemorienterade utsagor snarare än statistiska eller 

sannolikhetsmässiga sådana (Larsson, 2005, s. 118; Patton, 2015, s. 713). 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Författarna av denna uppsats har utgått från de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (u.å, s. 5ff) berör. Informationskravet har följts genom att alla 

intervjupersoner informerats om syftet med denna studie samt att det rör sig om en 

vetenskaplig sådan (ibid.). Deltagarna har också blivit informerade om att de själva 

bestämmer om de vill medverka samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan 

(samtyckeskravet). Vidare har de upplysts om att de kommer vara anonyma i studien 

(konfidentialitetskravet) samt att deras utsagor endast kommer användas till 

forskningsändamål (nyttjandekravet) (ibid.). All denna information har getts både muntligt 

och skriftligt och alla intervjupersoner har fått signera ett så kallat informerat samtycke (se 

bilaga 2). 

 

5. Resultat och analys 
Som en påminnelse till läsaren är syftet med denna uppsats att studera och jämföra hur 

socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna 

beskriver orsaker till biståndsbehovet hos sina klienter. Hur dessa orsaker beskrivs och om 

beskrivningarna på något vis kan skilja sig åt mellan de två handläggargrupperna, är de frågor 

som i tur och ordning formulerats. 

Studiens resultat och analys har nedan delats in i två huvudsakliga delar. Dessa delar 

fokuserar både på att skildra de beskrivningar som gjordes samt kartlägga de likheter och 

skillnader som fanns mellan ungdoms- och vuxenhandläggarnas attributioner. Gemensamma 

attributioner är i fokus i den första delen medan nästa del fokuserar på det som var specifikt 

för ungdoms- respektive vuxenhandläggarna. Resultat och analys löper parallellt genom de 

två avsnitten. Genomgående kommer de förklaringar handläggarna ger till biståndsbehovet 

presenteras för att sedan analyseras. Analysen kommer till stor del utgå från den tidigare 

forskningen om fattigdom och de teoretiska begrepp som genererats därhän. Syftet är att 

kunna benämna de orsaker som tas upp och reda ut vad det är för slags attribution. Detta 

kommer sedan lägga grunden till de kategoriseringar som görs och som presenteras i tabeller i 
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slutet av varje avsnitt. I diskussionsavsnittet som följer kommer sedan resultaten från de två 

ovanstående delarna sammanfattas och diskuteras, bl.a. med utgångspunkt i en sammanslagen 

tabell över ungdoms- respektive vuxenhandläggarnas attributioner. 

Intervjupersonerna kommer när dessa nämns betecknas med förkortningarna UH1, 2, 3 

respektive VH1, 2, 3. Bokstäverna står för ungdomshandläggare respektive 

vuxenhandläggare. Siffrorna är till för att kunna skilja på intervjupersonerna inom varje 

grupp. 

 

5.1 Attributioner som var gemensamma för ungdoms- och vuxenhandläggarna 
I likhet med varandra beskrev respektive grupp handläggare oansvarighet och okunskap som 

centrala orsaker till biståndsbehovet. Behovet ansågs allmänt vara orsakat av att individerna 

på ett eller annat sätt inte gjort det de ska eller inte hade tillräcklig kunskap för att hantera sin 

ekonomiska situation. En ungdomshandläggare förklarar: 

 

För det är rätt många möten som handlar om att den inte gjort vad 

den ska… De kanske söker lite jobb och vet inte riktigt hur de ska söka 

jobb… Har inte sökt jättemycket jobb, har inte sökt så lite jobb men är 

kanske precis på gränsen… Borde steppa upp sig lite mer och bli mer 

aktiv… Det är inte alla som har för sig att vara utåt och ansöka 

spontant efter jobb. (UH1) 

 

En vuxenhandläggare beskriver det på följande sätt: 

 

Sen är folk dåliga på att vara med i A-kassor […] Jag är ju med i A-

kassa för att försäkra upp min ekonomi om jag blir arbetslös, då ska 

den täcka mina utgifter. Och sen det personliga ansvaret att vara med 

i en A-kassa när man har ett arbete och inte slarva med det. (VH1) 

 

Ungdomshandläggarens uttalande lyfter fram tre delområden, att ungdomen inte tagit 

ansvar för sin situation, saknar viktig kunskap samt att denne uppvisar brister i den aktivitet 

som av ungdomshandläggarna upplevdes krävas för att komma in på arbetsmarknaden. Ett 

antal ungdomar upplevdes som passiva när det kom till att söka arbete eller att hålla sin 

planering hos arbetsförmedlingen. 
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Vuxenhandläggarnas beskrivning av vuxnas oansvarighet och okunskap fokuserar dels 

kring att de inte möter de krav som ställs på arbetsmarknaden eller arbetsförmedlingen på så 

vis att de ”fular ur sig på arbetsförmedlingen, eller på jobbet” (VH1). Dels att de inte tar del 

av befintliga socialförsäkringssystem och saknar kunskap om relevanta ersättningar.  Med 

likheter till det ungdomshandläggarna benämner som passivitet beskriver vuxenhandläggarna 

att det finns en liten grupp vuxna som är bekväma av sig. Denna grupp ansågs lägga stor 

tilltro till att andra löser deras ekonomiska situation och tenderar att vända sig till 

Socialtjänsten som en första utväg. VH1 förklarar: 

 

Ja jag vill kalla dem, jag vet inte om man får säga så, alltså lite 

bekväma, det är alla andras fel, alla andra ska lösa, jag behöver inte 

göra något själv. 

 

Oansvarighet, okunskap och passivitet/bekvämlighet tyder på faktorer som är en del av 

individen och som denne själv kan påverka. En persons benägenhet till dessa egenskaper kan i 

sin tur påverka om ett behov av ekonomiskt bistånd uppstår eller ej. Dessa förklaringar anses 

ligga i linje med vad som i tidigare forskning om fattigdom benämnts som individuell 

attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; 

Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). 

