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1. Abstract 
Authors: Caroline Meyer & Patricia Nilsson 

Title: To live or survive – an internet forum study on Flashback of the writers opinions about 

the national norms coverage [Translated title] 

Supervisor: Lars Sörnsen 

Assessor: Kristina Gustafsson 

This study involves a survey of the writers’ opinions on the internet forum Flashback about 

the national norms coverage. The study also contains the internet forum writers proposed 

action strategies for supply when living on the national norm. Thereby this study is aiming to 

visualize the living situation when living on the national standards. Previous research shows 

how the national norm does not seem to live up to a reasonable standard of living as well as 

the national norm has not evolved with changes in society.  Further the previous research 

shows how difficult it can be to live on a narrow economy which connects to one of the 

study’s questions about coping strategies. There are shortcomings in previous research on the 

study’s topic since previous research focuses little on people’s opinions. Accordingly the 

authors’ whishes to highlight the writers’ opinions on the internet forum Flashback through a 

quantitative study content analysis. This study has chosen to analyze the data and the results 

using Bourdieu´s theories about the social room, field, habitus and the forms of capital. These 

theories are intended to be useful in interpreting the study’s results. The result shows that the 

writers believe that the national norm is to narrow and does not fulfill all the needs entries. 

Despite this result the writers believe it is possible to achieve a reasonable standard of living 

when living on welfare benefits. These results can be contradictory and therefore interesting 

which is why the authors question how these views emerged. The contradictory results create 

an additional finding which is that the writers on the internet forum may not have understood 

how it is meant to live on the national norm.  

Keywords: financial assistance/aid, needs entries, national norm, coverage, reasonable 

standard of living, action strategies/coping strategies 

Nyckelord: ekonomiskt bistånd, behovsposter, riksnorm, täckning, skälig levnadsnivå, 

handlingsstrategier 
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2. Inledning 

2.1 Problemformulering 

Vilka som räknas som fattiga är beroende av vilken tid och vilket land de lever i. Vid 

definition av fattigdom i Sverige utgår forskare från den disponibla inkomsten hos 

befolkningen. Fattigdom kan också vara en social dimension där människor kan definieras 

som fattiga då de inte kanleva på det sätt som majoriteten av samhället gör (Jonson, Bihagen 

och Mood 2010:90). Fattigdom kan uttryckas i termer av absolut fattigdom och relativ 

fattigdom. Absolut fattigdom innebär en avsaknad av flera primära behov såsom mat, bostad, 

kläder och så vidare. Relativ fattigdomeninnebär fattigdom i förhållande till en större del av 

befolkningen vilken fastställs genom fattigdomsgränsen. Forskning visar hur fattigdom i 

relativa termer har ökat i Sverige till följd av ökade inkomstskillnader (Jonson, Bihagen och 

Mood 2010:90). Det har skett en ökning i samhället av individer som saknar möjligheten att 

ha en buffert för oförutsägbara kostnader. När medborgare saknar kontantmarginal betraktas 

detta som en ökad risk för fattigdom(Jonson, Bihagen och Mood 2010:90). 

Socialtjänstens grundläggande syfte är att ge de människor som inte kan försörja sig själva en 

ekonomisk möjlighet att uppnå en skälig levnadsnivå och få sina grundläggande behov 

tillgodosedda (Socialstyrelsen 2012). Begreppet skälig levnadsnivå bedöms svårtolkat då det i 

både lagen och förarbeten saknas riktlinjer för vad begreppet ska innebära. Stranz och 

Wiklund (2012) menar vidare att en bedömning av den skäliga levnadsnivån ska utgå från 

geografiskt område och standardutvecklingen i samhället.Välfärdsstatens yttersta skyddsnät 

vid försörjningsproblem är det ekonomiska biståndet. Detta innebär att all annan ersättning 

och privata medel skall gå före biståndet.Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) rätt till 

ekonomiskt bistånd bland annat för sin försörjning. Försörjningsstödet som är en del av det 

ekonomiska biståndet innehåller bland annat riksnormen, som är en bestämd summa för hela 

landet (Socialstyrelsen 2013:22).Riksnormens behovsposter innefattar livsmedel, kläder och 

skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och tv-avgift. 

När det gäller standardutveklingen i samhället har det skett mindre förändringar av 

behovsposterna i riksnormen över tid, dock finns oklarhet om riksnormen utvecklats i takt 

med olika samhällsförändringar (Socialstyrelsen 2012). Socialstyrelsen (2013) menar att det 

ekonomiska biståndet ökat bland befolkningen i Sverige och det har förts diskussioner om hur 

pass bidraget når upp till en skälig levnadsnivå.  
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Enligt rapporten ”Översyn av riksnormen” ger Socialstyrelsen (2013) förslag på förändring av 

riksnormen för att bättre motsvara en skälig levnadsnivå. Förslagen bygger på att höja 

livsmedelsposten i riksnormen då dåvarande livsmedelspost låg under vad en normalperson 

beräknas behöva för att uppnå en skälig levnadsnivå. Ovanstående rapport menar alltså att 

riksnormen inte anpassats i takt med samhällsförändringar. Bergmark (2013) ser vidare en 

försämring av riksnormen, då han menar att den inte längre kan likställas med en skälig 

levnadsnivå. Bergmark (2013) menar att det ekonomiska biståndet blivit mindre generöst och 

mer svårtillgängligt. Kuivalainen och Nelsons (2012) studie visar en brist i det ekonomiska 

biståndet då det inte räcker till att få familjer ur fattigdom. Kuivalainen och Nelsons 

(2012)menar alltså att det finns en risk att fastna i bidragstagande då det ekonomiska biståndet 

inte skapar tillräckliga möjligheter till en förändring som leder till en mer ekonomisk 

fungerande situation. 

I tidigare forskning gällande riksnormen fanns begränsningar då befintliga studier som 

genomförts fokuserat på hushållets inkomster vid relativ fattigdom i relation till pengarna som 

riksnormen gav. Vidare fann vi få studier som var inriktade på befolkningens uppfattningar 

om riksnormens täckning. Detta kan leda till en okunskap om hur människor komsumerar vid 

ekonomiskt bistånd. Mot bakgrund av vad forskningsläget som nämnts ovan visar ansåg vi 

detta ämne vara relevant att studera då det fannsknapp tidigare forskning med fokus på 

individers uppfattningar om hanterandet av riksnormens summa och handlingsstrategier. Det 

var ocksårelevant att studera ur det sociala arbetets praktik då forskning visar att detta 

påverkar klientens levnadsförhållanden. Med vår studie var vi intresserade av att få fram 

åsikter om riksnormens täckning vilket innebar att undersöka vad pengarna ansågs räcka till 

vid de olika behovsposterna. Vi ville också studera människors handlingsstrategier, alltså 

strategier som människor skapar för att kunna tillgodose sina behov då de lever på 

riksnormen. Studien har en kvantitativ inriktning och fokuserar på fördelningsmönster, med 

detta avses att vi har inriktat oss på den ekonomiska uppdelningen och de val människor gör 

då de lever på knapp ekonomi. Denna studie är explorativ på så sätt att den öppnar upp för 

nya frågeställningar kring ett ämne som det finns knapp tidigare forskning om. Den har ett 

innovativt tillvägagångssätt då den fokuserar på internetforumet Flashback som källa till 

datainsamling. Vi har således valt att studera riksnormen genom en kvantitativ 

innehållsanalys där vi har undersökt skribenternas åsikter om riksnormen vilka de beskriver 

på Flashback. Detta forum är en samlingsplats för människor att diskutera olika ämnen 

anonymt. Vidare reflektion kring valet av Flashback sker i metoddelen. Med skribenter menar 
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vi de som publicerar inlägg på Flashback. En skribent kan alltså vara vem som helst, både 

bidragstagare men också en medborgare som inte lever på ekonomiskt bistånd. 

2.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka riksnomens täckning. Vi undersöker även hur ekonomiska 

handlingsstrategier vid ekonomiskt bistånd beskrivs på internetforumet Flashback. Därigenom 

synliggör vi hur riksnormen påverkar vardagssituationen för bidragstagare. 

2.3 Frågeställningar 

Hur uttrycks riksnormens täckning i förhållande till konsumtionsbehov bland skribenter på 

internetforumet Flashback? 

Anser skribenter på internetforumet Flashback att det är möjligt att uppnå en skälig 

levnadsnivå genom att leva på riksnormen? 

Vilka handlingsstrategier beskrivsav skribenterna på internetforumet Flashbackför att hantera 

den ekonomiska situationen? 

2.4 Begreppsförklaring 

Detta avsnitt ämnar ge en kortfattad begreppsförklaring. Begreppen förklaras närmare och 

förstås i sittsammanhang senare i uppsatsen. 

Socialtjänstenoch bidragstagare 

Socialtjänsten är den kommunala förvaltning som finns i varje kommun och lyder under en 

socialnämnd eller annan nämnd. Socialtjänsten regleras och styrs av Socialtjänstlagen som 

infördes 2001 (2001:453). Socialtjänsten är till för att ge kommunens invånare den hjälp och 

stöd de behöver (Socialstyrelsen 2013).Med begreppet bidragstagare menas i denna studie en 

individ som erhåller ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten. 

Socialbidrag/Ekonomiskt bistånd 

Begreppet ekonomiskt bistånd kommer användas i denna studie då det är den nuvarande 

beteckningen på när en individ erhåller ekonomisk hjälp från Socialtjänsten. När det talas om 

bidraget i tidigare forskning kan ordet socialbidrag ibland förekomma då biståndet tidigare 

benämndes så.Det kan också dyka upp i andra sammanhang i uppsatsen eftersom det var ett 

ofta förekommande ord vid vår datainsamling på Flashback. Vidare har detta begrepp 

benämnts olika genom åren men innebörden har i stort sätt varit den samma (Socialstyrelsen 

2013). 
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Behovsprövning 

Det ekonomiska biståndet skall vara en tillfällig försörjningi situationer där inga andra 

inkomster och egna medel kan täcka det ekonomiska behovet.  Eftersom ekonomin hos 

bidragstagaren kan förändras är bidraget behovsprövat. I praktiken handlar detta om att 

bidragstagaren får lämna in en ny ansökan till Socialtjänsten varje månad där denne uppger 

vilka inkomster samt utgifter som han/hon har. Socialsekreteraren gör sedan en ny beräkning 

varje månad där bidragstagarens utgifter samt inkomster kontrolleras (Socialstyrelsen 2013).  

Riksnormen  

Inom ekonomiskt bistånd finns det något som benämns riksnormen. Riksnormen är som 

tidigare nämnt en bestämd summa för hela landet som innefattar behovsposterna livsmedel, 

kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och 

tv-avgift. När en individ ansöker om ekonomiskt bistånd till uppehälle hos Socialtjänsten 

räknas individens behov efter riksnormens summa som ska vara till för att den enskilde skall 

uppnå en skälig levnadsnivå. Exempelvis finns det en bestämd summa till mat som ska täcka 

individens livsmedelsbehov månadsvis. Vid beräkning jämförs det framräknade behovet med 

de intäkter individen har (Socialstyrelsen 2013). 

Skälig levnadsnivå 

Det är inte preciserat i varken lagtext eller förarbeten vad en skälig levnadsnivå skall 

innebära. Den skäliga levnadsnivån skall bedömas utefter vad en låginkomsttagare på orten 

har råd att kosta på sig. Den ska också bedömas utefter den tid och under de 

levnadsförhållandenindividen lever i. Det är av vikt att den skäliga levnadsnivån också knyts 

till individens personliga behov i den mån det är möjligt (Socialstyrelsen 2013).  

2.5 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 ger en genomgång av en del av den tidigare forskning som finns på området. Här 

kopplas också bakgrundenin för att få en bättre förståelse.Kapitel 3 är metodkapitletdär det 

först redogörs för vald vetenskapsteoretisk ansats för att sedan i datainsamlingsmetoden ge en 

beskrivning av tillvägagångsättet. Vi reflekterar även över vårt urval, studiens kvalitet,de 

etiska överväganden som studien kräver och användandet av internetforum som 

forskningsområde. Kapitel 4 presenterar studiens teoretiska utgångspunkter. 

Teorinsompresenterasär Bourdieus teori om det sociala rummet, fält, habitus och kapital. 

Kapitel 5 innehåller en sammanställning av datainsamlingen som genomförts via en 

innehållsanalys på internetforumet Flashback. Vidare analyseras även i detta kapitel resultatet 
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med hjälp av valdteori och tidigare forskning. I den avslutande diskussionen som står för 

kapitel 6dras slutsatser från vår studie med inriktning på teori, metod, resultat och analys. Det 

ges också förslag till vidare forskning inom området.  

3. Tidigare Forskning& Bakgrund 

3.1 Inledning 

Nedan följer ett kapitel av den tidigare forskning som valts ut för studien, sammanvävd med 

en del bakgrundsinformation om det ekonomiska biståndet.Dessa två delar ärär skrivna 

sammanför att ge läsaren en mer enhetlig bild som ger en bättre förståelse. Det valda 

upplägget bidrar också till att ett mer sammanhängande resonemang kan föras. Vi är 

medvetna om att alla referenser i kapitlet inte är vetenskapliga vilket är på grund av vår 

sammanvävning. Först redogörs för hur fattigdom ser ut i västvärlden samt vad det finns för 

olika system som är till för att ge individen en grundläggande trygghet. Sedan talas det om hur 

Sverige är uppbyggt gällande välfärdsystem samt fakta om socialbidragets utveckling och hur 

detta har påverkat bidragstagare. Slutligen fördjupas det ekonomiska biståndssystemetför att 

ge en bild av hur det är uppbyggt samt vilka behovsposter riksnormen innefattar. Vidare ges 

en fördjupad förklaring av vad begreppet skälig levnadsnivå innebär.  

3.2 Internationella perspektiv 

Fattigdom 

Fattigdomhos en individ kan påverkas dels av individuella faktorer men också avstrukturella 

faktorer som existerar i samhället, ofta samverkande. Individuella faktorer kan vara ålder, 

familjesituation, fysisk och psykisk ohälsa, låg utbildning, etnisk bakgrund med mera. 

Strukturella faktorer i samhället kan vara arbetslöshet och de villkor som är satta för 

arbetslöshetskassa, socialförsäkringar och så vidare. Det kan också handla om demografiska 

förhållanden såsom invandring, barnafödande och åldersfördelning (Socialstyrelsen 

2013:11).Fattigdom har ökatinternationellt hos bidragstagare under de senaste åren och 

länders strävan efter att minska fattigdom har sjunkit på grund av minskad satsningen på att 

motarbeta fattigdom. Forskning visar vidare att nuvarande internationella bidragssystem inte 

räcker till ekonomiskt för att hjälpa familjer ur fattigdom (Kuivalainen och Nelson 

2012:83).Att bekämpa fattigdom hos bidragstagare ska inte enbart kopplas till socialt stöd i 

allmänhet då antalet bidragstagare påverkas av fler faktorer så som arbetsmarknaden, mönster 

i demografin samt socialförsäkringens täckning.Arbete är den bästa strategin för att motverka 

fattigdom. Risken att hamna i fattigdom är som störst då en medborgare varit arbetslös i mer 
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än två år. På 90-talet levde 32 % av de som var långtidsarbetslösa i fattigdom i Europa, detta 

har 20 år senare ökat till 40 % (Hussain, Kangas och Kvist 2012:129). 

De nordiska länderna har de lägsta fattigdomssiffrorna vilket dock inte stämmer överens med 

perspektiv på de medborgare som varit arbetslösa en längre tid. Detta kan förklaras med att 

bidraget till dessa medborgare är högre ur ett globalt perspektiv samt att det är relativt svårt 

att skaffa sig ett arbete i de nordiska länderna till skillnad från andra länder (Hussain, Kangas 

och Kvist 2012:138).Det kan även vara svårt att komma ur bidragstagande på grund av det 

konsumtionssamhälle som skapats. Individer konsumerar för attupprätthållaoch reproducera 

identiteter då materiella ting är kopplade till sociala och kulturella värden (Featherstone 1991, 

Gabriel & Lang 2005). Låginkomsttagare har visat sig vara en grupp som undviker att avvika 

från samhället genom att konsumera varor och tjänster som förväntas av samhället. På så vis 

kan det bli svårt för bidragstagare att klara av att leva på bidraget då de känner ett behov av att 

konsumera mer än vad de har råd med(Douglas &Isherwood 1996). 

Välfärdssystem 

Många västerländska länder har välfärdssystem och inom dessa ingår ekonomiska 

trygghetssystem som bland annat är till för de fattiga i samhället. Uppbyggnaden av 

välfärdsystemen kan skilja sig en del, men logiken är ofta den samma. Internationellt finns 

oftaöverordnade system som exempelvis socialförsäkringaroch arbetslöshetsförsäkringar vilka 

i första hand är tänkta att trygga befolkningens försörjning vid inkomstbortfall på grund av 

arbetslöshet, sjukdom med mera (Esping-Andersen 1990). I de västerländska länderna täcker 

socialförsäkringar det mesta medan andra länder kan ha en välfärdsstat som använder sig mer 

av behovsprövande system.Det har förekommit förändringar inom socialbidragets system i de 

nordiska länderna under 90-talet. Finland minskade bidraget för familjer med barn samt 

infördes ett tredje behovsprövande system menat för just unga personer som ska börja arbeta 

för första gången samt för de vars arbetslöshetsersättning tagit slut. I Danmark fick de 

ensamstående samt ensamstående föräldrar ett minskat bidrag i takt med en introduktion av ett 

skattepliktigt socialbidrag samt bostadsbidragets förändring. Istället blev det mer fördelaktigt 

för de familjer med två föräldrar som saknade arbete samt socialförsäkring. Dock fick båda 

dessa grupper, de ensamstående och de familjer där föräldrarna är tillsammans minskade 

bidrag i början av 2000-talet på grund av förändringar i beräkning av bostadsförmåner i 

Danmark (Kuivalainen och Nelson 2012:73).  
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Det sociala stödet och sättet behovsprövning i form av inkomst och tillgångar utförs på i 

Norden bygger på en rättslig och administrativ struktur. Specifikt för Norden är användandet 

av ett allmänt system vid ekonomiskt bistånd som är uppbyggt på den nationella 

lagstiftningen (Kuivalainen och Nelson 2012:70). Något mer specifikt för Norden är hur 

strängt behovsprövandet är för ekonomiskt bistånd, då både inkomst och tillgångar undersöks. 

De klienter som söker bidrag tillhör därför den mest fattiga gruppen i samhället med lägst 

inkomst. Denna anledning hjälper delvis till att förklara varför det nordiska ekonomiska 

biståndet beskrivs som väldigt strängt och kontrollerat och möjligtvis även mer 

stigmatiserande än andra länders system (Lødemel 1997).  

Utveckling av globalt mångkulturella samhällen samt ett mer komplicerat ekonomiskt behov 

skapar mer privatiseringar inom välfärdssektorn och det blir således dyrare för medborgare att 

ta del av dessa (Bifulco 2014; Bonoli 2013; Fraser 2011). Internationellt har det uppstått 

större ekonomiska klyftor på grund av hårdare förhållanden på arbetsmarknaden, bristande 

tillgångar samt den globala ekonomiska konkurrensen (Bonoli 2007; Taylor-Gooby 2004). 

Förändringarna samt ökade privatiseringar skapar social ojämlikhet,den sociala ojämlikheten 

växer även på grund av nedskärningar i offentliga sociala utgifter (Andreotti och Minigione 

2014).  

3.3 Svenska kontexten 

Sveriges socialförsäkringarfungerar som en standardtrygghet som ska tillgodose 

befolkningens behov (Esping-Andersen 1990).Detekonomiska biståndet är Sveriges 

välfärdssystems yttersta skyddsnät och ska vara ett komplement till andra system i samhället 

samt vara till hjälp när dessa system är otillräckliga eller inte kan bli beviljade. Tanken med 

biståndet är att det är en tillfällig försörjning som ska användas under en kortare period och 

biståndet är därmed inte avsett för att leva på under längre perioder (Socialstyrelsen 2013:11).  

År 1982 infördes Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) i Sverige samt begreppet skälig 

levnadsnivå (Bergmark 2013:29). Tanken var att komma ifrån det forna fattigdomstänkandet 

och genom att lagstadga begreppet skälig levnadsnivå kunna tillförsäkra människor som inte 

klarar sin ekonomi av olika skäl att ändå ha ett drägligt liv. Vidare handlade det inte bara om 

att det allra nödvändigaste skulle tillgodoses utan också om att mer normala aktiviteter och 

konsumtionsmönster skulle vara en del av vardagen (Bergmark 2013:29). Det ekonomiska 

biståndet skulle över tid alltså anpassas till samhällsutvecklingen vilket kan tolkas som vad 

människor i allmänhet hade råd att kosta på sig (Bergmark 2013:29).  
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På 90-talet blev det lågkonjunktur i Sverige vilket förändrade arbetsmarknaden samt 

socialpolitiken. Arbetslösheten ökade under denna period och stödet för de arbetslösa 

minskade. Sverige introducerade år 1998 en nationell standard för socialbidraget men 

lämnade då ut några behovsposter i riksnormen vilket fortfarande påverkar systemet idag 

(Kuivalainen och Nelson 2012:73). Det var en nedgång vid bidragssumman i Sverige mitten 

av 90-talet vilket delvis relaterar till en förändring av de resurser som fanns att tillgå. Detta 

reducerade summan av en del behovsposter inom socialbidraget, vilket kan bero på samhällets 

prisutveckling då Sverige korrigerar socialbidraget efter detta (Kuivalainen och Nelson 

2012:75–77).  

Bergmark(2013) betonar hur Socialtjänstlagen med inriktning på riksnormen har försämrats 

genom åren och hur den kommit att glida allt längre ifrån begreppet skälig levnadsnivå. Under 

90-talet var det ett flertal kommuner som tillämpade en lägre riksnormsnivå(genom att plocka 

bort vissa behovsposter) än den vägledande norm i Sverige som var Socialstyrelsensförslag. 

Kommunerna tillämpade reduceringen som en strategi för att hålla kostnaderna för 

socialbidraget nere. Vidare betonar författaren att riksnormen fastställs varje år av regeringen 

med underlag från Konsumentverket där beräkningar har gjorts för kostnadsutvecklingen i de 

olika behovsposterna i riksnormen. Dock har regeringen vid flertalet tillfällen valt att frångå 

Konsumentverkets rekommendationer vad gäller riksnormen och lagt en egen nivå som 

därmed blivit lägre än rekommendationerna (Bergmark 2013:30). 

Bidragstagare har genom åren kommit att avskärmas från konsumtionsmöjligheter. Det sker 

således ingen anpassning av normen i relation till allmänna ökningar i samhället (Bergmark 

2013:30). Sammanfattningsvis menar Bergmark (2013) att den eftersläpning av riksnormen 

som beskrivits ovan stärker kontrasterna mellan att vara socioekonomiskt förankrad och en 

del av samhället till att hamna helt utanför systemet.Bergmark (1991:166–167) gör en lista på 

de främst utlösande faktorerna för biståndstagande i Sverige. De utlösande faktorerna är 

arbetslöshet, otillräckliga inkomster vid deltidsarbete, i väntan på lön, otillräckliga inkomster 

trots heltidsarbete, otillräcklig sjukpenning, pension eller överkonsumtion. Detta diskuteras i 

förhållande till bakomliggande faktorer som höga bostadskostnader, skulder, underhållsbidrag 

och andra utgiftsproblem vilka gör att biståndstagandet är nödvändigt trots heltidsarbete. 

Familjermed knapp ekonomi i Sverige är ofta tvungna att ha färre eller billigare materiella 

ting än andra som inte lever på ekonomiskt bistånd (Harju 2008:87). Vidare talar 

författarenom att barn försöker lösa ovanstående problematik genom att spara 
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veckopeng/månadspeng eller att söka jobb för att kunna ha samma materiella ting som andra. 

Resultatet visar vidare att vissa väljer att dölja de ekonomiska problemen och kompenserar de 

ekonomiska bristerna med andra tillgångar, exempelvis prestera bra i skolan, vara en bra vän. 

Författaren betonar också hur den ekonomiska situationen i familjen utgör vissa påfrestningar 

på familjerelationerna, alltså hur det ofta kan uppstå konflikter i familjen på grund av den 

ekonomiska begränsningen (Harju 2008:91).Harju (2008) redogör ovan för hur de intervjuade 

vuxna har byggt upp olika strategier för att klara av att leva på en knapp ekonomi. De 

proaktiva strategierna handlar om att en individ väljer att handla billigt och begagnat samt har 

en kunskap om vart det går att finna detta. Vidare menar författaren att kunskap utvecklas 

kring att spara och planera. Andra strategier kan vara att bli bjuden av andra samt att låna 

pengar (Harju 2008:120). En individ kan också välja att hantera situationen genom att 

använda sig av reaktiva strategier vilket kan handla om att barn till föräldrar med knapp 

ekonomi använder vissa strategier. Dessa kan vara att välja att avstå från att fråga om pengar, 

lära sig att inte slösa, övertala sig själv att ekonomin inte är viktig och istället förstärka den 

praktiska sidan (Harju 2008:120). 

3.4 Svenska systemet 

Enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska den som inte själv kan tillgodose 

sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd för sin 

försörjning och livsföring i övrigt. Kravet för att en individ ska ha rätt till ekonomiskt bistånd 

är att den gör vad den kan för att bli självförsörjande, vilket bland annat kan handla om att 

individen är aktivt arbetssökande. I 4 kapitlet 3§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) preciseras 

försörjningsstödet närmare, det är uppdelat i två delar, dels en riksnorm som gäller för alla i 

hela landet samt en kolumn som innefattar skäliga kostnader utanför riksnormen. I livsföring i 

övrigt innefattas övrigt bistånd som den enskilde kan behöva för att tillförsäkra sig en 

godvardagssituation (Socialstyrelsen 2013:22). Nedanstående bild illustrerar indelningen av 

rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  
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Figur 1. Ekonomiskt bistånd  

 

Illustration: http://flen.se/stod-omsorg/ekonomiskt-stod/ekonomiskt-bistand/ 

De behovsposter riksnormen är till för att täcka är livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 

hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror samt dagstidning, telefon och TV-

avgift. Nedan görs en mer detaljerad förklaring av vad behovsposterna är ämnade att täcka. 

Livsmedel: Summan för livsmedel utgår från att maten lagas hemma. Summan skall räcka till 

frukost, lunch, middag samt mellanmål. Det ska även räcka till en varierad och näringsrik 

kost.  

Kläder och skor: Summan ska täcka kläder och skor som individen behöver vid alla årstider 

samt alla väderförhållanden. Som bidragstagare ska individen kunna köpa kläder som är till 

både vardag och fest. Summan ska även täcka vardagligt slitage av kläder och skor. I denna 

behovspost ingår även kostnad för accessoarer.  

Lek och fritid: Summan ska täcka fritidsaktiviteter utomhus och inomhus. Summan ska även 

täcka mobiltelefon till en mindre kostnad.   

Hygien: Den personliga hygienen skall här täckas. Summan ska även täcka rakapparat och 

frisörkostnader samt första hjälpen utrustning. 

Barn- och ungdomsförsäkring: Summan ska täcka kostnader vi försäkring av sjukdom och 

olycksfall.  

Förbrukningsvaror: Summan ska täcka dagliga varor som är till för att sköta bostaden 

exempelvis diskmedel och toalettpapper (Socialstyrelsen 2013:49). 

http://flen.se/stod-omsorg/ekonomiskt-stod/ekonomiskt-bistand/
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Riksnormen grundar sig på prisundersökningar som gjorts på olika hushållstypers 

baskonsumtion (Socialstyrelsen 2013:48). Kostnadsberäkningarna, som ofta är baserade på 

Konsumentverkets riktlinjer inom riksnormen, återspeglar en skälig konsumtionsnivå 

somvarken skall vara en minimi- eller lyxnivå. Beloppen inom riksnormen ska fylla de olika 

behovsposter som riksnormen ska täcka så att individen ska kunna klara av vardagens behov 

på ett tillfredsställande vis (Socialstyrelsen 2013:49). I beräkningarna vid ett ekonomiskt 

bistånd ingår inte kostnader för alkohol, presenter, semester, kalas, spel eller tobak. 

Riksnormens belopp ger också utrymme till ett visst sparande för exempelvis cykel till barn. 

Alltså ska den som lever på långvarigt ekonomiskt bistånd ha möjlighet att spara en del av 

biståndet (Socialstyrelsen 2013:49).  

Biståndet ska som tidigare nämnt enligt 4 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen 2013:21). Vidare är det inte 

preciserat i varken lagtext eller förarbeten vad begreppet skälig levnadsnivå ska innehålla. 

Skälig levnadsnivå måste bedömas med hänsyn till den tid och de förhållanden under vilka 

bidragstagarna lever, samt kan den skäliga levnadsnivån i olika kommuner se olika ut då 

friheten för att utforma verksamheten är stor och därmed även friheten om hur biståndet ska 

hanteras enligt lokala styrdokument (Socialstyrelsen 2013:21). Skälig levnadsnivå ska vidare 

knytas till den enskildes personliga behov, dock kan inte den enskilde välja sociala tjänster 

oberoende av kostnad. Socialstyrelsen (2013:21) betonar att skälig levnadsnivå är olika för 

olika personer och vad som bedöms vara en skälig levnadsnivå i ett visst fall kanske inte är 

det i ett annat. Socialnämnden utformar riktlinjer som hjälper handläggare på Socialtjänsten 

att bedöma vad som normalt behövs för att tillgodose vissa behov (Socialstyrelsen 2013:22). 

3.5 Forskningens relevans för denna studie 

Vi valde att först redogöra för välfärdsstatens utveckling internationellt och hur fattigdomen 

har ökat för att sedan redogöra för hur Sveriges socialpolitiska system är uppbyggt. 

Välfärdsystem är en grundpelare i många länder och bör därmed förstås och redogöras för i 

denna studie. Detta för att få en förståelse för det ekonomiska biståndet och dess ställning i 

samhället. Den tidigare forskningen talar också om bakomliggande faktorer till fattigdom 

samt bidragstagande, detta gav en ökad förståelse för individens situation i undersökningen 

vilket var givande för oss vid senareanalys. 

Den tidigare forskning gällande den svenska kontexten lyfter också riksnormens utveckling 

vilken visar att den inte har utvecklats i takt med samhällsförändringar och på grund av att 
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dessa påtagliga brister finns kan vårt undersökningsområde havarit värt att studera. Vi redogör 

för forskning som visar hur problematiskt det faktiskt kan vara att leva på knapp ekonomi. 