En annan orsak till biståndsbehovet som gemensamt beskrevs var att få arbetstillfällen i 

förhållande till antalet arbetssökande ger upphov till att ett flertal inte når egen försörjning 

genom inkomst på arbetsmarknaden. Svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden beskrivs 

vidare bero på arbetsmarknadens höga krav på utbildning: 

 

Det är ett enormt tryck på arbetsmarknaden. Det är jättesvårt att ta 

sig in… Det är så oerhörda krav nu på arbetsmarknaden. Du måste 

ha utbildningen; du måste ha grundskolan, du måste ha 

gymnasiekompetensen, helst ska du ha högskola. (UH2) 

 

En vuxenhandläggare förklarar: 

 

Många personer som har jobbat kanske hela livet och inte har någon 

annan utbildning, som kanske började jobba på bruket eller började 

snickra liksom direkt efter gymnasiet när samhället fungerade på det 
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viset. Nu helt plötsligt blir de avskedade eller det blir arbetsbrist så 

ska de ut på arbetsmarknaden igen, där kan det bli riktigt tungt. Där 

kan man ibland bara känna att nu får vi räkna ner till pension, för att 

gå på en massa intervjuer, skola om sig och ta datakörkort och du vet 

massa sådana saker. Man lyckas inte matchas ut i arbetslivet igen. 

(VH2) 

 

Ungdomshandläggarna beskrev vidare att ungdomar överlag och i synnerhet ungdomar 

som ägnat sig åt kriminalitet/drogmissbruk eller som kommer från ett annat land upplever 

svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. Vuxenhandläggarna beskriver att det kan 

röra sig om personer som av olika anledningar, såsom ålder, inte längre är attraktiva på 

arbetsmarknaden eller att det kan finnas arbeten som trots att de är på heltid inte ger 

tillräckliga inkomster för egen försörjning. 

En ytterligare faktor som togs upp var att välfärdssystemens olika insatser och 

ersättningar inte varit tillräckliga för vissa personer eller saknades helt. En av 

ungdomshandläggarna förklarar: 

 

De klarar sig inte på aktivitetsstödet som kommer från 

Försäkringskassan på typ tre tusen spänn så de söker hit för att 

komplettera det. (UH1) 

 

En av vuxenhandläggarna beskriver vidare: 

 

Det beror ju lite på varför man är här, men tittar man på en stor 

massa, om Af (arbetsförmedlingen) eller A-kassa tar hand om de som 

är arbetslösa och sjukpenning tar hand om de som är sjuka och om 

systemen var lite snabbare så att ersättningarna kunde komma igång 

då hade vi kunnat jobba med de som verkligen behöver 

Socialtjänstens hjälp […] Så med lite mer snabbhet och lite bredare 

upptagningsområde i A-kassa och sjukpenning så hade det ju löst 

väldigt mycket i samhället. (VH3) 

 

Inom detta område lyfte ungdomshandläggarna allmänt upp instanser såsom 

Arbetsförmedling och Försäkringskassan och i synnerhet de insatser och ersättningar som 
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dessa instanser ansvarar för; aktivitetsstöd, föräldrapenning, praktikplatser etc. Psykiatri och 

skola beskrevs även vara viktiga arenor i de fall då dessa brustit i att ge personer tidiga 

stödinsatser. UH1 beskriver: 

 

Att man får hjälp från psykiatrin och skolan från grunden. För det är 

många tror jag som inte har blivit utredda som det visar sig inte 

förrän de kommer upp i tjugo plus åldern… Man har inte koll på vad 

man ska göra, rutinerna fungerar inte. Och då faller man liksom i alla 

system kan man säga. 

 

Vuxenhandläggarna fokuserar i sin tur på bortfall av ersättningar såsom A-kassa och 

sjukpenning på grund av systemens organisering: 

 

Alltså det jag har sett mycket av, det är ju personer som blivit 

utförsäkrade från försäkringskassan. De är ju så pass sjuka så att 

arbetsförmedlingen bedömer att de inte har något där att göra, och 

även läkare. Men [sjukförsäkrings]dagarna är slut helt enkelt. Den 

målgruppen tvingas komma hit. Och då är det ju en liten period där 

de ska utvärderas via arbetsförmedlingen om de kan stå till 

arbetsmarknadens förfogande för att sen ansöka om sjukpenning på 

nytt. Då blir det ett glapp, då kommer man hit. (VH1) 

 

Att förklara fattigdom utifrån sådana faktorer som härrör sig till samhällets struktur, 

såsom arbetsmarknad och välfärdssystem, benämns i tidigare i forskning om fattigdom som 

strukturell/social attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & 

Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). Ovan talar 

intervjupersonerna om bristen på, eller helt frånvaron av arbetstillfällen, adekvata insatser och 

ersättningar som orsaker till varför personer hamnar i ett behov av ekonomiskt bistånd. 

Förklaringarna hänför sig till hur samhället är strukturerat genom arbetsmarknad, 

Försäkringskassa, Arbetsförmedling, skola och psykiatri och kan därmed anses ligga i linje 

med dessa strukturella/sociala attributioner. 

Förutom ovan nämnda orsaker ansågs både hos ungdoms- och vuxenhandläggarna det 

sociala nätverket spela en viktig roll i att förhindra att ett biståndsbehov uppstår. Ett svagt 
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socialt nätverk kunde i vissa fall vara en av orsakerna till att ett biståndsbehov uppstår. Två av 

ungdomshandläggarna beskriver: 

 

Bra socialt nätverk. Man har föräldrar eller vänner som kan backa 

upp en under en tid då man kanske inte hittar jobb på några månader. 

(UH1) 

 

Det måste vara stabilt någonstans, tycker jag. Det måste finnas 

någon. En del får ju inte det här hemma, men då kanske man kan få 

det i skolan. Någonstans behöver man känna sig trygg. (UH3) 

 

Två av vuxenhandläggarna beskriver vidare: 

 

Nätverk som du nämner är ju en absolut viktig faktor, för personer 

som har en familj som stöttar upp har ju ofta inte lika mycket behov av 

att komma hit. (VH3) 

 

Man måste ju ha möjligheten det hjälps ju inte hur goda relationer 

man har med sin moster eller sin faster om de inte har några pengar. 

Så det krävs ju att ha ett bra nätverk som har möjligheten men också 

att man har den relationen att har man bekymmer så kan man vända 

sig till sin familj. (VH2) 

 

När ungdomshandläggarna beskrev det sociala nätverkets roll var det främst i form av 

ett nätverk som genererade trygghet i individens liv. Vuxenhandläggarna beskrev vikten av att 

ha ett socialt nätverk som har tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa till samt där det 

existerar en relation som tillåter personer att be om hjälp.  

Denna sociala faktor bakom ett behov av ekonomiskt bistånd anses beröra den sociala 

aspekten i det som inom tidigare forskning om fattigdom benämns strukturell/social 

attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; 

Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). 