Denna forskning knöt även an till en frågeställning gällande handlingsstrategier och var 

därmed av stor vikt vid resultat och analys. Vidare ges en beskrivning av det svenska systemet 

för att redogöra för det ekonomiska biståndets olika beståndsdelar och dess villkor. Dessa 

delar var viktiga att ha kunskap om vid analysen för att skapa ett rättfärdigt resultat. Alltså att 

vi exempelvis hade kunskap om att det ekonomiska biståndet är en tillfällig försörjning och 

dess summa inte är beräknad att kunna leva på en längre period. En av frågeställningarna 

handlar om möjligheten att uppnå en skälig levnadsnivå när en individ lever på riksnormen. 

För att få en förståelse för denna fråga och att samla in rätt datamaterial samt analysera på rätt 

vis var det viktigt att ha vetskap om vad skälig levnadsnivå innebär vilket redogjordesovan. 

Forskningen visar också att riksnormen inte lever upp till en skälig levnadsnivå vilket var av 

intresse för denna studie.  

Den tidigare forskningen har inte så starkt fokus på människors uppfattningar och åsikter av 

hanterande av bidraget vid sin konsumtion. Det finns begränsningar gällande detta eftersom 

många studier inriktas på hushållets inkomster och utgifter i relation till pengarna riksnormen 

ger. Därmed finns en okunskap gällande hur bidraget hanteras vid konsumtionen vilketvar 

något som vi ville veta mer om och det är därför vårt val av forskningsområde. 

4. Teori 
Bourdieus teori habitus fokuserar på människors invanda, kroppsliga beteende. Denna teori 

använder vi vid analys av vårt material då vi fann det intressant att belysa vad det skulle 

kunna vara för bakomliggande kroppsliga faktorer hos den individ som är bidragstagare för att 

se hur riksnormen påverkar dennes vardagssituation och beteende. Vidare teorier vi använder 

är fält, socialt rum och kapitalbegreppen. Dessa teorier har hjälpt oss att tolka vårt resultat och 

få en förståelse för den arena bidragstagare befinner sig inom och hur den således påverkar 

dem. De behovsposter det ekonomiska biståndet inkluderar kan vi dela in i kategorier som 

ekonomiskt, socialt och kulturellt för att således förstå hur även behovsposter kan påverka den 

bidragstagande och dennes möjlighet till att uppnå en skälig levnadsnivå. Vidare innebär det 

ekonomiska biståndet och dess arena att individen behöver anpassa sin vardagssituation för att 

få den så välfungerande som möjligt. 

Bourdieu 

Pierre Bourdieu levde åren 1930–2002 och var fransk professor i sociologi. Vid sidan av 
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sociologin arbetade han bland annat med litteratur, kultur, pedagogik, utbildningsforskning 

och vetenskapsteori. Bourdieu hör till en av de mest citerade sociologerna. Bourdieus mest 

centrala begrepp i hans teoretiska ramverk är det sociala rummet, habitus, fält och kapital 

(Gytz Olesen 2004:140). 

4.1 Sociala rummet, fält och habitus 

Sociala rummet 

Bourdieus (2010) teori kan delas upp i objektiva levnadsförhållanden och olika livsstilar. Han 

använder sig av ett begrepp kallat det sociala rummet vilket är en slags beskrivning av 

samhället. Det sociala rummet innehåller vidare olika sociala positioner som speglar 

människors tillgångari termer av olika sorts kapital. Här finns också olika klasser som 

relateras till de olika positioner människor har i det sociala rummet.Enligt Bourdieu(2010) är 

sociala positioner relaterade till livsstilarvilka kan ses som subjektiva och de utgör en struktur 

av livsstilar som matchar strukturen av sociala positioner. Bourdieus konceptualisering av det 

sociala rummet är länkat till begreppen fält och habitus, som tas upp närmare nedan(Bourdieu 

2010:165). 

Habitus 

Habitus ses som individens samlade erfarenheter i samhället. Ens habitus påverkas av två 

processer, den ena processen är de objektiva levnadsförhållandena och den andra är den 

subjektiva livsstilen(Bourdieu 2010:165). Habitus formasdels av det sociala rum vilken en 

individ är placerad i samt individens kapital och klasstillhörighet. Beroende på den objektiva 

delen av individen skapas en viss subjektiv livsstil där individen har ett visst sätt att agera och 

tankesätt som styr dess handlingar samt riktning i det sociala rummet (Bourdieu 2010:166). 

Habitus formas tidigt under uppväxten och förändras därefter av nya situationer som 

individen möter. Indivien deltar i olika fält och dess habitus formas av de specifika 

sammanhang den befinner sig i, habitus formas även av individes interaktion med samhället 

och i det sociala rummet(Bourdieu 2010:166). 

Fält 

Fält ses som den sociala arena som människor befinner sig i. Fält kan innehålla olikheter och 

sociala skiljaktigheter och således innebära mängder av möjligheter för individerna inom 

fältet. Vid ett fält kan en individ kämpa och erhålla vinster i form av ökad kapitalmängd. 

Alltså kan en individ även växa som person och förändra sitt habitus inom olika fält 

(Bourdieu 2010:225). 
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Begreppens funktion 

Enligt Bourdieu (2010) kan samhället som tidigare nämntsobserveras likt ett socialt rum och 

det är här som habitus skapas. Individens objektiva positioner grundar sig i det sociala 

rummet, alltså i vilken klass personen är uppväxt eller befinner sig i samt vilka olika 

kapitalarter den har eller har haft. Vid en samverkan av individers olika identiteter och 

olikheter skapas olika klasser i det sociala rummet där vissa klasser är av ett högre värde än 

andra. De individer som tillhör en klass av ett högre värde får mer makt i samhället och kan få 

möjlighet till att bestämma mer (Bourdieu 2010:166–167). Inom fältet kan individer både 

behålla deras positioner eller förflytta sig vilket är ett vardagligt fenomen inom det sociala 

rummet. Beroende på den position individen erhåller så har den olika åsikter om dess position 

och huruvida den vill förflytta sig eller behålla sin plats vilket således synliggörs (Bourdieu 

2010:165). 

4.2 Användning av sociala rummet, habitus och fält i studien 

Genom att i studien använda oss av Bourdieus (2010) teori om det sociala rummet, habitus 

och fält har vi fått en förståelse för våra resultat. Tolkning skulle kunna göras att skribenterna 

kanske svarar olika beroende på deras habitus som är påverkat av den position de haft eller 

har i det sociala rummet vilka de lever i. Fältet kunde ses som bidragssystemet då det är en 

arena för individer där de måste anpassas och följa riktlinjer som påverkar deras habitus. 

Sverige är ett klassamhälle som även påverkar den habitus en individ erhåller då den position 

individen har i det sociala rummet påverkar hur hög dennes klassposition är. Detta var viktigt 

vid studien eftersom det kan ha påverkat skribenternas åsikter vilka de publicerat på 

internetforumet Flashback. 

4.3 Kapitalbegreppet 

Bourdieu (2010) hade en teori om att samhället gick att dela upp i olika kapitalarter. Med 

kapitalart avses exempelvis ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital. Kapitalarterna är 

beroende av varandra men det är nödvändigt att undersöka dem separat. De olika 

kapitalarterna kan ses som människors tillgångar och de har även en symbolisk dimension 

eftersom de olika kapitalarterna symboliserar makt (Bourdieu 2010:97). 

Ekonomiskt kapital 

Ekonomiskt kapital som motsvarar materiella ting är det dominerande kapitalet. Det kan 

krävas ekonomiskt kapital för en möjlighet att erhålla de andra kapitalarterna. Exempelvis 

krävs ekonomiskt kapital för att kunna bedriva forskning, åka på konferenser, publicera 

böcker, skapa musik och gå på teater. Socialt kapital är exempelvis nödvändigt för att kunna 



19 
 

bli bjuden på tillställningar och därför är ekonomiskt kapital mer komplicerat än vanlig 

ekonomi där materiella ting kan köpas fritt (Gytz Olesen 2004:147–149). Det är stor skillnad 

på sättet att leva med stort ekonomiskt och kulturellt kapital till skillnad från att sakna detta 

värde i kapitalarter. De med högt värde av ekonomiskt och kulturellt kapital kan anpassa sin 

konsumtion till samhällets normer vilket följaktligen har samband med ett socialt kapital. Med 

stort ekonomiskt och kulturellt kapital är det enklare att bli inbjuden att umgås och utbyta 

erfarenheter med andra med stort värde av kapital. Detta skapar ett nätverk där det går att få 

stöd och även få känna sig respekterad. Det är enklare för de som föds in i en samhällsklass 

med högt ekonomiskt och socialt kapital att fortsätta leva med detta startpaket (Bourdieu 

2010). 

Kulturellt kapital 

Det kulturella kapitalet visar sin makt i en kulturell situation, det bryter även mot en 

endimensionell föreställning av ojämlikhet. Det kulturella kapitalet saknar en ekonomisk 

betingad marknad och bygger istället på delar som språk, musikkunskap, kunskap om klassisk 

litteratur med mera. Det kulturella kapitalet handlar vidare om enförmåga att kunna uttrycka 

sig i tal och skrift. Det går följaktligen att ha ett stort kulturellt kapital med avsaknad av 

ekonomiska kapital och tvärt om. En skådespelare kan ha kulturellt kapital med avsaknad av 

ekonomiskt kapital (Gytz Olesen 2004:148). Ännu ett viktigt kulturellt kapital är 

utbildningskapitalet som Bourdieu (2010) menar går i generationer. Har föräldrarna en hög 

utbildning är det större sannolikhet att barnet skaffar en akademisk utbildning menar han.En 

högre utbildning anses generera ett kulturellt kapital vilket är av högt värde i samhället. 

Individer som är väl utrustade med det kulturella kapitalet har bra förutsättningar till en 

framtid inom utbildningsväsendet. 

Socialt kapital 

Det sociala kapitalet är enligt Bourdieu (2010) de tillgångar individen har i form av relationer 

till andra människor. Exempelvis kan det vara familj, vänner, släktingar, klass med mera. Ofta 

har det sociala kapitalet förvärvats under uppväxten och kan sedan gradvis öka.Socialt kapital 

innebär kontakter och den form av medlemskap som erhålls via sällskap, nätverk och politiska 

kontakter. Det sociala kapitalets storlek är beroende av hur många sociala relationer som 

individen har till andra människor samt hur stort ekonomiskt och kulturellt kapital individen 

besitter(Gytz Olesen 2004:148). Bourdieu (2010) menar vidare att varje individ i en grupp 

knyter kontakter, intar vissa positioner samt lagrar olika kapital såsom ekonomiskt och 

kulturellt. Det sociala kapitalet kan vidare hjälpa individen att öka värdet på de andra 
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kapitalen såsom ekonomiskt och kulturellt vilket leder till att gruppen får vissa gemensamma 

framgångar. Författaren talar vidare om att det krävs ett stöd från familj, vänner och andra för 

att individen ska nå en framgångsrik yrkeskarriär och andra sociala framgångar. Alltså kan det 

sociala kapitalet vara en förutsättning för att nå framgång inom andra kapital (Bourdieu 

2010:248–249). 

4.4 Användning av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital i studien 

Teorin om kapitalarterna var värdefullt vid hanteringen av vårt datamaterial då vi med hjälp 

av de olika kapitalarterna fick information om hur de kan hjälpa bidragstagaren med sin 

ekonomiska situation. Vid ett lägre ekonomiskt kapital som bidragstagare skulle ett högre 

värde av socialt kapital kunna hjälpa då bidragstagaren kan få låna pengar av anhöriga, bli 

bjuden på middag och få skjuts. Följaktligen påverkar även ett lägre ekonomiskt kapital det 

kulturella kapitalet då individen kanske inte har tillräckligt med pengar för att gå på teater, bio 

eller konsert. Vidare undrade vi om ett högre kulturellt kapital kunde ge möjlighet åt passande 

handlingsstrategier vid en försämrad ekonomisk situation. Via det ekonomiska kapitalet gavs 

det möjlighet att tolka informationen vi fått in vid vår datainsamling om vad och hur mycket 

riksnormen täcker.  

5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Kvantitativa metoder innebär att räkna på ett fenomen för att sedan kunna beskriva det vilket 

positivismen har som avsikt att göra (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2010:19). 

Positivismen är naturvetenskapernas vetenskapsfilosofiska inriktning vilket bygger på 

vetenskap som går att observera och registrera. Med detta perspektiv ges möjlighet för 

forskare att förutsäga och kontrollera samhället samt dess utveckling via objektivism och 

realism (Thomassen 2007:160). Positivismen liknar den tidiga empirismen samt matematisk 

logik (Sohlberg & Sohlberg 2013:262). En tidig tanke vid positivismen är idén om en 

enhetsventenskap där alla vetenskaper kan samlas och använda ett gemensamt språk. 

Verifierbarheten är viktig och beskrivningarna är oftast koncentrerade mätbara variabler 

(Sohlberg & Sohlberg 2013:262). En kritik inom positivismen inriktar sig på att människan 

inte kan beskrivas utifrån fysikens lagar som om det vore en natur. Människan kan alltså inte 

förklaras med allmänna kausallagar som positivismen menar, utan det mänskliga fenomenet 

måste studeras utifrån tolkning och förståelse och måste därmed ha andra teorier att utveckla 

kunskap på istället för naturvetenskapen (Thomassen 2006:164).  
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Under de senaste decennierna har det uppstått mer pragmatiska former av positivism som 

kommit att kallas för postpositivism. Detta paradigm söker efter mer subjektiva förklaringar 

vid analysen vilket ger en djupare förståelse för studiens resultat (Sohlberg & Sohlberg 

2013:244).Detta innebär en strävan efter idealet istället för att följa krav som ska uppfyllas. 

Postpositivismen handlar om empirism i kombination med logik och matematik och den kan 

vara både kvantitativ och kvalitativ. Beskrivningar görs koncentrerade med en objektiv 

strävan och ett teoriberoende. Postpositvismen använder sig av empiriska egenskaper där 

teorin är en viktig utgångspunkt för analysen (Sohlberg & Sohlberg 2013:263). Vi har vid vår 

studie samlat in erfarenheter i form av åsikter från skribenter på internetforum. I likhet med 

det Thomassen (2007) förespråkar harvi räknat på åsikter om riksnormen, skälig levnadsnivå 

samt handlingsstrategier för att registrera kunskap i likhet med postpositivismen.Då 

postpositivismen har en större insikt för att det kan vara problematiskt att se verkligheten via 

kvantitativa studier och att vissa dimensioner är svåra att fånga såg vi att detta paradigm 

passade vår studie bättre än positivismen. Positivismen handlar mer om empiri medan 

postpositivismen lyfter fram teorierna vilket vi gör vid vår studie. Postpositivismen har alltså 

en större insikt om att det är svårt att nå fram till realitet och större medvetenhet om metodens 

begränsningar än positivismen.  

5.2 Datainsamlingsmetod & Analysmetod 

Vid val av metod skulle eventuellt en kvalitativ diskursanalys kunna passa in på studien. Dock 

har en kvantitativ metod valts att användasdå vi ansåg denna passa bäst på vårt val av studie 

då vi räknade på åsikter om riksnormen. Fördelarna med en kvantitativ metod är bland annat 

möjligheten att mäta ett större omfång av inlägg samt att på ett smidigt vis kunna 

sammanställa vårt datamaterial med hjälp av kvantitativa variabler. Genom att använda en 

kvantitativ metod kunde resultat mätas och kartläggas vilket vi inte skulle ha möjlighet att 

göra vid en kvalitativ metod (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud2012:156). Vid 

kvantitativ metod studeras strukturerad data. Data ska vara möjlig att kvantifieras i siffror 

eller kategorier exempelvis via enkäter, frågeformulär eller experiment (Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen 2010:19).Studiens syfte är vidare att fokusera på fördelningsmönster inom en 

viss population snarare än att se på kvalitativa skillnader. 

Vid vår kvantitativa metod kunde enkäter varit ett alternativ vid datainsamlingen, dockanservi 

vårt syfte vara känsligt till den grad att direkt ställda frågor kring riksnormen är något som 

kan uppröra deltagarna och såg därmed en problematik med enkätundersökningar för studien. 

Vi är medvetna om att en enkätundersökning skulle kunna göras anonymt och i avsaknad av 
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direktkontakt med forskaren. Dock tror vi svaren skulle kunna bli felaktiga då människor kan 

finna det nedvärderande samt kränkande att berätta om deras bidragstagande eller att berätta 

om deras ekonomiska situation i enkäter. Därför vände vi oss istället till internetforumet 

Flashback där människor på eget initiativ skrivit och publicerat deras erfarenheter av det 

ekonomiska biståndet, riksnormen och deras ekonomiska situation. På så vis kundevi hämta 

mer sanningsenliga uppgifter från människor som var villiga att dela med sig av sina 

erfarenheter (Esaiasson et al. 2012:197–204). Syftet med en sådan här studie, givet alla 

metodfrågor som kommer diskuteras längre ned, kan inte vara att få fram en absolut sanning, 

utan att få en aktuell bild av människors åsikter (Sveningsson, Lövheim och Bergquist 

2003:59). 

Vi har valt att använda oss av innehållsanalys vid datainsamling. Det finns två strategier att 

applicera vid innehållsanalys, en kvantitativ och en kvalitativ. Den kvalitativa har en latent 

inriktning som handlar om vad som finns bakom det skrivna ordet. Då detta inte var avsikten 

ville vi genom den kvantitativa innehållsanalysen manifesta innehållet genom att studera det 

som direkt uttrycktes i texten(Esaiasson et al. 2012:197–204). Innehållsanalys är en metod 

som ofta används vid analys av olika typer av texter där forskaren vill kartlägga olika 

meningsstrukturer, avsikter, budskap med mera. Vidare plockas sådant ut i datainsamlingen 

som svarar på forskningsfrågorna (Höjsgaard 2016). Processen vid en innehållsanalys kan se 

olika ut då det finns flera olika sätt att gå tillväga (Höjsgaard 2016). Exempelvis kan 

forskaren välja att först läsa igenom analysenheten upprepande gånger för att sedan plocka ut 

den information som är relevant för frågeställningarna. Dessa meningsbärande enheter kodas 

sedan och är till för att återspegla det centrala budskapet från datainsamlingen (Höjsgaard 

2016). Vid vår innehållsanalys har vi däremot i enlighet med vadHolsti (1969) 

rekommenderar valt att skapa preliminära kategorier redan vid den första överblicken av 

datamaterialet för att sedan kunna koda efter frågeställningarna. Dettavar fördelaktigt i 

studien då vi lättare kunde hitta det som var relevant att ha med om vi utgick från preliminära 

kategorier. Vi har alltså använt oss av de inlägg som kan besvara våra frågeställningar och 

därmed kodat vårt datamaterial efter våra frågeställningar. Vidare kommer en mer noggrann 

beskrivning av hur datainsamling och analys gått till vid avsnittet tillvägagångssätt. 

5.3 Diskussion kring Flashback som internetforum i vår studie 

Vi har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys av internetforumet Flashback. Detta är ett 

stort forum som har över en miljon medlemmar där många olika teman kan diskuteras såsom 

kultur, politik, samhälle med mera. Medlemmarna skriver inlägg i forumet för att de vill få 
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igång en diskussion kring ett ämne de kan ha frågor om. Alla medlemmar kan sedan svara på 

dessa inlägg vilket skapar en slags chattkonversation där alla kan se vad den andra skrev och 

kommentera på detta. På så sätt kan också en användare skriva flera inlägg i samma 

diskussionstråd. Flashback är ett tillgängligt forum för alla att gå in och läsa om olika ämnen. 

För att kunna skapa en diskussiontråd behövs dock ett medlemskap. På Flashback finns en 

sökruta som är till för att kunna hitta de diskussionstrådar som berör det ämne individen 

söker. Individen kan välja att antingen söka på enskilda inlägg eller konkreta ämnen. 

Exempelvis sökte vi vid datainsamlingen på ordet socialbidrag som ämne och fick då upp alla 

diskussiontrådar där huvudämnet handlade om socialbidrag. Vi valde ut de trådar med inlägg 

som svarade på våra frågeställningar och där huvudämnet i tråden handlade om ekonomiskt 

bistånd.  

Moen (2016) menar att kritik har riktats mot detta forum med utgångspunkt att det ofta blir en 

samlingsplats för människor där näthat uppstår som exempelvis kan ta utgångspunkt i 

sexistiska eller rasistiska åsikter. Vi har valt att använda oss av internetforumet Flashback 

trots dess kritik då det är ett öppet forum för yttrande- och åsiktsfrihet. Det är ett lättillgängligt 

forum där människor får möjlighet att uttrycka sina åsikter anonymt samt får bekräftelse och 

kan där träffa likasinnade personer med samma intressen. Genom detta forum har vi fått svar 

på våra frågeställningar då vi kunde komma åt klienters och allmänhetens erfarenheter av 

riksnormen. Vidare finns det regler på Flashback som innefattar att olämpliga trådar skall 

raderas och information om att forumet inte är avsett att bedriva några trakasserier. Forumet 

har också ett förbud mot hets mot folkgrupp, hot och personangrepp (Moen 2016:19-20). 

Följaktligen var vi medvetna om att kanske inte alla samhällsgrupper är representerade på 

detta forum. Flashback har en åldersgräns på 18 år vilket gav oss information om att de inlägg 

vi använt i vår innehållsanalys är skrivna av individer över 18 år (Flashback 2016). Vi kunde 

dock inte vara övertygade om att det inte fanns några minderåriga som skrev de inlägg vi 

använt oss av på grund av att det kanske ändå kunde vara möjligt för minderåriga att publicera 

inlägg. Detta kan ses som ett etiskt problem då vi inte kunde veta skribenternas ålder, dock 

har vi vid vår datainsamling och analys förlitat oss på den åldersgräns som råder på 

Flashback. Vidare kunde vi inte säga något om skribenternas livssituation med inriktning på 

exempelvis ålder, kön, utbildning, status, lokalisering och så vidare. Vi kunde alltså inte 

analysera svaren utifrån specifika grupper i vårt resultat.Detta ledde således till att vi endast 

kunde säga något om dessa skribenter utifrån det resultat vi fick fram. Vår studie blev alltså 

ganska avgränsad då vi inte kunde koppla vårt resultat till kvinnor/män, 
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högutbildad/lågutbildad och så vidare. Det var vidare viktigt att vi hade en medvetenhet om 

denna problematik för att få en förståelse för vad vi egentligen kunde säga med vår studies 

resultat. Vi har dock använt vår teori samt tidigare forskning för att analysera vårt resultat och 

diskutera kring vad resultatet skulle kunna betyda. Med detta menar vi att vi har gjort en del 

antaganden vid tolkning av vårt resultat som bygger på vår teori samt tidigare forskning. 

Således kan vi inte med säkerhet vara övertygade om att våra antaganden stämmer överens 

med skribenternas verklighet, dock kan dessa antaganden ändå vara intressanta för en 

förståelse för bakomliggande faktorer av vårt resultat samt fortsatt forskning. 

5.4 Urval 

En kvantitativ studie har ofta som syfte att kunna säga något om en helhet, alltså populationen 

i studien. Urvalet ska vidare verka som ett stickprov i populationen och om det går att dra en 

slutsats på detta stickprov som gäller hela populationen är studien av en hög validitet. 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen2010:101–103). Det enklaste sättet att göra detta på är via 

det slumpmässiga urvalet. Slumpmässigt urval kan exempelvis vara obundet och därmed har 

varje person i urvalsgruppen lika stor chans att komma med i urvalet. Icke-slumpmässiga 

urval såsom strategiskt urval används som tidigare nämnt oftast då det är svårt att komma åt 

de grupper som ska studeras (Esaiasson et al. 2012:188).  

Vi ville veta vad klienter samt andra medborgare tyckte om riksnormen och hur de ansåg den 

förhålla sig till en skälig levnadsnivå. Just klientgruppen var svår för oss att komma åt på 

annat vis än genom internetforum och vi använde strategiskt urval som är en icke-

slumpmässig urvalsstrategi för att komma åt det mest intressanta för vår studie.Det krävs 

inget bestämt antal deltagare i det strategiska urvalet, utan forskaren utgår från sitt egna 

material och slutar samla in data när han anser sig ha tillräckligt med material för studien. Vid 

ett strategiskt urval väljer forskaren ut de som skall delta i studien beroende på olika kriterier 

såsom ålder, kön, ämne, utbildning med mera (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering 2010). Det finns kritik som handlar om att det strategiska urvalet inte kan få fram 

rättfärdiga resultat då resultaten består av ett litet antal egenvalda fall. Men då resultatet 

appliceras på en teori kan allmängiltiga aspekter stiga fram vilka förväntas berätta något 

viktigt (Esaiasson et al. 2012:158–159). Det finns en risk att resultatet blir felaktigt vid icke-

slumpmässigt urval vid beskrivande undersökningar där forskare strävar efter exakt data 

(Esaiasson et al. 2012:173). Vi var medvetna om att detta var möjligt vid vår 

urvalsstrategi.Studien har trots dessa begränsningar gett relevant information för tankar och 

åsikter om riksnormen i förhållande till vad som anses vara en skälig levnadsnivå. 
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Vi har i vår studie vid användandet av strategiskt urvalbörjat med att söka upp olika relevanta 

trådar som ligger inom vårt studieområde, för att sedan strategiskt välja ut och koda inlägg 

som besvarar våra frågeställningar. Vi har valt att använda oss av de inlägg i trådarna som 

svarar på våra frågeställningar och därmed har vi inte använt oss av alla inlägg i varje tråd 

utan strategiskt valt ut de mest relevanta för vår uppsats.Kriterier vi har utgått ifrån vid vårt 

strategiska urval är skribenter som skriver om riksnormens täckning i förhållande till 

konsumtionsmönster, vilka handlingsstrategier som används för att klara av att hantera den 

ekonomiska situationen samt de skribenter som talar om huruvida det är möjligt att uppnå en 

skälig levnadsnivå genom att leva på riksnormen.Ytterligare urval vi fått göra är att använda 

oss av inlägg från ett tidsspann på sex år där de äldsta inläggen publicerades på Flashback år 

2011 och de senaste inläggen publicerades 2016. Detta innebär att vi använt oss av åsikter vid 

vår datainsamling som är upp till sex år gamla. Vi fann få nyare inlägg om riksnormen, vi fick 

därför gå tillbaka några år för att få ihop den mängd datamaterial som ger vår uppsats en god 

reliabilitet. I Bergmarks (2013) artikel redovisar han för hur riksnormen haft en trög 

utveckling de senaste åren. Han visar bland annat på att befolkningens inkomster ökat mer än 

beloppet för riksnormen vilket kan tolkas som att människor tjänar mer pengar, samhället 

utvecklas i takt med detta och tar mer betalt för olika varor. Riksnormens tröga utveckling är 

en anledning till varför det inte skulle vara några större problem med att vi valt att använda 

datamaterial som är upp till sex år gammalt. 

Gällande vår studie har det varit problematiskt att definiera en population av de skribenter vi 

ämnat studera.Denna svaghethar gjort att vi inte vet vilka som svarat, alltså vilka grupper i 

befolkningen som studien representerar. Vi kunde inte heller säga något om en helhet eller 

kunna få fram stickprov som gällde för hela vår population i urvalet. Vidare fanns det många 

olika trådar som handlade om ekonomiskt biståndmen med irrelevanta inlägg för vår studie 

och därmed var det bäst att filtrera och söka fram trådar och inlägg som var relevanta för 

oss.Med detta tillvägagångssätt kunde också validiteten i vår studie bli hög. Med en 

medvetenhet om ovanstående problematik vid vår studie användevi oss av ett strategiskt urval 

vilket gjorde att vi baserade vår studie på en mindre utvald, handplockad enhet. 

5.5 Operationalisering av Bourdieus kapitalarter 

Vid vår studie var teorin inte deduktiv där en hypotes prövas som direkt kan härledas ur en 

teori. Istället fungerade vår teori som en begreppsram i studien vilken vi använt för att förstå 

hur vi skulle koda samt analysera datamaterialet. Med hjälp av Bourdieus kapitalarter kunde 

vi dela in olika behovsposter till olika kapitalarter för att få en tydligare bild av vad 
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riksnormen inte täcker. Vi resonerade själva kring vilka behovsposter som hör till de olika 

kapitalarterna och fann att vissa behovsposter kunde höra till flera kapitalarter. På grund av 

detta redogör våra tabeller ibland för samma behovsposter återkommande gånger. Alltså 

resonerade vi på så vis att exempelvis gå på restaurang hör till både ekonomisk-, socialt- samt 

kulturellt kapital eftersom denna aktivitet innefattar pengar då det kostar att äta ute, umgänge 

då det oftast innebär sällskap samt kultur då det kan ses som kulturellt då en individ testar mat 

som någon annan lagat, möjligtvis mat inspirerad av något annat land. 

5.6 Studiens kvalitet 

Generalisering 

Att generalisera handlar om att applicera studieresultat på en större population. Vi ville 

analysera relevanta inlägg inom internetforumet Flashback och ansåg att vi gjorde detta bäst 

via strategiskt urval då det var det bästa sättet för att få fram det mest meningsbärande 

resultatet (Esaiasson et al. 2012:155,190). Det fanns begränsningar med de sanningsanspråk 

vi kunde göra i vår studie då resultatet endast var en del av skribenternas erfarenheter vilket 

ledde till att vi inte med självklarhet kunde dra slutsatser om hur riksnormen beskrivs av en 

större population än den vi valt att använda vid vår datainsamling. Då vi inte hade en tydlig 

grupp att generalisera på skapades en begränsning vid vår studies generaliserbarhet. Då vi 

hade ett icke-slumpmässigt urval kunde det som sagt bli svårt med generalisering men det 

gick ändå att få fram vissa mönster att ha som utgångspunkt (Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen 2010:101).  

Validitet 

Validiteten i en studie är hög då undersökningen mäter det den ska mäta. Validitet är därmed 

beroende av vad undersökningen mäter. En hög validitet kan uppnås då en studie är 

transperant, överskådlig och lätt att följa (Gobo och Marciniak 2016:127). Vår studie har 

kvalitativa drag vid exempelvis vårt urval samt kodningsprocess. Där använde vi oss av 

skribenternas inlägg och citat för att ha möjlighet till att välja ut samt koda materialet. På 

grund av detta såg vi det väsentligt att vara transparenta speciellt vid beskrivningen av vårt 

tillvägagångssätt vid urval samt kodning. Transparens innebär en öppenhet och förklaring av 

studien så att läsaren förstår hur vi kommit fram till studiens resultat (Bryman 2008:370). Se 

avsnittet tillvägagångsätt för ytterligare beskrivning av hur vårt urval samt kodning utförts. Då 

vi i vår studie har format frågeställningar efter vad skribenterna skrivit om i deras 

publikationer har vi fått hög validitet eftersom vi kodat direkt efter vad människor skrivit. 