Båda intervjugrupper beskrev vidare att psykiska funktionsnedsättningar kan ge upphov 

till ett behov av ekonomiskt bistånd: 
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Psykisk ohälsa utmärker sig skulle jag nog vilja säga. Och det brukar 

enligt liksom mina erfarenheter ligga bakom det mesta… Något som 

jag tycker är vanligt är ju det här med social fobi. Alltså att man drar 

sig undan och inte tycker om att vara i grupp och sådär. (UH3) 

 

Det är många tror jag som har t.ex. ADHD… Man har inte koll på 

vad man ska göra, rutinerna fungerar inte. (UH1) 

 

En av vuxenhandläggarna beskriver vidare på samma tema: 

 

Det kan vara att det finns någon diagnos eller något som ligger till 

grund som man kanske inte har jobbat på eller som man får sent i livet 

som orsakar svårigheter. (VH2) 

 

Psykiska funktionsnedsättningar kopplades hos båda intervjugrupper även till faktorer i 

samhället i stort. Biståndsbehovet tycks här i första hand bero på den psykiska svårigheten 

medan denna i sin tur antingen antas bero på samhället, eller att samhället inte har möjlighet 

att möta denna svårighet: 

 

Sen finns det alltid en grupp som har den här psykiska ohälsan… Det 

tror jag beror på samhällets ökade krav på unga idag… Så kraven har 

ju ökat och det går hand i hand, så blir det mer psykisk ohälsa. För 

när man inte känner att man matchar in på de kraven, så blir det den 

här nedåtgående spiralen, man mår dåligt till slut. (UH3) 

 

Vidare förklarar VH3: 

 

De som ha det svårast, det är väl egentligen de personer som har 

någon psykisk åkomma eller någon annan sjukdom, för då är det 

oftast svårt att få hjälp på rätt ställe. Då blir man ofta mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

 

De förklaringar som handläggarna ovan beskriver baserar sig främst på att en psykisk 

funktionsnedsättning kan orsaka ett behov av ekonomiskt bistånd. Det är varken något som 
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samhället eller individen rår för och det beror heller inte på otur. En sådan utgångspunkt 

omöjliggör för dessa förklaringar att benämnas varken individuella, strukurella/sociala eller 

fatalistiska. Istället uppvisar de likheter med Robinsons (2011, s. 2382, 2396) 

psyko/medicinska attributioner då man tillskriver biståndsbehovet till själva 

funktionsnedsättningen. Bland de psyko/medicinska attributionerna återfinns mycket väl 

faktorer såsom psykologiska och emotionella funktionsnedsättningar, dålig självkänsla, 

sjukdom eller fysiska funktionsnedsättningar (ibid.). Ovan nämnda uttalanden vittnar i och för 

sig om att intervjupersonerna talar om psykiska funktionsnedsättningar även i förhållande till 

flera samhällsfaktorer, vilket antyder att förklaringarna har vissa drag av strukturell/social 

attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; 

Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). Förklaringen uppvisar dock i högre 

grad likheter med psyko/medicinska attributioner då den psykiska funktionsnedsättningen i 

sig anses vara orsaken till biståndsbehovet, medan samhällets oförmåga att möta upp 

svårigheten kan anses som sekundär. 

I tabell 5.1 nedan sammanfattas de attributioner som var gemensamma för ungdoms- 

och vuxenhandläggarna. 

 

Tabell 5.1 Ungdoms- och vuxenhandläggarnas gemensamma attributioner 

Attribution Gemensamma 

attributioner 

Individuell Oansvarighet 

Okunskap 

Passivitet/Bekvämlighet 

Strukturell/social Arbetsmarknad 

Välfärdssystem 

Socialt nätverk 

Psyko/medicinsk Psykiska 

funktionsnedsättningar 
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5.2 Attributioner som var specifika för ungdoms- respektive vuxenhandläggarna 

5.2.1	  Attributioner	  som	  var	  specifika	  för	  ungdomshandläggarna	  
En orsak som ansågs central av ungdomshandläggarna men som inte nämndes bland 

vuxenhandläggarna var att vissa ungdomar av olika orsaker väljer att hoppa av skolan: 

 

Det är väl kanske fler som hoppar av skolan. Artonåringarna är ju 

här enbart för att de hoppat av gymnasiet. Annars skulle deras 

föräldrar vara försörjningsskyldiga upp till att man blir 21 år. (UH1) 

 

Uttalandet ovan antyder att ungdomarnas egna val att lämna utbildning genererat ett 

biståndsbehov. Formulerar man om det blir det tydligare - om ungdomen inte hade hoppat av 

gymnasiet skulle kanske ett biståndsbehov aldrig uppstå. En sådan beskrivning som fokuserar 

på en egenskap hos individen benämns som tidigare påpekats individuell attribution (Bullock, 

2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 

2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). 

Vidare beskrev ungdomshandläggarna till skillnad från vuxenhandläggarna 

samhällsmedborgarnas krav på varandra som en orsak till biståndsbehovet: 

 

Att samhället släpper in ungdomar lättare och ger dem en chans att 

visa att de, alltså bara för att man har varit kriminell i sin ungdomstid 

behöver det inte innebära att man inte har ett rent hjärta… Vi har en 

stor grupp som vill ta sig ur sin kriminella livsstil. Det kan handla om 

kriminalitet, det kan handla om droger, drogmissbruk då. Då söker de 

sig hit för att få lagliga pengar så att säga. (UH2) 

 

På frågan om vad som mer specifikt menades med samhället gavs följande svar: 

 

Ja men det är just de här olika insatserna men sen också vad andra, vi 

medmänniskor i samhället ställer för krav på varandra. Hur vi 

påverkar och inte påverkar varandra. (UH2) 

 

Både ungdoms- respektive vuxenhandläggarna gav förklaringar som fokuserade på hur 

samhällets struktur kan orsaka ett biståndsbehov. Ovan nämner man dock något som är 
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specifikt just för ungdomshandläggarna. Man talar om hur samhällsmedborgare i allmänhet 

har svårt att släppa in vissa ungdomar, i synnerhet de som ägnat sig åt 

kriminalitet/drogmissbruk eller som kommer från ett annat land. Man fokuserar här på den 

sociala dimensionen och denna förklaring utgör således strukturell/social attribution (Bullock, 

2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 

2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). 