Inom ramen av en studie som fokuserar på inlägg på internetforum hade validiteten varit lägre 
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vid ett slumpmässigt urval där många icke-relevanta och svårhanterliga trådar och inlägg hade 

ingått i materialet (Gobo och Marciniak 2016: 127). Vid vår studie har vi inte kunnat styra hur 

våra teoretiska begreppmäts och på så vis var vår validitet i relation till teoretiska begrepp 

något bristande(Esaiasson et al. 2012:58–60).   

Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på pålitlighet, att studiens resultat skulle bli detsamma ifall den gjordes 

av en annan forskare. Detta kräver således ett statiskt förhållande vilket innebär att svaren inte 

förändras med tiden. Då vi har hämtat datamaterial från redan publicerade inlägg på 

Flashback ser vi att reliabiliteten för vår studie skulle kunna upplevas stark ifall forskaren 

använder samma inlägg som vi, även om den konkreta kodningen av svaren innebär en 

tolkningsdimension. Skulle dock en annan forskare få fram andra inlägg vid en liknande 

studie finns risk att svaren förändras och reliabiliteten blir därmed lägre(Esaiasson et al. 

2012:63). 

5.7 Etiska överväganden 

En forskare behöver tänka på de etiska övervägandena vid forskning av Internetkällor, ett av 

dessa är integritet. På Flashbackpublicerar individer sina tankar vilka sedan blir tillgänglig 

information för allmänheten. Detta är något de som skriver kanske inte alltid tänker på när de 

väl publicerar sina privata tankar om någonting. Följaktligen kan det för en forskare av 

internetforum vara värdefullt enligt en etisk aspekt att tänka efter och fråga sig själv vad 

individen har för förhållande till det den skrev på Flashback(Markham och Stavrova 

2016:238). Vidare går det ej att veta hur mycket användarnas inlägg knyter an till deras 

vardagliga verklighet, alltså hur mycket sanning de talar(Sveningsson, Lövheim och 

Bergquist 2003:59). 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, 3-4§ handlar om 

forskning som innehåller känsliga personuppgifter, bland annat fysiskt eller psykiskt ingrepp 

på en individ som deltar i forskningen. Då vi har studeratett internetforum vet inte de 

individer vi tagit informationen av om att de deltagit i vår studie och skadas på så vis inte 

direkt av att vi använt oss av deras inlägg som de publicerat på internetforumet Flashback. 

Dock kan vi inte veta ifall de hade blivit kränkta om de fått reda på att de deltog i vår studie. 

Det går även att föra en diskussion om det är etiskt rätt att vi använt oss av individernas inlägg 

på internetforumet utan deras samtycke och vetskap om att de deltagit i studien. Vid vår 

forskning ansåg vi inte att individerna skulle känna sig kränkta och berövade av deras privata 
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tankar då det vi använt är åsikter de redan publicerat officiellt för alla att läsa och ta del av. 

Dock var vi medvetna om att deras inlägg inte publicerats i forskningssyfte, hade det varit 

syftet hade skribenterna kanske uttryckt sig annorlunda. Följaktligen kan det övervägas hur 

svaren hade förändrats om individerna som skrivit på Flashback hade vetat om att vi skulle 

göra en studie med deras svar, de hade kanske svarat mer etiskt korrekt då de vetat om att de 

blivit granskade (Ryen 2016:40).Ytterligare en etisk aspekt är att vi som tidigare nämnt inte 

kunde veta hur gamla skribenterna på Flashback är vilket kan vara en åldersproblematik. 

Detta är dock ingenting vi kunde styra över.I vissa studier som exempelvis registerstudier, 

som den innehållsanalys vi genomfört, behöver inte deltagarna vara medvetna om studien och 

att dem deltar. Denna slags forskning kan inkräkta på en individs integritet och just 

omedvetandet om att en studie försiggår eller inte kan skapa oro. Detta är något vi haft i 

åtanke då vi gjort en studie där individerna är ovetande om deras medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet 2011:45). Anonymiteten finns dock redan vid publicering av inlägg på 

Flashback. Även svaren i denna studie är helt avidentifierade. 

En av författarna har tidigare erfarenhet inom Socialtjänsten då hon arbetat som 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Vi hade en medvetenhet om detta vid vår studie 

på så sätt att vi visste att vi kanske inte kunde förhålla oss helt objektiva. Fördelar med 

tidigare erfarenheter kunde vara att författaren hade en tidigare användbar kunskap för studien 

om det ekonomiska biståndet. 

5.8 Tillvägagångssätt 

Vi har analyserat 15 trådar på Flashback. Sökord som vi använt vid vår sökning av 

datamaterial är ekonomiskt bistånd, soc, socialbidrag, att leva på socialbidrag och pengar från 

socialen. De trådar vi använt oss av och som besvarat våra frågeställningar har bland annat 

trådrubrikerna hur lätt är det att leva på socialbidrag?,soc vs jobb, spara pengar när man går 

på soc?, intressant möte på soc med mera. Våra frågeställningar har vi kodat som 1, 2 och 3 

då vi har tre frågor. De inlägg som svarade på vår första frågeställning kodades med siffran 1 

och så vidare, vi har skrivit ut datamaterialet för att sedan koda för hand. För att vi skulle 

kunna koda på samma vis kodade vi först en tråd tillsammans för att sedan koda var för sig då 

det var mest tidseffektivt och vi hade en kort tidsplan. När vi kodat klart förde vi in materialet 

i datorprogrammet för statistisk analys, SPSS för att på så sätt kunna få fram resultat i form av 

tabeller. Vi har sedan med hjälp av datorprogrammet Excel gjort egna tabeller där det mest 

väsentliga tagits med. Vi har inte kunnat urskilja deltagarnas förhållanden såsom identitet och 

livssituation och har därför inte tagit med den informationen i vårt resultat. Vi kunde inte få 
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information om vem som sa vad på internetforumet då vi inte kunde koppla svaren till olika 

identiteter såsom ålder, kön, klass med mera vilket kunde vara av vikt att veta vid vår studie.  

För att ge en förståelse för hur vi valt att koda kommer vi nedan ge exempel på inlägg från 

Flashback som vi kodat till våra olika frågeställningar. Vid vår första fråga som handlar om 

riksnormens täckning har vi valt att tolka exemplet; ”Socialbidrag är rätt gott om pengar för 

någon som inte är en idiot med en massa onödiga räkningar man inte ska ha om man har 

socialbidrag”, som att riksnormen täcker dess behovsposter. Med exemplet; ”Pengarna ska 

räcka till hyra, mat, försäkring och transport. Personligen är det för lite för att överleva som 

människa” har vi tolkat att riksnormen inte täcker alla behoven. Vi har sedan fördjupat oss på 

vad inläggen beskriver att riksnormen inte täcker. Exempelvis; ”Går man på soc så kanske 

man får prioritera bort bredband, parabol och dyr mobiltelefon. Man får köpa kläder på 

second hand och inte springa till frisören en gång per månad” visade olika saker bidragstagare 

kan behöva avstå. Vid fråga två som handlar om huruvida bidragstagaren uppnår en skälig 

levnadsnivå har vi bland annat använt exemplet; ”Men ni har fel om ni tror att jag ämnar leva 

något torftigt liv på hundmat. Jag menar att man/jag kan ha ett bra liv med dessa pengar” och 

tolkat detsom att det går att uppnå en skälig levnadsnivå och exempel; ”Du överlever på 

beloppet dom sätter in varje månad men du lever inte” som att det inte går att uppnå en skälig 

levnadsnivå. 

Vår tredje fråga handlar om vilka handlingsstrategier det finns för att klara av den 

ekonomiska situationen. För att kunna avgränsa vårt resultat har vi valt att ta med de strategier 

som nämnts mer än tio gånger bland inläggen. Exempel på inlägg vi har tagit med är; ”Några 

bra tips på att spara pengar är att laga ALL mat hemma, samt handla billiga kläder och absolut 

inte mer kläder än vad du behöver. Jag har börjat snåla/ fynda så mycket att jag tycker att det 

är för dyrt att handla på H&M ”. Ett annat exempel är ”kolla i de blad man får hem från olika 

affärer och se vad som är billigt. Köper även hem tex tvättmedel när det är billigt med 

storpack på kända märken. Och ibland byter jag ut frukostyoghurten mot havregrynsgröt”. 

5.9 Arbetsfördelning 

En viktig utgångspunkt i vårt uppsatsarbete har varit att båda skulle vara delaktiga i varje del 

av arbetet och att vi båda två skulle ha en förståelse av det den andra skrivit. Vi har också 

värdesatt frågor och diskussioner som väldigt viktiga. Tillsammans har vi format vår 

problemformulering, syfte och våra frågeställningar. Vi har fördjupat oss i olika litteratur 

gällande den tidigare forskningen och sedan givit varandra en förståelse för det viläst. Vi har 
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som sagt båda två varit delaktiga i alla delar av uppsatsen men Patricia har fördjupat sig mer i 

avsnittsom bakgrund, begreppsförklaring, disposition och metod medan Caroline har lagt 

fokus på slutdiskussion och tidigare forskning. Delar som teori, resultat och analys är något 

som vi tillsammans arbetat fram. Vid kodningen av vårt datainsamlingsmaterial valde vi att 

dela upp arbetet då det blev mer tidseffektivt. För att vi inte skulle tolka och koda olika valde 

vi att koda en första tråd tillsammans. Vi såg bland att vi tolkat våra inlägg olika och kunde då 

diskutera fram en gemensam ram att utgå ifrån vid vår tolkning. Detta tyder på god reliabilitet 

vid vår studie då vi ibland gjort olika tolkningar av datamaterialet men sedan arbetat fram ett 

enhetligt resultat. Vid framställning av tabeller i datorprogrammet SPSS samt Excel har vi 

haft ett nära samarbete vilket har relaterat till att viktiga reflektioner skapats då det varit 

möjligt att diskutera viktiga aspekter vilket har underlättat arbetet. 

6. Resultat & Analys 
Nedan följer en redovisning av studiens resultat i form av diagram, tabeller och text. 

Framställning har gjorts i datorprogrammet för statistisk analys, SPSS. Vi har sedan gjort 

egna tabeller i datorprogrammet Excel för att urskilja det mest väsentliga i resultatet vilket 

gjorde tabellerna mer lättöverskådliga och mer förståeliga för läsaren. Se bilaga 1 för 

redovisning av vår kodning i SPSS. Vi har utgått ifrån våra tre frågeställningar vid både 

datainsamling och framställning av vårt resultat. Totalt har vi samlat in data från 297 

skribenter som har besvaratminst en av våra frågeställningar. Skribenterna kan även ha 

besvarat alla tre frågeställningar i deras inlägg. Vid vår framställning av resultatet har vi även 

skapat tabeller som redogör för skribenternas åsikter om avsaknad av olika kapitalarter vid 

ekonomiskt biståndsåsom ekonomiskt-, socialt- och kulturelltkapital. Vi har också framställt 

tabeller som visar vilka de mest förekommande handlingsstrategierna kan vara vid avsaknad 

av olika kapitalarter.  

I detta kapitel redogörs även för vår analys där vi kopplat resultatet till bland annat teori och 

tidigare forskning.Analysen sker under tabellen/diagrammet för att läsaren enkelt ska kunna 

gå tillbaka till tabellen/diagrammet vid läsning av analysen.Vi har under varje tabell/diagram 

efter vår resultatredovisning förstanalyserat det vi direkt har kunnat urskilja ur vårt resultat för 

att sedan i ett nytt styckeföra vår analys vidare. Fortsatt analys består av den tidigare 

forskningen och den teoribildning som informerar studien med blick på möjliga 

bakomliggande faktorer som inte direkt syns i det empiriska resultatet.I våra korstabeller om 

kapitalarter och handlingsstrategier redovisas vårt resultat först och sedan analyseras de tre 

tabellerna tillsammans då tabellerna och analysen går att koppla samman. 
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6.1 Hur uttrycks riksnormens täckning i förhållande till konsumtionsbehov bland 

skribenter på internetforum? 

Figur 2. Skribenternas åsikter i procent om de ansåg att riksnormen täcktedess behovsposter 

 

 

 

Ja: De skribenter som ansåg att riksnormen täcker dess behovsposter. 

Nej: De skribenter som ansåg att riksnormen inte täcker dess behovsposter. 

Figur 3. Skribenternas åsikter om risksnormens täckning av behovsposter i stapeldiagram 

 

 

Ja: De skribenter som ansåg att riksnormens summa täckte dess behovsposter. 

Nej: De skribenter som ansåg att riksnormens summa inte täckte dess behovsposter. 

Inget svar: De skribenter som inte skrev om risknormens täckning i sina inlägg. 

 

Analys av vad som går att urskilja av resultatet 

Den tidigare forskningen menar att riksnormen generellt inte täckt dess behovsposter 

(Socialstyrelsen 2013). Det har skett förändringar av behovsposterna under åren men det är 

oklart ifall riksnormen utvecklats i takt med förändringarna i samhället (Socialstyrelsen 

2012). Resultatet från tabellerna ovan tyder på att skribenter på Flashback inte anser att 

riksnormen täcker de olika behovsposterna vilket kan betyda att riksnormen inte anpassats till 

det aktuella samhället med dess kostnadsökningar som förekommit under åren. Med tiden har 

 
Ja 

 
19,2% 

Nej 72,1% 
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Sverige skurit ner på en satsning mot fattigdom vilket även kan vara en förklaring till varför 

skribenterna anser riksnormen vara för låg. Det ekonomiska bidraget påverkas av flera 

faktorer som arbetsmarknaden, mönster i demografin samt socialförsäkringens täckning vilket 

betyder att fattigdomen inte enbart ska kopplas till det ekonomiska biståndet, alltså behövdevi 

vara medvetna om att det inte enbart är riksnormen som inte räcker till utan även andra 

bestämmelser i samhället kan skapa ökad fattigdom hos befolkningen (Kuivalainen och 

Nelson 2012:83).  

 

Hussain, Kangas och Kvist (2012) visar i tidigare forskning att flera länder har en låg 

ersättningsnivå gällande bistånd medan nordiska länder så som Sverige har relativt hög 

ersättningsnivå. Tabellerna ovan visade dock att den aktuella riksnormen inte täckte de 

behovsposter den innefattar enligt skribenterna trots att Sverige bedöms ha ett relativt 

generöst bidrag. En förklaring till varför biståndet bland skribenterna på Flashback upplevdes 

lågt kan i likhet med Douglas och Isherwood (1996) bero på konsumentforskningens resultat. 

Författarna menar att materiella ting är laddade med sociala och kulturella värden. De 

medborgare med en låg inkomst kan ha ett behov av att inte avvika från normen gällande 

varor och tjänster och konsumerar därför varor de egentligen inte har råd med(Douglas och 

Isherwood1996). Det kan således betyda att en bidragstagare som överlever på riksnormen 

kanske inte nöjer sig med detta då individen vill passa in på så sätt att den konsumerar eller 

vill konsumera på ett vis som dennes omgivning gör även om dennes ekonomiska resurser 

inte räcker till. 