I uttalandet ovan nämns drogmissbruk men inte som orsak i sig. I stället ligger fokus på 

hur samhällsmedborgarnas krav på varandra kan generera ett biståndsbehov hos ungdomar 

som tar/tagit droger. En annan ungdomshandläggare lyfte dock upp just drogmissbruk som 

orsak till biståndsbehovet: 

 

Att man håller sig från droger. För jag har många som tar droger och 

som av den anledningen inte sköter sina planeringar. (UH1) 

 

Detta uttalande fokuserar på att ungdomar väljer att ta droger och därmed kanske 

försätter sig själva i ett biståndsbehov. En sådan förklaring anses kunna tillhöra det som i 

tidigare forskning benämnts individuell attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 

2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, 

s. 125). 

En annan orsak som endast ungdomshandläggarna pekade på var självförtroende, som i 

detta fall tolkats som psykisk/medicinsk attribution: 

 

Tron på sin egen förmåga, tror jag. Många saknar ju det. Man tror 

inte man kan bidra med någonting… Det kommer från början med, 

hemifrån tror jag. Man behöver ha andra som tror på en för att tro på 

en själv, tror jag. (UH3) 

 

Har man det svårt hemma, eller man kanske har en diagnos av något 

slag som inte är utredd, så tror jag det är väldigt svårt att klara av 

skolan, det liksom blir som en ond spiral och sen så följer det med och 

så blir det en massa misslyckanden i skolan som sen slutar i att man 

hoppar av eller går ut utan samlat betygsdokument, svårt att skaffa 

jobb och sen har man inget självförtroende i grunden liksom. (UH1) 
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Uttalandena har koppling till ett antal faktorer som redan berörts och kategoriserats in i 

tidigare avsnitt. Fokus ligger här dock endast på självförtroende. Vid analysen diskuterades 

ivrigt om förklaringen tyder på psyko/medicinsk attribution eller om uttalandena snarare 

pekar på egenskaper hos individen (individualistisk attribution) eller faktorer som det sociala 

nätverket eller bristande insatser från vissa instanser i samhället (strukturell/social 

attribution). Självkänsla kategoriseras i och för sig under psykisk/medicinsk attribution i den 

tidigare forskningen (Robinson, 2011, s. 2382, 2396), men det är inte samma sak som 

självförtroende.  

I uttalandet ovan kan ungdomens självförtroende ses som något som undergår en 

psykologisk påverkan, där omgivningen och tidigare erfarenheter givetvis spelar en stor roll. 

Av denna anledning kan förklaringen tolkas som psyko/medicinsk attribution. Om man 

omformulerar uttalandena blir det tydligare att det rör sig om en sådan attribution - hur andra 

tänker om ungdomens egen förmåga eller vad ungdomen genomgått tidigare i livet påverkar 

hur denne själv ser på sin förmåga. 

En annan orsak som endast ungdomshandläggarna tog upp var att ett biståndsbehov hos 

en ungdom kan vara orsakat av föräldrarnas oförmåga att aktivera ungdomen. Ett passivt eller 

överbeskyddande föräldraskap lyftes i synnerhet fram: 

 

Det kan ju vara problem i familjen. Det kan kanske vara föräldrar 

som har haft ekonomiskt bistånd och inte, jamen vad ska man säga, 

kanske har levt lite mer i en passiv tillvaro, kan jag tänka mig. Alltså 

ungdomen har haft förebilder som kanske inte varit handlingskraftiga 

på det viset. (UH3) 

 

En liknande förklaring gavs av en annan ungdomshandläggare: 

 

Sen finns ju det här med curlande föräldrar. Alltså föräldrar som är 

så här; ”du behöver inte sommarjobba”. Skickar man istället ut sina 

ungdomar och säger ”du måste sommarjobba”, då lär de sig tänket 

och står inte där med studentmössan i handen och tänker ”vad händer 

nu? (UH2) 

 

En viss koppling anses finnas mellan ungdomshandläggarnas förklaringar och vad som i 

tidigare forskning om fattigdom benämns familje/moralisk attribution. Attributioner av denna 
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typ fokuserar på familjens relation till fattigdom och lyfter då upp faktorer som skilsmässa, 

utomäktenskapligt barnafödande eller brist på familjevärderingar. Det är faktorer som anses 

strida mot vad som enligt socialarbetarna är rätt och kan i sin tur orsaka fattigdom (ibid.). I 

ovanstående uttalande talar man om passiva föräldrar och bristande förebilder som orsaker till 

biståndsbehovet hos ungdomar. Man ger uttryck för något som familjen och i synnerhet 

föräldrarna gjort fel i förhållande till ungdomen, vilket kan ha orsakat ett behov av 

ekonomiskt bistånd. Även om det inte specifikt påpekas kan det andra uttalandet tolkas som 

så att det fokuserar på föräldrarnas bristande värderingar när det kommer till (sommar)arbete 

och hur detta påverkar ungdomen. 

 

5.2.2	  Attributioner	  som	  var	  specifika	  för	  vuxenhandläggarna	  
En orsak som endast lyftes upp i gruppen med vuxenhandläggare var bostadsmarknaden: 

 

Det är jättesvårt att få bostäder här […] Hyrorna höjs ju, är ganska 

höga. Sen måste en del som har inkomster komma ändå för att få 

kompletterande bistånd för att hyran är lite hög. (VH1) 

 

Ovanstående förklaring fokuserar på den övergripande strukturen på bostadsmarknaden, 

något individen inte kan rå för och som inte beror på otur/ödet. Det rör sig däremot om 

strukturell/social attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & 

Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). 

Utöver de psykiska funktionsnedsättningar som både ungdoms- och vuxenhandläggarna 

gemensamt beskrev, förklarade vuxenhandläggarna även fysiska funktionsnedsättningar som 

orsak till ett ekonomiskt biståndsbehov: 

 

Kroppsliga svårigheter som gör att man inte tar sig ut på ett jobb, 

man vill jobba men man har ingen riktig arbetsförmåga att bli 

matchade till ett bra jobb. (VH2) 

 

I likhet med de beskrivningar som gjordes om psykiska funktionsnedsättningar är fysiska 

sådana inte heller något som samhället eller individen kan rå för och beror heller inte på ödet 

eller otur. Därmed utesluts förklaringen från individuella, strukturella/sociala eller fatalistiska 

attributioner (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 

114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 125). Istället uppvisar de likheter 
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med Robinsons (2011, s. 2382, 2396) psyko/medicinska attributioner då man tillskriver 

biståndsbehovet till själva nedsättningen. Likt de psykiska funktionsnedsättningarna 

kopplades de fysiska sådana till faktorer i samhället i stort, vilket gör att uttalandena även 

vittnar om drag av strukturell/social attribution (Bullock, 2004, s. 572; Costa & Dias, 2014, s. 

3f; Kallio & Niemelä, 2014, s. 114; Robinson, 2011, s. 2376; Weiss- Gal et al., 2009, s. 

125).  Denna förklaring tyder dock främst på psyko/medicinsk attribution då den, i likhet med 

uttalandena om psykiska funktionsnedsättningar, baserar sig på att den fysiska nedsättningen i 

sig anses vara orsaken till biståndsbehovet. Att samhället sedan uppvisar en oförmåga att 

möta upp svårigheten anses vara sekundär i denna förklaring.  

Vuxenhandläggarna beskrev också skilsmässa som en orsak till ett behov av ekonomiskt 

bistånd. Tillgångar som skulle kunnat omvandlas till pengar eller utgifter som egentligen inte 

tillhör personen ifråga gör att den ena eller båda parter hamnar i ett biståndsbehov: 

 

Skilsmässan har inte gått igenom eller skilsmässan har gått igenom 

men han står fortfarande på ett lån som han inte betalar, så då betalar 

du på det, eller han äger halva din lägenhet och han vägrar att skriva 

på att du får sälja den. Hade du kunnat sälja den hade du kunnat fått 

vinst, men det går ju inte. (VH2) 

 

Ovanstående beskrivning fokuserar på faktorer som är direkt kopplade till familjeband. 

Orsakerna ligger utanför individen själv. Inte heller samhället eller omgivningen kan anses 

direkt ansvarig och biståndsbehovet är inte föremål för ödet eller otur. Detta gör att det ovan 

nämnda uttalandet varken kan kategoriseras in i individuell, strukturell/social eller fatalistisk 

attribution. Förklaringen kan dock möjligen kategoriseras in under det Robinson (2011, s. 

2378ff) benämner familje/moralisk attribution, som figurerar just faktorer som bl.a. 

skilsmässa. Ovan beskrivs olika omständigheter som uppstår i och med skilsmässan och som 

kan orsaka ett biståndsbehov. Uttalandet pekar i huvudsak på att det är ena partens fel; hade 

den parten hjälpt till med att betala lån eller gett den andra tillstånd att sälja lägenhet kanske 

inte ett biståndsbehov skulle uppstå.  

En annan orsak som vuxenhandläggarna ansåg kunde skapa ett biståndsbehov var 

drogmissbruk. Den som varit uppmärksam vet att drogmissbruk lyftes upp som orsak även 

hos ungdomshandläggarna. Varför står förklaringarna då inte under avsnittet om 

gemensamma attributioner, kan läsaren undra. Det har att göra med att förklaringarna tyder på 

skilda attributioner. Till skillnad från de beskrivningar som gavs i ungdomsgruppen ansågs 
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orsakerna till biståndsbehovet här bero på själva drogen i sig och inte på de val man som 

individ gjort:  

 

Det säger sig självt. De saknar ofta arbete […] Och då saknar de ofta 

helt inkomster […] Samtidigt som de är människor, men de måste ju 

också göra vad de kan, men det blir ju problematiskt eftersom att de 

är kidnappade av droger. Det får man ta hänsyn till. (VH1) 

 

Drogen anses alltså skapa svårigheter och ta över individens liv. Svårigheterna kan i sin 

tur göra att ett behov av ekonomiskt bistånd uppstår. Denna typ av förklaringsmodell uppvisar 

likheter med den form av attribution som benämns psyko/medicinsk och som står utanför 

individuella, strukturella/sociala och fatalistiska attributioner. Genom att betrakta drogen som 

att den påverkar individens förmåga att klara sig själv kan vissa paralleller dras till den 

psyko/medicinska förklaringsmodellen som lyfter upp faktorer såsom psykologiska, 

emotionella och fysiska funktionsnedsättningar (ibid., s. 2382, 2396).  

Till skillnad från ungdomshandläggarna beskrev slutligen vuxenhandläggarna att 

individers behov av ekonomiskt bistånd även kan vara beroende av personens benägenhet att 

ansöka om biståndet: 

 

Men det är ju fler i alla olika skikt av samhället som säger att det är 

pinsamt att vända sig hit än de som tycker det är pinsamt och hellre 

frågar mamma. Vad är man van med, har man haft föräldrar, 

släktingar, vänner som har haft kontakt med oss sedan innan, då är 

det ju mer normalt. Tröskeln till att ringa oss är ju mycket lägre om 

det är normalt i ens umgängeskrets och då kanske det är lättare att 

ringa oss och få pengar än att tjata på en mamma eller en pappa. 

(VH2) 

 

Cozzarelli et al. (2001, s. 217) beskriver att det finns förklaringar till fattigdom som 

pekar på att det bland vissa grupper kan finnas en subkultur av fattigdom. Man menar alltså 

att det bland dessa grupper finns en kultur som leder till fattigdom. Faktorer såsom 

nedbrytningen av kärnfamiljen, dåliga skolor och att man föds in i fattigdomen lyfts då upp 

som orsaker. Uttalandet ovan kan tolkas som så att en person kan försättas i en ekonomiskt 

utsatt situation men att biståndsbehovet uppstår p.g.a. av att personen inte söker hjälp från sitt 
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sociala nätverk, då det inom denna grupp finns en subkultur av biståndssökande. Personen 

skulle utifrån detta resonemang kunna anses vara en del av ett nätverk med ett visst sätt att 

uppfatta och ansöka om ekonomiskt bistånd, alltså en specifik kultur inom gruppen som 

bidrar till att ett behov av ekonomiskt bistånd uppstår. 

	  

5.2.3	  Moralisk	  attribution	  
Nedan förekommer förvisso en förklaring som endast ungdomshandläggarna stod för, men 

som har fått en egen rubrik då den inte riktigt kunde benämnas enligt någon av de 

attributioner som tagits upp inom den tidigare forskningen om fattigdom. Förklaringen 

förekom som en del av uttalandet om samhällsmedborgarnas krav på varandra, som UH2 stod 

för i avsnitt 5.2.1., och kommer därför upprepas i sin helhet nedan: 

 

Att samhället släpper in ungdomar lättare och ger dem en chans att 

visa att de, alltså bara för att man har varit kriminell i sin ungdomstid 

behöver det inte innebära att man inte har ett rent hjärta… Vi har en 

stor grupp som vill ta sig ur sin kriminella livsstil. Det kan handla om 

kriminalitet, det kan handla om droger, drogmissbruk då. Då söker de 

sig hit för att få lagliga pengar så att säga. 