 

Vidare tankar om bakomliggande faktorer till resultatet 

Enligt Lødemels (1997) forskning som nämnts tidigare är det ekonomiska bidragssystemet vi 

har i Sverige ett av de mest stränga vid behovsprövande. Detta resulterar i att bidragstagarna 

är den mest fattiga gruppen i samhället med lägst inkomst. Då de som söker bidrag redan är 

fattiga har de ofta inte haft möjlighet att köpa nya materiella ting innan deras bidragstagande 

(Lødemels 1997).När individen får ekonomiskt bistånd finns därmed i enlighet med Lødemels 

(1997) en risk att bidraget går till att köpa nya materiella ting och då skapas brister i andra 

behovsposter som exempelvis livsmedelsposten. Med ovanstående argument om att 

bidragstagarna behöver köpa nya materiella ting skulle det kunna skapas en större förståelse 

för varför riksnormen inte räcker till enligt skribenterna på Flaschback.Lødemelsresonemang 

som detredogörs för i den tidigare forskningen kan även kopplas till Bourdieus (2010) teori 

om sociala rummet, habitus och fält. Större delen av skribenterna i vår studie anser att 
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riksnormen inte täcker de olika behovsposterna vilket således via vår teori eventuellt skulle 

kunna förstås utifrån deras habitus. Enligt Bourdieu kan individer vara uppväxta med ett visst 

kapital och med en viss klassposition i det sociala rummet som förutsätter deras livsstil, alltså 

deras habitus. Skribenter som anser att riksnormen inte täcker kan vara vana vid en viss 

livsstil som skapar en upplevelse av att bidragssystemet inte räcker till och dessa skribenter 

skulle då antagligen inte vara beredda att begränsa sin frihet (Bourdieu 2010).De skribenter 

som anser att riksnormen täcker de olika behovsposterna skulle då istället kunna ha ett habitus 

som kan vara präglat av en annan lägre klassposition och ett lägre värde av kapitalarter. 

Därmed kanske dessa individer inte har samma behov av exempelvis vissa materiella ting och 

har lärt sig att prioritera vilket kan göra att det upplevs lättare för dessa skribenter att klara av 

att leva på riksnormens summa(Bourdieu 2010). Bidragssystemet skulle vidare kunna ses som 

ett fält, en arena som bidragstagarna befinner sig i. Vid ekonomiskt bidragstagande är friheten 

begränsad gällande ekonomiska resurser.  

 

Förtydligande av tabellerna 

Svaren i återstående tabeller är endast baserade på de skribenter som ansåg att riksnormen inte 

täcker dess behovsposter. De behovsposter som nämns i följande tabeller är baserade på vad 

skribenterna på Flashback ansåg att riksnormen inte täckte. Alla behovsposter i tabellerna 

ingår alltså inte i riksnormen utan är baserade på skribenternas åsikter (Socialstyrelsen 2013). 
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Figur 4.Skribenternas åsikter om vilka behovsposter riksnormens summa inte täcker 

 

Behovsposter     

Skribenternas åsikter i procent 

A 
Hygien     

B 
3,7% 

Frisör     6,1% 

Färdigmat     9,8% 

Märkeskläder     10,3% 

Kläder   11,7% 

Näringsrik mat   15,9% 

Tobak     19,2% 

Fika ute     22,9% 

Alkohol     23,5% 

Bio     24,8% 

Restaurang   27,6% 

Resa   29,4% 

Gå på krogen   32,2% 

 

A: Behovsposter skribenterna anser riksnormen inte täcker. 

B: Hur många i procent av skribenterna som nämnt att behovsposten inte täcks.  

 

Analys av vad som går att urskilja av resultatet 

Ovanstående resultat redogör för vilka behovsposter skribenterna anser att riksnormen inte 

täcker ochde mest framträdande posterna som skribenterna ansåg riksnormen inte täcker är att 

gå på krogen (32,2 %), resa (29,4 %), restaurang (27,6 %) samt bio (24,8 %). Enligt 

Socialstyrelsen(2012) ska det ekonomiska biståndet inte täcka kostnader som semester, 

alkohol eller tobak. Vidare ska riksnormen göra så att bidragstagaren på ett tillfredställande 

sätt ska kunna klara av vardagens behov. Det ekonomiska biståndet ska inte återspegla vare 

sig en lyxnivå eller miniminivå. Diskussion kan ske huruvida ovanstående resultat kan 

jämställas med det Socialstyrelsen förespråkar.  

Att leva på ett tillfredställande sättinnebär enligt Socialstyrelsen (2013) att avstå från tobak, 

alkohol, semester, presenter, kalas och gäster och endast bekosta de utgifter som behövs för 

att kunna klara av vardagens behov. Genom de resultat vi ser menar skribenterna dock att 

bidragstagare inte bör behöva avstå från vissa fritidsaktiviteter, från att kunna resa, gå på 

krogen, dricka alkohol, konsumera tobak med mera på grund av att de lever på riksnormen. 

Bergmark(2013) talar i tidigare forskning om att bidraget ska kunna tillförsäkra bidragstagare 
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ett drägligt liv där inte endast det självklara skall tillgodoses utan även mer normala 

konsumtionsmönster och aktiviteter skulle tillgodoses. Här skulle frågan kunna ställas om det 

är skäligt att bidragstagaren ska kunna bekosta tobak och alkohol. Enligt Socialstyrelsen 

(2013) skallsumman i riksnormen inte täcka dessa kostnader samtidigt som de dock anger att 

en individ skall kunna leva tillfredställande och enligt Bergmark (2013) kunna leva ett 

drägligt liv. Frågan blir följande vad ett drägligt och tillfredställande liv innebär, något som 

inte har angivits närmare. Sammanfattningsvis finns det en komplexitet och tvåtydighet 

gällande vad det ekonomiska biståndet i form av riksnormen ska täcka eftersom begreppen 

tillfredställande och drägligt inte behöver betyda samma från en individ till en annan då 

levnadsförhållanden ofta skiljer sig åt mellan individer. Vidare kan skribenterna ha en 

okunskap om vad riksnormen är till för att täcka då en del av de behovsposter de nämner på 

Flashback för bidragstagare inte är menade att täckas av riksnormen enligt Socialstyrelsen 

(2013).  

6.2 Anser skribenter på internetforum att det är möjligt att uppnå en skälig levnadsnivå 

genom att leva på riksnormen? 

Figur 5.Skribenternas åsikter i procent om de ansåg att det var möjligt att uppnå en skälig 

levnadsnivå genom att leva på risknormen 

 

 

 

Ja: De skribenter som ansåg att en individ kunde nå upp till en skälig levnadsnivå genom att 

leva på riksnormen. 

Nej: De skribenter som ansåg att en individ intekunde nå upp till en skälig levnadsnivå genom 

att leva på riksnormen. 

 

  

 
Ja 39,7% 

Nej 38,7% 
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Figur 6. Skribenternas svar i stapeldiagram gällande möjligheten att uppnå en skälig 

levnadsnivå på riksnormen 

 

Ja: De skribenter som ansåg att en individ kunde uppnå en skälig levnadsnivå genom att leva 

på riksnormen. 

Nej: De skribenter som ansåg att en individ inte kunde uppnå en skälig levnadsnivå genom att 

leva på riksnormen. 

Inget svar: De skribenter som inte skrev om skälig levnadsnivå i förhållande till riksnormen i 

sina inlägg. 

 

Analys av vad som går att urskilja av resultatet 

Vid tabellen och diagrammet ovan får vi fram information som tyder på att skribenterna har 

delade åsikter om riksnormen når upp till en skälig levnadsnivå. Det är enbart enprocentenhet 

som skiljer svaren åt då en procentenhet fler av skribenternaansåg att individen genom 

riksnormen har möjlighet att nå upp till en skälig levnadsnivå. Detta innebär dock att hälften 

av de skribenter som svarat på frågan ansåg att riksnormen inte når upp till en skälig 

levnadsnivå. Följande citat redogör för en av skribenternas tankar om huruvida riksnormen 

når upp till en skälig levnadsnivå; ”Inget att sträva efter, jag överlever men det är knappt”. 

Citatet har i denna studie tolkats som att pengarna inte räcker till en skälig levnadsnivå då en 

individ lever på riksnormen. Summan räcker för att ha råd till de absoluta nödvändigheterna 

men det medför även en ständig kamp med att hantera alla de oförutsedda utgifter som 

förekommer i vardagen. 
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Vidare tankar om bakomliggande faktorer till resultatet 

Som klient på Socialtjänsten kan bidragstagaren behöva anpassa sig efter organisationen 

vilket kan ses som ett fält enligt Bourdieus (1999) teori. Inom detta fält är individen tvungen 

att anpassa sig och följa vissa riktlinjer vilket följaktligen kan påverka individens habitus 

(Bourdieu 2010:225). Alltså kan Socialtjänstens fält göra så att en bidragstagare enklare kan 

leva efter riksnormen och erhålla en skälig levnadsnivå utefter den summan det innebär. Detta 

eftersom det är större chans att uppleva en skälig levnadsnivå om individen kan få pengarna 

att räcka till det som krävs för att leva ett tillfredställande liv (Socialstyrelsen 2013:22). Som 

tabellen redovisar så tycker majoriteten av skribenterna på Flashback att det är möjligt att 

uppnå en skälig levnadsnivå då en individ lever på riksnormen. En del av de som anser att det 

är möjligt kan följaktligen ha levt på riksnormen eller levt med en snäv budgetoch således 

möjligtvis påverkats av fältet på så vis att deras habitus förändrats till att individen blir mer 

sparsam och ekonomisk medveten. Dock skulle det också kunna vara så att de skribenter som 

anser att det inte är möjligt att uppnå en skälig levnadsnivå även varit bidragstagaremen att de 

trots Socialtjänstens inverkan inte påverkats tillräckligt för att deras habitus ska förändras. 

Ungefär hälften av skribenterna tycker dock att det går att uppnå en skälig levnadsnivå på 

riksnomen och det kan bero på att individer formas av de sammanhang de befinner sig i och 

dess interaktion med samhället (Bourdieu 2010). De skribenter som ansåg att det var möjligt 

att uppnå en skälig levnadsnivå på riksnormen kan i enlighet med Socialstyrelsen (2013) ha 

ansett att riksnormen anpassats efter den enskildes behov. Det kan även vara så att 

skribenterna ansåg att riksnormens summa bedöms med hänsyn till den tid och de 

förhållanden under vilka individen lever, vilket gör att de anser att det är möjligt att uppnå en 

skälig levnadsnivå.  
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6.3 Vilka handlingsstrategier beskrivs av skribenterna på internetforum för att hantera 

den ekonomiska situationen? 

Figur 7. Skribenternas åsikter om handlingsstrategier vid bidragstagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Handlingsttrategier skribenterna anser är passande vid bidragstagande. 

B: Hur många i procent av skribenterna som nämnt handlingsstrategin som passande. 

Ovanstående tabell redogör i procent för vilka handlingsstrategier skribenterna ansåg lämliga 

för att klara av den ekonomiska situationen vid bidragstagande.  

 

Analys av vad som går att urskilja av resultatet 

De mest framträdande handlingsstrategierna i tabellen är att handla budget/ rabbaterad mat 

(17,3 %), planera inköp (13,1 %) samt att prioritera (11,2 %).Enligt tidigare forskning är 

individer med ekonomiskt bistånd ofta tvungna att handla billiga varor framför de dyrare då 

de lever på en snar budget. Individer som lever på riksnormen tenderar även enligt tidigare 

forskning att spara pengar för att kunna ha råd med det de önskar (Harju 2008:87). Att 

bidragstagarna handlade på rea och införskaffade billigare varor är något som redovisas 

viatabellen ovan då det var en ofta förekommande handlingsstrategi bland skribenterna på 

Flashback.  

  

Handlingsstrategier   

  Skribenternas åsikter i procent 
A 
Spela TV-spel 

B 
1,4% 

Kolla på film 1,9% 

Läsa 2,3% 

Umgås hemma 3,3% 

Handla på rea 3,7% 

Handla begagnat 4,7% 

Låna av anhöriga 5,6% 

Ägna sig åt billiga fritidsaktiviteter 6,5% 

Laga mat från grunden 6,5% 

Avstå tobak 7,0% 

Avstå alkohol 7,5% 

Avstå att gå på krogen 9,3% 

Prioritera 11,2% 

Planera inköp 13,1% 

Handla budget/rabatterad mat 17,3% 
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Vidare tankar om bakomliggande faktorer till resultatet 

De handlingsstrategier som skribenterna på Flashback ansåg kan användas vid bidragstagande 

är något som eventuellt skulle kunna påverkas av individens habitus och tidigare 

levnadsförhållanden. Vårt resultat kan eventuellt tolkas som att handlingsstrategierna blir 

olika svåra att använda sig av beroende på individers tidigare agerande i det sociala rummet 

med dess subjektiva livsstil, det vill säga de vanor individen haft innan den blev 

bidragstagande (Bourdieu 2010:166). Att låna av anhöriga var en förekommande 

handlingsstrategi vid bidragstagande enligt skribenter på Flashback, exempelvis detta citat; 

”Och jag har den turen att jag har folk omkring mig som kan hjälpa mig med pengar om det 

behövs”. Citatet tyder på att personen har möjlighet att låna pengar av andra då bidraget inte 

räcker till. Detta skulle även kunna vara ett tecken på att socialt kapital, vilket är tillgångar i 

form av relationer till andra människor, kan vara givande då en individ tar emot ekonomiskt 

bistånd (Bourdieu 2010). 

6.4 Behovsposter vid kapitalarter 

Nedan följer redogörelser för behovsposter och den procent av de skribenter som anser att 

riksnormen inte täcker dessa vid ekonomiskt-, socialt- och kulturellt kapital. Tabellerna är 

alltså uppbyggda utifrån Bourdieus (2010) teori om att individen bär på olika kapitalarter 

vilka påverkar dennes möjligheter. Vi redogör i tabellform för det ekonomiska-, sociala- och 

kuturellakapiatalet där vi tagit fram skribenternas åsikter om vilka behovsposter som 

riksnormens summa inte täcker. Exempelvis menar vi i enlighet med Bourdieus teori att 

restaurangbesök hör till det ekonomiska kapitalet då det ofta innebär en utgift. 27,6 % av 

skribenterna menar enligt nedanstående tabell att restaurangbesök är något som riksnormens 

summa inte räcker till. 

  



40 
 

Figur 8. Skribenternas åsikter om vilka behovsposter i det ekonomiska kapitalet som 

påverkades av riksnormens summa 

Ekonomiskt kapital   

           Skribenternas åsikter i procent 
A 
Frisör     

B 
6,1% 

Märkeskläder     10,3% 

Fika ute     22,9% 

Bio   24,8% 

Restaurang   27,6% 

Resa     29,4% 

Gå på krogen   32,2% 

 

A: Behovsposter skribenterna anser påverkas vid det ekonomiska kapitalet vid 

bidragstagande.  

B: Hur många procent av skribenterna som nämnt behovsposten och att den påverkar det 

ekonomiska kapitalet.  

 

Ovan visas en tabell av skribenternas åsikter som redogör för att det vid ekonomiskt bistånd 

kan finnas brister i det ekonomiska kapitalet. Det redogörs för vilka behovsposter i det 

ekonomiska kapitalet som riksnormens summa inte täckte enligt skribenterna. Av skribenterna 

ansåg exempelvis 29,4 % att riksnormens summa inte täckte behovsposten att resa som ingår i 

det ekonomiska kapitalet. 

Vidare tankar om bakomliggande faktorer till resultatet 

Bourdieu (2010) talar om hur samhället kan delas upp i olika kapitalarter, bland annat 

ekonomiskt kapital som är det dominerande kapitalet då det ofta krävs ekonomiskt kapital för 

att kunna ha ett värde av andra kapitalarter. I tabellen ovan redovisas att bristen av det 

ekonomiska kapitalet begränsar skribenters handlingsfrihet gällande bland annat resa och 

krogbesök. Skribenternas andra kapitalarter kan också påverkas på grund av deras låga 

ekonomiska kapital. Exempelvis då skribenterna inte kan följa med vänner på resa, eftersom 

det ofta innebär en ekonomisk utgift, vilket försämrar det sociala kapitalet. Enligt 

Socialstyrelsen(2012) ska individer genom det ekonomiska biståndet kunna leva på ett 

tillfredställande vis. Dock kan det frågeställas om det då är tillfredställande att förlora sina 

sociala och kulturellavärden på grund av bidragstagande. Vidare kan det vara nödvändigt att 

ha ett högt värde av socialt kapital som bidragstagare för att kunna klara av den ekonomiska 
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situationen då det sociala kapitalet kan ge möjligheter till exempelvis lönearbete (Bourdieu 

2010). 

Figur 9. Skribenternas åsikter om vilka behovsposter i det sociala kapitalet som påverkades 

av riksnormens summa 

Socialt kapital       

             Skribenternas åsikter i procent   

A 
Fika ute     

B 
22,9% 

Bio     24,8% 

Restaurang     27,6% 

Resa     29,4% 

Gå på krogen     32,2% 

 

A: Behovsposter skribenterna anser påverkas vid det sociala kapitalet vid bidragstagande.  

B: Hur många procent av skribenterna som nämnt behovsposten och att den påverkar det 

sociala kapitalet. 

 

Ovan visas en tabell av skribenternas åsikter somredogör för att det vid ekonomiskt bistånd 

kunde finnas brister i det sociala kapitalet. Några förekommande sysselsättningarna som 

skribenterna ansåg riksnormen inte täckte var krogbesök med 32,2 %, att följa med på resa 

med 29,4 % och att avstå från att gå på restaurang 27,6 %. 

Vidare tankar om bakomliggande faktorer till resultatet 

Då en individ behöver avstå från sociala aktiviteter som att gå på bio, krogen eller att ta en 

fika ute kan dennes sociala kapital komma att drabbas då den kan minska i värde. Som vår 

teori redogör innebär det sociala kapitalet en individs tillgångar i form av relationer (Bourdieu 

2010). En individ som lever på riksnormen kan enligt vår studies resultat behöva prioritera 

bort att följa med på kostsamma aktiviteter med sina vänner och kan därmed börja förlora de 

kontakter som finns i dennes liv genom att de därmed träffas mer sällan. Med ett lågt socialt 

kapital kan även de andra kapitalen påverkas och sjunka i värde (Bourdieu 2010). Alltså kan 

exempelvis det ekonomiska kapitalet sjunka för en individ med sänkt socialt kapital. Detta 

kan ske då individen förlorar kontakter som annars skulle kunna leda till ekonomisk inkomst 

för individen. Det kan vara en kontakt som lånar ut pengar eller en kontakt som ger möjlighet 

till ett lönearbete. 
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Figur 10. Skribenternas åsikter om vilka behovsposter i det kulturella kapitalet som påverkas 

av riksnormens summa 

Kulturellt kapital   

 Skribenternas åsikter i procent 

A 
Bio     

B 
24,8% 

Restaurang     27,6% 

Resa   29,4% 

 

A: Behovsposter skribenterna anser påverkas vid det kulturella kapitalet vid bidragstagande.  

B: Hur många procent av skribenterna som nämnt behovsposten och att den påverkas vid det 

kulturella kapitalet.  

 

Ovan visas en tabell av skribenternas åsikter där de redogör för att det vid ekonomiskt bistånd 

kunde finnas brister i det kulturella kapitalet. Några förekommande sysselsättningarna som 

skribenterna ansåg riksnormen inte täcker var att avstå från att resa med 29,4 %, att avstå att 

gå på restaurang med 27,6 % och avstå att gå på bio med 24,8 %. 

 

Vidare tankar om bakomliggande faktorer till resultatet 

Vid vår teori talar vi om det kulturella kapitalet vilket innebär en individs kulturella 

erfarenheter och kunskaper. Erfarenheter kan vara i form av museum-, bio- och teaterbesök. 

Kunskaper kan vara i form av att kunna spela gitarr, uttrycka sig i tal och skrift samt kunskap 

om klassisk musik (Gytz Olesen 2004:148). De nämnda erfarenheterna och kunskaperna kan 

ha en koppling till ekonomiskt kapital då det kan kosta pengar att exempelvis gå på museum 

och bio. Det kan även kosta att utbilda sig i exempelvis att spela gitarr och att utbilda sig inom 

klassisk musik. På grund av detta ansåg skribenter på Flashback att kulturella aktiviteter som 

är kostsamma bör prioriteras bort vid ekonomiskt bistånd vilket redogörs vid vårt resultat. 

Dock är det enligt vår teori inte en nödvändighet att ekonomiskt och kulturellt kapital behöver 

gå ihop (Gytz Olesen 2004:148).  

 

6.5Handlingsstrategier vid bidragstagande 

Nedan redovisas korstabeller som redogör för olika handlingsstrategier som skribenterna 

ansågvara lämpliga då en bidragstagare har lågt värde av olika kapitalarter och strävar efter att 

öka värdet av dessa. När följande korstabeller togs fram i SPSS är de endast grundade på de 
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personerna som sagt något om handlingsstrategier. De procent av skribenterna som inte nämnt 

något av detta är alltså inte medräknade i tabellerna. Vidare har vi när vi gjort om tabellerna i 

Excel valt att endast ta med de procent som menar att det ekonomiska biståndet inte räcker till 

omnämnda kapitalarter samt nedan tagit med de procent som svarar att de använder 

omnämnda handlingsstrategier. 

Figur 11. Skribenternas åsikter om vilka handlingsstrategier de ansåg kunde användas då en 

person vill ha råd med behovsposter som ingår i det ekonomiska kapitalet 

 

A: Behovsposterna är de som är specifika för de olika kapitalarterna. 

B: Handlingsstrategierna handlar alla om ekonomi, alltså ett sätt att spara pengar för att ha råd 

med en speciell behovspost. 

 

Ovanstående tabell redogör för vilka handlingsstrategier skribenterna föreslog för att en 

individ ska kunna tillgodose de olika behovsposterna i det ekonomiska kapitalet. Texten åt 

vänster (fetstil) är kategorier som ingår i det ekonomiska kapitalet och till höger är 

handlingsstrategier samt det procentantal av skribenter som ansåg strategierna vara 

lämpliga.Skribenterna ansåg bland annat att en bidragstagare som vill öka det ekonomiska 

kapitalet för att kunna ha råd att bekosta att gå på krogen bör låna av anhöriga (4,3 %), 

planera sina inköp (10,1 %) och köpa budget/rabbaterad mat (13 %). 

 

      A: Kapitalartens B: Handlingsstrategier         
behovsposter för att ha råd med Skribenternas åsikter     
  Behovsposten i procent       

Frisör Låna av anhöriga Handla begagnat Handla på rea 
    7,7%   7,7%   7,7% 

Resa Budget/rabatterad mat Laga mat från grunden 
Ägna sig åt billiga 
fritidsaktiviteter 

    12,7%   4,8%   4,8% 

Bio Låna av anhöriga Prioritera   Planera inköp 
    3,8%   9,4%   13,2% 

Restaurang 
Ägna sig åt billiga 
fritidsaktiviteter Prioritera   Umgås hemma 

    6,8%   8,5%   5,1% 

Gå på krogen Låna av anhöriga Planera inköp Budget/rabatterad mat 
    4,3%   10,1%   13,0% 

Fika ute Budget/rabatterad mat Prioritera   Umgås hemma 
    14,3%   10,2%   4,1% 
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Som korstabellen ovan visar så ansåg skribenterna blnad annat att en individ bör låna av 

anhöriga för att ha en ekonomisk möjlighet att kunna gå på krogen. Följande citat är ett inlägg 

från Flashback och visar på detta resultat; ”Soc summan räcker ju inte till ett skit och ska man 

kunna få någon livskvalitet och kunna springa på krogen är det enda du kan göra att be om 

pengar”.  

 

Figur 12. Skribenternas åsikter om vilka handlingsstrategier de föreslår då en individ vill ha 

råd med behovsposter som ingår i det sociala kapitalet 

    A:Kapitalartens B:Handlingsstrategier         

Behovsposter för att ha råd med  Skribenternas åsikter     

    Behovsposten i procent       

Fika   Handla på rea Kolla på film Laga mat från grunden 

       2%   4,1%   4,1% 

Gå på krogen   Avstå från tobak 
Ägna sig åt billiga 
fritidsaktiviteter Avstå från alkohol 

      5,8%   5,8%   7,2% 

Resa Handla på rea Umgås hemma Planera inköp 

      3,2%   4,8%   11,1% 

Restaurang Handla på rea 
Laga mat från 
grunden Planera inköp 

      5,1%   8,5%   10,2% 

Bio   Laga mat från grunden Handla begagnat Köpa budget/rabbaterad mat 

      5,7%   5,7%   13,2% 

 

A: Behovsposterna är de som är specifika för de olika kapitalarterna. 

B: Handlingsstrategierna handlar alla om ekonomi, alltså ett sätt att spara pengar för att ha råd 

med en speciell behovspost. 

Ovanstående tabell redogör för vilka handlingsstrategier skribenterna föreslog för att kunna 

tillgodose de olika behovsposterna i det sociala kapitalet. Texten åt vänster (fetstil) är 

behovsposter som ingår i det sociala kapitalet och till höger är handlingsstrategier samt det 

procentantal av skribenter som ansåg strategierna vara lämpliga. Som redovisas i tabellen så 

ansåg de skribenter som menade att riksnomen inte täcker dess behovsposter att en 

bidragstagare som vill få ökat socialt kapital genom att gå på bio kunde använda 

handlingsstrategier som att laga mat från grunden (5,7 %), handla begagnat (5,7 %) och köpa 

budget/rabbaterad mat (13,2 %). 
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Som korstabellen ovan visar så ansåg skribenterna bland annat att en individ bör skära ner på 

matkostnaderna för att kunna fika med vänner. Följande citat är ett inlägg från Flashback och 

visar på detta resultat; Ska du kunna unna dig någon fika eller annat med vänner får du ju 

skära ner på de övriga utgifterna såsom käket”.  

Figur 13. Skribenternas åsikter om vilka handlingsstrategier föreslog att använda då en 

bidragstagare vill ha råd med behovsposter som ingår i det kulturella kapitalet 

 

A: Behovsposterna är de som är specifika för de olika kapitalarterna. 

B: Handlingsstrategierna handlar alla om ekonomi, alltså ett sätt att spara pengar för att ha råd 

med en speciell behovspost. 

Ovanstående tabell redogör för vilka handlingsstrategier skribenterna föreslog att användaför 

att kunna tillgodose de olika behovsposterna i det kulturella kapitalet. Texten åt vänster 

(fetstil) är kategorier som ingår i det kulturella kapitalet och till höger är handlingsstrategier 

samt det procentantal av skribenter som anser strategierna vara lämpliga. Ovan redovisas 

alltså skribenternas förslag till handlingsstrategier. Då en individ har lågt kulturellt kapital vid 

bidragstagande bör den bland annat handla på rea (3,2 %), prioritera (7,9 %) och handla 

budget/rabbaterad mat (12,7 %).  

Som korstabellen ovan visar så ansåg skribenterna bland annat att en individ bör prioritera för 

att kunna följa med sina vänner på resa. Följande citat är ett inlägg från Flashback och visar 

 
 

     A: Kapitalartens B:Handlingsstrategier 

 
        

Behovsposter för att ha råd med   Skribenternas åsikter     

  Behovsposten   i procent       

Bio Handla begagnat   
Avstå från 
alkohol   Handla begagnat 

    3,8%   3,8%   5,7% 

Restaurang Handla på rea   Prioritera 
Ägna sig åt billiga 
fritidsaktiviteter 

    5,1%   6,8%   8,5% 

Resa Handla på rea   Prioritera   

Handla 
budget/rabbaterad 
mat 

    3,2%   7,9%   12,7% 
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på detta resultat; ”Du får ju dra ner på annat och prioritera dina val för att kunna har råd att 

åka på resa med polarna”.  

Analys av de tre ovanstående tabellerna  

Vid vår tidigare forskning nämns det att personer med knapp ekonomisk inkomst använder 

strategier som att spara och planera. De blir även uppmärksamma på var de kan handla billigt 

(Harju 2008:120). Som tabellerna ovan redogör är prioritering en ofta föreslagen strategi av 

skibenternaför personer med ekonomiskt bistånd då de ansåg att bidragstagare genom att 

prioritera kan öka deras kapitalvärden. Genom att prioritera skulle bidragstagarna spara 

pengar till att göra kulturella aktiviteter som att gå på bio eller restaurang vilket både ökar det 

ekonomiska-, sociala- och kulturella värdet. Det kan följaktligen vara svårt att anpassa 

konsumtionen efter samhällets normer vid bidragstagande vilket också kan upplevas 

problematiskt. Douglas och Isherwood (1996) menar att konsumtion är laddat med olika 

värden och att de med lågt ekonomiskt kapital har ett behov av att inte avvika från normen. 

Detta kan således leda till att bidragstagare drar ner på vissa saker för att passa in, som 

egentligen är livsnödvändiga, exempelvis livsmedel(Bourdieu2010). 

 

Ovannämnda handlingsstrategier är förslag för en bidragstagare att höja sina kapitalvärden. 

Vårt resultat redogör för handlingsstrategier vid ekonomiskt bistånd där ”ägna sig åt billiga 

fritidsaktiviteter” är en förekommande strategi vilket de som vill öka sitt kulturella kapital kan 

ägna sig åt då de har ett lågt ekonomiskt kapital. Vår teori redogör för att det kulturella 

kapitalet går i arv och med kulturellt kapital skapas en enklare väg till utbildning (Gytz 

Olesen 2004:149). Följaktligen kan det kulturella kapitalet göra det enklare för bidragstagare 

att bli självförsörjande då de kan ha kunskap som genererar arbete och lön.Bourdieu (2010) 

menar att socialt kapital är en individs sociala kontakter och har individen fler kontakter så 

ökar även värdet av dennes sociala kapital. Ett sätt att öka sitt sociala kapital är att komma ut 

och träffa folk vilket kan ske via bland annat ett besök på en restaurang, på krogen eller på bio 

(Bourdieu 2010). För att en bidragstagare ska kunna ha råd med dessa aktiviteter föreslog 

skribenterna på Flashback handlingsstrategiersom exempelvis att avstå från alkohol, handla 

begagnat och att köpa budget eller rabatterad mat. Det sociala kapitalet har även koppling till 

andra kapital som kulturellt- och ekonomiskt kapital (Bourdieu 2010). Detta kan förklara 

varför det är liknande handlingsstrategier för de olika kapitalarterna vid vår studie. Alltså kan 

handlingsstrategin ”att låna av anhöriga” vara välfungerande för att öka både socialt-, 

kulturellt- samt ekonomiskt kapital. Det kulturella kapitalet kan vara högt i frånvaro av andra 
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kapitalarter eftersom det kan handla om en förmåga i form av tal och skrift. Dock är detta ofta 

något som genererar andra kapitalarter och ger dem högre värde (Gytz Olesen 2004:148). 

Följaktligen påverkar kapitalarterna varandra på så vis att ett lågt socialt kapital kan generera 

ett lågt kulturellt kapital (Bourdieu 2010). Vid ett lågt socialt kapital kan det vara viktigt för 

en bidragstagare att behålla samt använda sig av de få sociala kontakter som är närvarande på 

så vis att det sociala kapitalet är ett kapital som skulle kunna påverka de andra kapitalen 

(Bourdieu 2010). Detta innebär att om individen har fler kontakter kan det gå att finna 

möjligheter hos dessa då kontakterna exempelvis kan ge chans till lönearbete vilket således 

ökar det ekonomiska kapitalet. Följaktligen innebär detta även att det kulturella kapitalet kan 

öka då individen får pengar till att utföra kulturella aktiviteter. 