 

På frågan om vad som mer specifikt menades med samhället gavs följande svar: 

 

Ja men det är just de här olika insatserna men sen också vad andra, vi 

medmänniskor i samhället ställer för krav på varandra. Hur vi 

påverkar och inte påverkar varandra. 

 

Uttalandet pekar på att många av de ungdomar som ansöker om ekonomiskt bistånd gör 

det för att de vill komma ur sin kriminella livsstil. Om biståndsbehovet i ovanstående avsnitt 

(5.2.1) delvis ansågs bero på samhällsmedborgarnas krav kan en tolkning här göras att 

orsaken delvis också kan vara att ungdomarna ägnat sig åt en livsstil som 

ungdomshandläggaren anser vara fel och som gjort att dessa ungdomar inte kan försörja sig 

själva utan lagliga pengar. Dessa tidigare gärningar anses dock inte vara avgörande för hur 

ungdomarna är som personer. Det är själva gärningarna som är fel och det är något som 

ungdomarna försöker åtgärda genom att söka lagliga vägar till inkomster. Möjligheterna till 
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detta begränsas på grund av tidigare gärningar, men även samhällsmedborgarnas krav, och 

därför hamnar ungdomen i ett biståndsbehov. Biståndsbehovet orsakas alltså delvis på grund 

av att man ägnat sig åt en kriminell livsstil, delvis på grund av de hårda krav man ställs inför 

när man försöker komma ur denna livsstil.  

En viss koppling till familje/moralisk attribution finns då ungdomshandläggaren 

värderar vad som är rätt och fel. Dock inbegriper denna kategori alltid förklaringar som 

fokuserar på familjens relation till fattigdom (Robinson, 2011, s. 2382, 2397). I uttalandet 

ovan berörs dock inte familjen, vilket gör att förklaringen, även om den rör den moraliska 

dimensionen, inte kan placeras inom denna kategori. Istället kommer denna förklaringsmodell 

helt enkelt benämnas som moralisk attribution, varvid familjens roll alltså inte inbegrips. 

I tabell 5.2 nedan sammanfattas de attributioner som var specifika för ungdoms- 

respektive vuxenhandläggarna. 

 

Tabell 5.2 Attributioner som var specifika för ungdoms- respektive vuxenhandläggarna 

Attribution Attributioner specifika 

för ungdomshandläggarna 

Attributioner specifika för 

vuxenhandläggarna  

Individuell Avhopp från skolan  

Drogmissbruk  

Strukturell/social Samhällsmedborgares krav Bostadsmarknad 

Psyko/medicinsk Självförtroende Fysiska funktionsnedsättningar 

 Drogmissbruk 

Familje/moralisk Passiva föräldrar Skilsmässa 

Moralisk Kriminell livsstil  

Subkulturell  Subkultur av biståndssökande 

 

6. Diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att studera och jämföra hur socialsekreterare som 

handlägger ekonomiskt bistånd för ungdomar respektive vuxna beskriver orsaker till 

biståndsbehovet hos sina klienter. De två frågeställningar som formulerats i syftet söker dels 

svar på hur socialsekreterarna beskriver orsakerna bakom biståndsbehovet hos deras klienter, 

dels om socialsekreterarnas beskrivningar av orsakerna skiljer sig åt och i sådana fall hur. 
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Nedan följer först en kort resultatsammanfattning med syfte att ge en snabb överblick av 

hur resultaten förhåller sig till de frågeställningar som formulerats i syftet. I ett efterföljande 

avsnitt följer en vidare diskussion kring de huvudsakliga fynden och hur dessa förhåller sig 

till tidigare forskning om fattigdom samt hur de skulle kunna förhålla sig i relation till andra 

socialsekreterare. Slutligen följer ett avsnitt med förslag till vidare forskning. 

 
6.1 Resultatsammanfattning  
I tabell 6.1 nedan presenteras både de attributioner som var gemensamma och specifika för 

ungdoms- respektive vuxenhandläggarna. Därefter följer en kort sammanfattning av de 

huvudsakliga resultaten, med utgångspunkt i tabellen. 

 

Tabell 6.1 Sammanslagning av handläggarnas gemensamma respektive specifika attributioner 

Attribution Gemensamma 

attributioner 

Attributioner 

specifika för 

ungdomshand-

läggarna 

Attributioner 

specifika för 

vuxenhand-

läggarna  

Individuell Oansvarighet Avhopp från skola  

Okunskap Drogmissbruk  

Passivitet/ 

bekvämlighet 

  

Strukturell/social Arbetsmarknad Samhällsmedborg-

ares krav 

Bostadsmarknad 

Välfärdssystem   

Socialt nätverk   

Psyko/medicinsk Psykiska funktions-

nedsättningar 

Självförtroende Fysiska funktions-

nedsättningar 

  Drogmissbruk 

Familje/moralisk  Passiva/ 

överbeskyddande 

föräldrar 

Skilsmässa 

Moralisk  Kriminell livsstil  

Subkulturell   Subkultur av 

biståndssökande 
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Det allmänna mönstret som träder fram ur ovanstående tabell är att ungdoms- och 

vuxenhandläggarna i stort sett använder sig av förklaringar som kan hänföras till samma typer 

av attribution. Dessa är individuell, strukturell/social, familje/moralisk och psyko/medicinsk 

attribution. Dock förekommer moralisk attribution endast hos ungdomshandläggarna medan 

subkulturell attribution är specifik för vuxenhandläggarna. Fatalistisk attribution i sin tur 

förekommer inte hos någon av handläggargrupperna. Vad gäller de faktorer som tas upp inom 

varje form av attribution varierar dessa mellan att vara gemensamma respektive specifika för 

ungdoms- respektive vuxenhandläggarna. Fysiska funktionsnedsättningar, bostadsmarknaden, 

skilsmässa samt subkultur av biståndssökande är förklaringar som endast ges av 

vuxenhandläggarna. Passiva/överbeskyddande föräldrar, självförtroende, avhopp från skolan, 

samhällsmedborgares krav samt kriminell livsstil är i sin tur faktorer som endast 

ungdomshandläggarna lyfter upp. I ett fall lyfter dessutom ungdoms- och vuxenhandläggarna 

upp samma faktor, drogmissbruk, men ger uttryck för skilda attributioner.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
I litteraturen hävdas att det vid kvalitativa studier kan finnas en möjlighet till något som 

benämns extrapolering (Larsson, 2005, s. 118; Patton, 2015, s. 713). Det handlar om att göra 

försiktiga uttalanden om huruvida resultaten av en viss studie kan vara tillämpbara på 

situationer som uppvisar liknande men inte exakt samma förhållanden. I denna studie har sex 

socialsekreterare från samma kommun deltagit. Detta gör det svårt att uttala sig om hur 

socialsekreterare från andra kommuner eller hur socialsekreterare generellt skulle beskriva 

orsaker till ett biståndsbehov. Dock torde resultaten kunna sägas ge en bild av hur 

socialsekreterare åtminstone i vissa fall beskriver orsaker till biståndsbehovet hos sina 

klienter. 