 

De resultat vi fått fram vid våra korstabeller är genomgående rätt låga procentdelar. Vad detta 

beror på kan vi inte urskilja från våra resultat men det skulle kunna finnas teorier som kan ge 

en förklaring. Riksnormen är i enlighet med Socialstyrelsen (2013) till för att en individ ska 

leva på en kortare period. En anledning till att resultatet ser ut som det gör skulle kunna vara 

att en individ är bidragstagare en kortare period och hinner således inte skaffa sig några 

handlingsstrategier. En annan anledning kan vara att bidragstagaren inte har någon ambition 

till att använda handlingsstrategier vid den situation individen befinner sig i vid 

bidragstagande. 

7. Avslutande diskussion 

7.1 Diskussion kring studiens resultat 

Enligt tidigare forskning har fattigdom ökat i Sverige och fler medborgare saknar 

kontantmarginal och kan därmed inte bekosta oförutsedda händelser (Jonson, Bihagen och 

Mood 2010:90). För dessa finns det ekonomiska biståndet som är till för att människor ska få 

sina grundläggande behov tillgodosedda (Socialstyrelsen 2012). Detta innebär att det 

ekonomiska biståndet har ökat bland befolkningen och det är oklart ifall riksnormen når upp 

till en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen 2012). Det är mest objektiva siffror som stått till 

grund för dessa rapporter och vi fann det därför intressant att se på de subjektiva åsikterna 

som finns kring detta ämne hos skribenter på internetforumet Flashback. Syftet med vår studie 

var att redogöra för åsikter som finns om riksnormen och huruvida en individ har möjlighet att 

uppnå en skälig levnadsnivå då den erhåller ekonomiskt bistånd. Vi ville även undersöka 

vilka handlingsstrategier som är lämpliga vid bidragstagande. Detta undersökte vi genom att 

använda skribenters inlägg då de publicerade deras åsikter om riksnormens täckning, hur en 
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skälig levnadsnivå är möjlig för en individ med bidrag samt vilka handlingsstrategier 

skribenterna fann lämpliga.  

Studiens första frågeställning om hur riksnormens täckning uttrycks bland skribenterna på 

internetforum kan besvaras med att skribenterna inte anser att den räcker till då majoriteten 

ansåg detta. Via de tabeller vi tog fram blev studiens resultat synligt.Vårt resultat redogör för 

att majoriteten av skribenterna på Flashback anser att riksnormen inte täcker alla dess 

behovsposter. Detta gjorde det följaktligen tydligt för oss att det var många skribenter som 

ansåg att riksnormen är för knapp och vi ifrågasatte hur det kan vara sådan stor del av 

skribenterna som ansåg detta. Vi valde att koppla vår analys till att skribenterna eventuellt 

skulle kunna vara vana vid en viss livsstil enligt Bourdieus (2010) teori om det sociala 

rummet och habitus som gör att de kanske inte uppfattar riksnormen som tillräcklig för att 

täcka alla behovsposter. Vi skulle möjligtvis kunna sammanfatta resultatet om riksnormens 

täckning som att skribenterna på Flashback har olika habitus vilket leder till att individer är 

mer eller mindre benägna att anpassa sig efter riksnormens riktlinjer. 

Som vår tidigare forskning redogör så är det oklart ifall riksnormen utvecklats i takt med 

samhällets förändringar (Socialstyrelsen 2012). Då vår studie resulterar i att skribenterna inte 

ansåg att riksnormen räcker till skulle det kunna förklaras med riksnormens tröga 

utveckling.Socialstyrelsen (2013) förespråkar att en individ som är bidragstagande bör avstå 

att konsumera vissa materiella ting som inte ingår i riktlinjerna för vad riksnormen ska täcka. 

Det som bidragstagaren bland annat bör undvika är enligt Socialstyrelsen (2013) tobak, 

alkohol, semester, presenter, kalas och gäster. Trots detta är det inte säkert att skribenterna på 

Flashback hade detta i åtanke då de publiceradederas åsikter. Följaktligen kan det diskuteras 

huruvida det är skäligt för en individ som exempelvis rökt cigaretter i flera år att avstå från 

detta på grund av att den är bidragstagande och att det då inte täcks av riksnormen. De resultat 

vi tar fram via vårt datamaterial tyder på att skribenterna inte anser att en bidragstagare ska 

behöva avstå från det Socialstyrelsen råder om.  

Vid vår frågeställning om det är möjligt att uppnå en skälig levnadsnivå genom att leva på 

riksnormen var skribenternas åsikter nästan jämt delade och det var enbart en liten del fler av 

skribenterna som ansåg att det var möjligt att uppnå en skälig levnadsnivå. Vid en jämförelse 

av denna tabell samt tabellen som redogör för riksnormens täckning så blir det något 

motsägelsefullt. Vårt resultat tyder alltså på att riksnormen inte täcker alla dess behovsposter 

men att det ändå är möjligt att uppnå en skälig levnadsnivå. Detta var något vi fann intressant 
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med vårt resultat och som vi kom att analysera med hjälp av exempelvis följande citat; ”Inget 

att sträva efter, jag överlever men det är knappt”. Citatet tyder på att riksnormen inte är något 

en individ vill behöva anpassa sig efter, det kan finnas svårigheter med att få vardagen att 

fungera ekonomiskt men det är ändå möjligt. Alltså ser vi det som att det blir en skälig 

levnadsnivå vid bidragstagande men det krävs anpassning för att få det att fungera. Även om 

riksnormen är knapp och kanske inte räcker till alla dess behovsposter visar vårt resultat att 

det ändå går att uppnå en skälig levnadsnivå eftersom riksnormen ändå täcker det mest 

nödvändiga en människa kräver.Vi talar även om att Socialtjänsten kan ses som ett fält enligt 

Bourdieus teori (2010). Inom fältet är en individ tvungen att anpassa sig och beroende på 

individens position i det sociala rummet är det enklare eller svårare för denna att följa 

Socialtjänstens riktlinjer (Bourdieu 2010:225).  

Vår frågeställning; vilka handlingsstrategier beskrivs av skribenterna på internetforum för att 

klara av den ekonomiska situationen, skulle kunna kopplas till en individs tidigare livsstil och 

den habitus den har med sig. Då den blir bidragstagare har den kanske olika svårt att anpassa 

sig och använda dessa handlingsstrategier. Individens habitus är följaktligen något som kan 

förändras ju längre den är bidragstagande och positioneradinom Socialstyrelsens fält 

(Bourdieu 2010:225). De mest föreslagna handlingsstrategierna bland skribenterna var att 

handla budget/ rabbaterad mat (17,3 %), planera inköp (13,1 %) samt att prioritera (11,2 %). 

Vi har sedan analyserat vårt resultat i förhållande till Bourdieus (2010) kapitalbegrepp. Vi 

skulle eventuellt kunna tolka vårt resultat som att de olika kapitalen blir lidande vid 

bidragstagande. Det sociala kapitalet kan bli lidande på så sätt att en individ inte kan följa 

med vännerna på aktiviteter som kostar pengar, exempelvis bio. Att avstå från bio är även 

något som drabbar det kulturella kapitalet. Det ekonomiska kapital är lågt då en individ är 

bidragstagande och då det ekonomiska kapitalet dominerar över de övriga kapitalarterna är 

sannolikheten stor att även de andra kapitalarterna blir lidande då det ekonomiska kapitalet är 

lågt. Följaktligen skulle vårt resultat även kunna tolkas utifrån andra teorier då vårt resultat 

inte uttalar sig eller visar på att det är just Bourdieus teorier, exempelvis habitus, som är en 

förklaring till vårt resultat vilket det är viktigt för oss att ha en medvetenhet om. Dock anser vi 

vår teori ändå kunna ge någon sorts förklaring och förståelse av våra resultat. 

Vidare kollade vi på vilka handlingsstrategier skribenterna ansåg var passande för att ha råd 

med behovsposter som tillhör olika kapitalarter. Detta gjorde vi för att få en bild över hur 

skribenterna förhåller sig till de olika kapitalarterna. I våra korstabeller fick vi också 
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användning för Bourdieus (2010) teori om kapitalarter. Denna teori kunde ge oss en förståelse 

för hur en individ kan ha olika värden av olika kapital vilket påverkar deras handlingsfrihet 

och val i vardagen. Vad som visades i resultatet var bland annat att skribenterna föreslår 

handlingsstategier som inte är kostsamma och sparar pengar för att bidragstagare ska kunna få 

värde i ekonomisk-, socialt- samt kulturellt kapital då dessa kapitalarter i slutändan handlar 

om pengar.  

De svar vi fått på våra frågeställningar är något motsägande då skribenterna anser att det går 

att uppnå en skälig levnadsnivå på riksnormen men att den inte täcker alla dess behovsposter. 

Detta ger oss ytterligare ett intressant resultat som kan betyda att skribenterna inte är 

tillräckligt informerade om vad riksnormen är till för att täcka, alternativt att skribenterna inte 

vill förstå detta.Vidare tankar som skulle kunna uppstå genom de resultat vi fått fram är om 

det eventuellt kan finnas andra bakomliggande faktorer till vårt resultat. Exemeplvis att 

internetforumet Flashback är en plats för individer att klaga på. Detta kan kanske bero på att 

det det råder en anonymitet där och att ämnet i vår uppsats kan uppröra många då 

bidragstagare lever på skattemedel.   

7.2 Diskussion kring studiens metod 

Vi valde att göra en kvantitativ studie då vi ville se över åsikter som finns om riksnormen för 

att kunna få en bild över vad individer tycker och tänker om riksnormen i förhållande till dess 

täckning, skälig levnadsnivå samt handlingsstrategier. Det finns som vi tidigare diskuterat 

vissa begränsningar och svagheter i vår studie. Vi kan inte uttala oss om vilken grupp 

människor studien representerar eller om skribenternas inlägg överensstämmer med deras 

verklighet. Vi kan inte uttala oss om att de handlingsstrategier vi fått fram i vårt resultat skulle 

vara de ända strategierna.Ett stickprov ur populationen är inte möjligt eftersom det inte är en 

tydligt avgränsad population. Vi har valt att använda ett annorlunda men innovativt upplägg 

av vår kvantitativa studie, ett upplägg som skiljer sig från det idealiska upplägg som en 

kvantitativ studie ofta har. Vi har dock en medvetenhet om att vår studie har vissa svagheter, 

men vi anser ändå att vi har kommit fram till intressanta och relevanta resultat samt valt rätt 

metod för just denna studie.  Studien är också innovativ med blick på materialval och 

tillvägagångsätt.Via en kvantitativ studie har vi kunnat ta del av fler åsikter och på så sätt 

skapat en bredare bild av vad individer tycker än vad vi hade kunnat göra via en kvalitativ 

studie (Esaiasson et al. 2012:156). Vår vetenskapsteoretiska ansats genom studien är 

postpositivism och den har lämpat sig väl då vi bland annat använder vår teori vid vår analys 
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av det datamaterial vi samlat in. Vid vårt val av insamlingsmetod kom även en del 

begränsningar vilka postpositivismen tar hänsyn till (Sohlberg & Sohlberg 2013:263).  

Vårt val av strategiskt urval passade bra för att få tag på den mest användbara informationen 

för vår studie. Genom strategiskt urval var det möjligt för oss att använda de publikationer 

som besvarade våra frågeställningar och på så vis fick vi in datamaterial som var 

meningsbärande för vårt resultat. Vi gör en innehållsanalys vid vår datainsamlingsmetod då vi 

kartlägger de åsikter skribenterna på Flashback publicerat. Innehållsanalysen fungerade väl 

för oss vid vår kodning då det gjorde att vi enkelt kunde analysera vad det var skribenterna 

ville ha sagt med det de skrev. Vi använde enbart den information som svarade på våra 

frågeställningar för att sedan mata in resultaten i statistikprogrammet SPSS.Vid vår 

datainsamling använde vi oss av skribenternas publicerade inlägg för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi analyserade inläggen för att förstå vad skribenterna menade med det de 

skrev samt hur de ställde sig till våra frågeställningar. Detta betyder att vi inte ställt direkta 

frågor till skribenterna för dem att svara på via deras inlägg. Hade vi gjort så hade det antal 

skribenter vi haft med i vår studie möjligen svarat på fler av våra frågeställningar och 

alternativ och på så vis hade vi eventuellt fått ett större procenttal vid våra tabeller där vi 

bland annat redogör för användningen av olika handlingsstrategier. Procenttalet är ibland 

lägre vid tabellerna vilket bland annat tyder på att skribenterna nämner varierande 

handlingsstrategier vid deras inlägg. Vad de nämner har vi inte påverkat och det har således 

inte varit möjligt att bestämma vad de ska skriva om. 

Vi valde att använda internetforum som källa till information då vi förstår att våra 

frågeställningar kan vara känsliga och därför generera fel svar vid en enkätundersökning. 

Internetforumet Flashback har varit en bra datainsamlingsplats för oss där skribenter 

självmant publicerat deras åsikter om ämnet för andra att läsa och ta del av. Vi fann det enkelt 

att få tag på svar till våra frågeställningar och detta gjordes utan att några individer tog skada 

eftersom skribenterna inte blivit tvungna till att svara på några känsliga frågor utan publicerat 

åsikter med egen vilja(Vetenskapsrådet 2011:45). De svar vi fått fram via vår 

datainsamlingsmetod är inget som är enhetligt för samhället utan det representerar enbart en 

grupp individer och deras åsikter, detta har vi varit väl medvetna om genom vår studie. Vi 

anser dock att vårt studieresultat skulle kunna överföraspå en större population då den har en 

hög validitet då vi kartlagt flera inlägg som är relevanta för vår studie (Esaiasson et al. 

2012:154). Vi anser att vårt studieresultat är nyttigt och användbart för att synliggöra 

befolkningens åsikter kring riksnormen.Som tidigare forskning redogör har riksnormen 
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försämrats med åren då den inte utvecklats i takt med samhällets förändringar. Med detta i 

åtanke kan de inlägg vi analyserat visa på mer godtyckliga svar då de inte speglar det aktuella 

problemet med riksnormen eftersom de kan vara något år gamla. 

7.3 Vidare forskning 

Vår studie visar på delresultat där vi kan se att vissa spår skulle kunna fördjupas ytterligare. 

Därmed finner vi det intressant om fortsatt forskning hade fördjupat sig mer på hur 

bidragstagare lever med rådande summa från riksnormen, hur de uppfattar deras livssituation 

och hur de får vardagen att fungera med denna summa. Då det är bidragstagaren som är 

forskningsobjektet får forskaren en klarare bild på hur erfarenheterna kring att leva på 

riksnormen är och om riksnormen verkligen täcker dess behovsposter. Vidare skulle liknande 

forskning inom de andra områdena av det ekonomiska biståndet även kunna utföras. Alltså att 

fokus ligger på skäliga kostnader utanför riksnormen och livsföring i övrigt. Detta för att 

uppmärksamma och synliggöra individen ”bakom” biståndet och ta fasta på hur individen 

klarar av sin livssituation vid ekonomiskt biståndstagande. Vidare forskning skulle också 

kunna undersöka huruvida bidragstagare är medvetna och har förstått vad riksnormen summa 

innebär för begränsningar. Detta då vårt resultat verkar urskilja vissa tecken på att 

bidragstagare eventuellt inte får den information de behöver gällande vad riksnormen skall 

täcka. 
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