Av resultatet kan utläsas att de attributioner som görs till biståndsbehovet i mångt och 

mycket stämmer överens med tidigare forskning om fattigdom i stort. Detta skulle kunna tyda 

på att attributioner som gäller i förhållande till fattigdom även kan appliceras i förhållande till 

ett behov av ekonomiskt bistånd. Mer specifikt visar resultatet att socialsekreterarna bl.a. står 

för de allmänna attributioner som studerats inom den tidigare forskningen om fattigdom; 

individuell, strukturell/social samt subkulturell attribution, men inte fatalistisk sådan. Även 

psyko/medicinska och familje/moraliska attributioner träder fram, något som tidigare endast 

studerats bland socialarbetare i USA som arbetar med barn (Robinson 2011, s. 2378f). De 

socialsekreterare som varit föremål för denna uppsats har ungdomar (18-29 år) och vuxna (30 
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år och uppåt) som klienter. Resultatet av denna studie indikerar således att det även hos 

socialarbetare som arbetar med äldre klienter kan göras sådana attributioner, åtminstone i 

förhållande till behovet av ekonomiskt bistånd. 

Som framgått ovan utgör socialsekreterarnas förklaringar en kombination av olika 

attributioner, t.ex. individuell och strukturell/social sådan. Detta stämmer delvis överens med 

tidigare forskning om fattigdom (Kreidl, 2000, ref. i Costa & Dias, 2014, s. 17; Robinson, 

2011, s. 2378). I denna forskning har man dock hävdat att uppsättningen av kombinationer 

följer vissa mönster. T.ex. har man hittat ett samband mellan fatalistiska och 

strukturella/sociala attributioner medan individuella attributioner vanligtvis utesluter 

ovanstående förklaringsmodeller (Bullock, 2004, s. 572; Weiss-Gal et al., 2009, s. 126). Det 

som framgår av denna studie är att socialsekreterare kan använda både individuella och 

strukturella/sociala attributioner, men inte fatalistiska sådana. Uppsatsens resultat kan därmed 

utgöra ett förtydligande av att det under vissa förhållanden uppstår avbrott från dessa 

kombinationsmönster.  

Även om det som framkommit i studien i allmänhet talar för liknande typer av 

attribution mellan ungdoms- och vuxenhandläggarna finns också sådana som skiljer sig åt. 

Medan endast ungdomshandläggarna står för moralisk attribution förekommer subkulturell 

sådan endast hos vuxenhandläggarna. Förekomsten av moralisk attribution, som inte tidigare 

figurerat inom den tidigare forskningen om fattigdom, öppnar upp för möjligheten att det 

åtminstone hos socialsekreterare kan finnas förklaringar till biståndsbehovet utöver de 

attributioner som gäller i förhållande till fattigdom i stort. Då personer som är i behov av 

ekonomiskt bistånd per definition kan betraktas som fattiga (Socialstyrelsen, 2010, s. 91ff) 

utesluter det inte möjligheten för att moralisk attribution även skulle kunna förekomma som 

förklaring till fattigdom i allmänhet. Detta går att argumentera för dels för att tidigare studier 

om attributioner till fattigdom inte varit alltför många, dels för att dessa studier i huvudsak 

varit baserade på enkätundersökningar med givna svar, där nya beskrivningar av orsaker till 

fattigdomen möjligtvis begränsats. 

Vad gäller de faktorer som tas upp inom varje form av attribution varierar dessa mellan 

att ibland vara gemensamma för båda handläggargrupperna, ibland specifika för någon av 

grupperna. Medan handläggarna t.ex. gemensamt lyfter upp psykiska funktionsnedsättningar 

som orsak framkommer fysiska funktionsnedsättningar som förklaring endast hos 

vuxenhandläggarna. Föräldrarnas roll i sin tur anses spela en större roll i förhållande till 

ungdomarna. I ett fall lyfter dessutom ungdoms- och vuxenhandläggarna upp samma faktor, 

drogmissbruk, men ger uttryck för skilda attributioner. Även vid tidigare forskning har 
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förklaringar som drogmissbruk, beroende på studie, ansetts ge uttryck för olika attributioner - 

ibland den individuella, ibland den familje/moraliska (Bullock, 2004, s. 572; Robinson, 2011, 

s. 2382, 2396). I denna uppsats hänförs ungdomshandläggarnas beskrivning av drogmissbruk 

till individuell attribution. I förhållande till vuxna beskrivs missbruk istället utifrån 

psyko/medicinsk attribution. Att en och samma faktor kan ge uttryck för olika attributioner 

antogs innan studiens resultat bero på de utgångspunkter tidigare studier haft. Då 

utgångspunkten i denna studie varit densamma vid intervju med både ungdoms- respektive 

vuxenhandläggarna skulle resultatet kunna tyda på att specifika faktorer kan hänföras till olika 

typer av attribution beroende på vilka personer som studeras och de perspektiv personerna i 

fråga har. 

Tidigare studier om allmänna förklaringar till fattigdom visar att individuella 

egenskaper och erfarenheter som exempelvis ålder, kön, politisk åskådning och medlemskap i 

en viss social grupp har större genomslagskraft än t.ex. ekonomiska, sociala och politiska 

faktorer på nationsnivå (Costa & Dias, 2014, s. 3; Kallio & Niemelä, 2014, s. 129). 

Socialsekreterarnas attributioner till biståndsbehovet skulle utifrån detta resonemang kunna 

tolkas som att i högre grad vara baserade på individuella samt gruppspecifika egenskaper och 

erfarenheter snarare än politiska, ekonomiska och sociala faktorer. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008, s. 16f) beskriver dock att socialarbetare i sin yrkesroll i allmänhet är 

påverkade både av individuella egenskaper liksom av den organisation de är verksamma 

inom; i synnerhet de lagar, regler, överenskommelser och traditioner som ligger till grund för 

organisationen. Tidigare forskning om socialarbetares attributioner till fattigdom hävdar 

vidare att strukturella/sociala förklaringar till fattigdom dominerar inom socialt arbete och att 

anledningen till detta beror på den socialiseringsprocessen socialarbetare genomgår under sin 

utbildning (Bullock, 2004, s. 574; Robinson, 2011, s. 2378f; Weiss-Gal et al., 2009, s. 126).  

Av denna uppsats framgår att socialsekreterarna står för både gemensamma samt 

specifika förklaringar till biståndsbehovet hos deras respektive klienter. De gemensamma 

attributionerna som görs skulle kunna tyda på att ungdomar och vuxna uppfattas ha liknande 

egenskaper och förutsättningar, medan de specifika tyder på att det även finns skillnader i 

uppfattningarna om de två grupperna. Blom, Morén och Perlinski (2011, s. 2) beskriver att 

uppdelningar av socialtjänsten utifrån bl.a. klientgrupp har ökat de senaste åren men att syftet 

med sådana uppdelningar inte är klarlagd. Detta tyder på att det finns en viss osäkerhet kring 

varför uppdelningar av detta slag görs. En utgångspunkt i dessa indelningar skulle kunna vara 

att det anses finnas aspekter som skiljer grupperna åt. Socialstyrelsen (2008, s. 32f) drar till 

exempel slutsatsen att ungdomar utgör en hög andel av de som är i behov av ekonomiskt 
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bistånd och att behovet antas beror på svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden 

samt skaffa egen försörjning.  

Faktumet att socialsekreterarna använder både gemensamma och specifika attributioner 

skulle kunna indikera att det finns en viss ambivalens i förhållande till i vilken utsträckning 

ungdomar och vuxna uppvisar likheter eller skillnader med varandra. En sådan kluvenhet 

skulle kunna anses uppvisa vissa paralleller med den osäkerhet som i allmänhet omger 

uppdelningar i Socialtjänsten av detta slag. Exakt vilken roll organisationens uppdelning 

mellan ungdomar och vuxna spelar i förhållande till de attributioner som socialsekreterarna 

gör är dock svårt att utifrån denna uppsats svara på. Utifrån alla de resonemang som förts 

ovan skulle socialsekreterares gemensamma och specifika attributioner till biståndsbehovet 

kunna sägas bero både på individuella egenskaper och tidigare erfarenheter liksom 

organisatoriska faktorer, såsom synen på vissa klientgrupper och uppdelningen av dessa. Fler 

studier på området är dock nödvändiga för att med säkerhet kunna hävda något sådant. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har stora likheter med tidigare forskning om fattigdom uppmärksammats 

samtidigt som en ny form av attribution framkommit, moralisk sådan. Dessutom har 

attributioner som i tidigare forskning studerats bland socialarbetare som arbetar med barn 

framkommit även här, gentemot äldre klienter. Dessa omständigheter öppnar upp för 

möjligheten att det i förhållande till biståndsbehov och möjligen till fattigdom i allmänhet kan 

finnas attributioner som inte tidigare uppmärksammats. Av denna anledning är vidare studier 

om attributioner till fattigdom och biståndsbehov bland allmänheten och i synnerhet bland 

socialarbetare önskvärda, inte minst studier som ger utrymme för nya beskrivningar och inte 

bara har sin utgångspunkt i givna svarsalternativ.   

Vidare tyder de gemensamma och specifika attributioner som framkommit mellan 

ungdoms- respektive vuxenhandläggarna på att det finns vissa mönster som vidare studier på 

området kan bidra med att klargöra och utveckla. Som förslag kan jämförande studier 

genomföras vid enheter som gör och inte gör en uppdelning mellan ungdomar och vuxna för 

att kunna ge en djupare förståelse av hur socialsekreterares attributioner förhåller sig till dessa 

klientgrupper samt för att klargöra vilken roll organisationens uppdelning och andra faktorer 

spelar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrund socialsekreterare 
• Vill du berätta lite om dig själv? 

o Utbildning, tidigare erfarenheter inom socialt arbete, hur länge du arbetat 

med det du gör nu? 
 

Bakgrund organisation 
• Uppdelning och tankar kring denna? 

 

Huvudtema 
• Vilka anser du är de vanligaste orsakerna till personers behov av ekonomiskt bistånd?  

 

• Hur skulle du utifrån din egen erfarenhet och kreativitet beskriva en typisk person som 

erhåller ekonomiskt bistånd.  
 

• Vilka faktorer anser du skulle vara avgörande för att ett behov av ekonomiskt bistånd 

inte skulle inträffa? 
 

• Varför tror du att personer ansöker om ekonomiskt bistånd? 

 

• Exempel på följdfrågor: 

o Finns det något som utmärker sig?  

o Hur kommer det sig, tror du? 

o Kan du berätta mer? 

o Hur menar du mer specifikt? 
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Bilaga 2: Informerat samtycke 
 

Information till dig som visat intresse för att medverka i denna vetenskapliga studie 

Socialtjänsten i ett antal kommuner i Sverige gör en viss uppdelning av enheten för 

ekonomiskt bistånd; de har en avdelning med inriktning mot ungdomar/unga vuxna respektive 

en avdelning med inriktning mot vuxna. Syftet med den vetenskapliga studie du valt att 

medverka i är att studera och jämföra hur socialsekreterare som handlägger ekonomiskt 

bistånd för ungdomar respektive vuxna beskriver orsaker till biståndsbehovet hos respektive 

klientgrupp. 

 

Detta kommer att genomföras med hjälp av intervjuer där socialsekreterare från båda 

avdelningarna deltar. Du var en av dem som tackade ja till en intervju. Tack för det! Intervjun 

kommer att spelas in på mobiltelefonen/bandspelaren och transkriberas till datorn så fort som 

möjligt. Alla uppgifter som insamlas under intervjun kommer endast användas till ovan 

nämnda forskningsändamål. Ditt namn kommer efter transkriberingen och i allt användande 

därefter att anonymiseras. Det inspelade materialet kommer att raderas efter transkriptionen. 

Ditt deltagande i denna intervju är frivilligt och du har rätt att när som helst samt utan 

förklaring avbryta ditt deltagande i intervjun. 

 

Informerat samtycke från dig som väljer att delta i denna studie 

• Jag bekräftar att jag fått ovan skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

• Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

• Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av 

och att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga. 

 

………………………..  …………………………...  …………………… 

Datum                             Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………… 

Forskningspersonens födelsedatum (år (fyra siffror), månad och dag) 
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Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående forskningsperson 

samt erhållit forskningspersonens samtycke. 

 

………………………..  ………………………..  ……………………….. 

Datum                             Namnteckning                  Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


