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Abstract 

Title: The life is too soft to accord in to tariffs: an essay about youth and families with 

children who are recipients of economic support, their experience of their financial situation 

and the reception towards the social welfare. 
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The aim for our study has been to examine how youth and families who are recipients of 

economic support on long term basis experience their contact with social welfare. The starting 

point for the question at issue has been the client’s experience of their financial situation the 

reception and expectations towards the social welfare. 

 

In our B-level study we carried out qualitative interviews with social welfare officers to find 

out how they applied the ”child perspective” in granting financial support and to what extent 

they felt that they succeeded in meeting the need of the client. The conclusion was that there 

is still room for improvement in this field and particularly a wish to focus more on the child’s 

situation and development. The officers told us that they tried to pay closer attention to the 

child’s situation through asking about the children and by visiting the families at home. 

They expressed awareness of the importance to a child’s well being the financial situation of 

their family. They also expressed the need for the child to be able to take part in leisure time 

activities and having an active social life. 

 

In this study our research method is based on qualitative interviews. Our questionnaires where 

handed out to social welfare officers and workers in an organization aiming their work at 

vulnerable youth.  The target group is the parents of younger/older children and young adults 

between 18 - 25 years. The result of our interviews has been analyzed in relation to earlier 

research and relevant theories. Final conclusion; the target group expresses a positive 

experience of their contact with social services. It became clear that the experience varied 

depending on which handling officer one met. An interesting point is how different the 

youngsters and their parents reason around needs and expectations. 

Keywords:  Economic support, treatment, need, identity development, socialisation.    
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1. Bakgrund och problemformulering 

Hjort (2004) belyser att dagens samhälle präglas av överflöd och konsumtion. Författaren 

förklarar att utifrån hur vi konsumerar bedöms vi av omgivningen där alla inte har samma 

möjligheter och resurser. Hjort belyser vidare hur det är att leva med knapp ekonomi i ett 

konsumtionssamhälle samt att det är förväntningar från det egna hushållet men också 

föreställningar om det krav man tror omgivningen har (s. 220). 

   
Hjort (Ibid.) belyser att dagens samhälle kräver mycket från individen. Fritidsintressen idag 

innebär kostnader både vad det t.ex. gäller utrustning men också medlemsavgifter. Media ger 

också ungdomarna en bild av hur ”man ska vara” där kläder och prylar har stor betydelse för 

ungdomarnas identitet och tillhörighet (s. 226). Författaren menar även att utvecklingen av 

tekniska saker går snabbt, någonting som är ”populärt” idag ses snabbt som ”passé”. Barn och 

ungdomar är medvetna om detta och strävar efter att ha ”det senaste”, vilket gör att läggs stor 

press på föräldrarna som ofta prioriterar barns/ungdomars behov framför saker som anses vara 

nödvändiga som t.ex. kost, egna kläder m.m. (s.233). 

 

Socialtjänsten arbetar utifrån bl.a. socialtjänstlagen. Varje kommun utvecklar sina egna mallar 

och riktlinjer som följs i den individuella behovsprövningen. Livet är inte alltid så lätt utan 

kan upplevas som invecklat och komplicerat. Hur ska då de uppgjorda mallarna tillämpas i det 

komplexa livet? Finns det möjligheter att kompensera människors behov och brister eller blir 

det bara en yta? Detta är övergripande frågor som är intressanta i sammanhanget.  

   
Under senaste åren har man utvecklat socialtjänstlagen inte minst vad det gäller barn och 

ungdomar. I 5 kap 1 § SoL står det bl.a. att: ”Socialnämnden ska verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, i nära samarbete med hemmen 

främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos 

barn och ungdom” (Gregow, 2007). Vår tolkning av lagen är att det inte bara är de materiella 

behoven som ska tillgodoses utan att barns/ungdomars högre behov även ska uppmärksammas 

som t ex behov att tillhöra olika grupper och delta i aktiviteter.  

   
Socialtjänsten arbetar efter en ramlag som innebär att man som socialsekreterare har ett stort 

handlingsutrymme att tillämpa lagen genom att anpassa den till individuella behov och 

förutsättningar. I Socialtjänstlagen definieras rätten till bistånd i 4 kap 1 § (Gregow, 2007). 

Det sägs att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 



 2 

något annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 

Klienterna ska garanteras en skälig levnadsnivå men lagen förklarar inte vad som menas med 

skälig levnadsnivå. Det är upp till socialsekreteraren i en öppen beslutssituation att bedöma 

vad som anses vara skäligt att bevilja. Socialsekreterares roll är inte alltid enkel då det finns 

flera faktorer som ska tas hänsyn till. Här menar vi å ena sidan, tillämpning av lagar och 

regler och å andra sidan klienternas behov och förutsättningar. Hetzler (1984) belyser att 

tillämpning av lagar och regler har att göra med den enskilde socialsekreterares egna 

tolkningar och värderingar (s.120). Även om en socialsekreterare ”ser” problemet hos 

klienterna och är villig att hjälpa, kan myndighetens möjligheter och resurser innebära en 

begränsning för vilken insats som kan ges. Med detta menar vi t.ex. kommunens riktlinjer och 

de normer som styr besluten samt vad som anses vara skäliga levnadsförhållanden i just denna 

kommun.  

 

I olika undersökningar visas att majoriteten av klienterna, trots ett bra bemötande, upplever 

kontakten med socialtjänsten som obehaglig och skambelagd (Starrin & Jönsson 2004, s.204-

206). Det är en av anledningarna till att personalen på socialtjänsten ska visa respekt för 

klienterna och ge en bra information inte bara vad det gäller klienternas skyldigheter utan 

också rättigheter. Socialtjänsten möter många olika personer som lever under olika 

omständigheter. På grund av detta är det viktigt att socialsekreteraren är lyhörd, har en 

empatisk förmåga samt ska kunna stärka klienternas självtillit och självtilltron (Ibid. s.212) 

 

Vi har i vår B uppsats (2008) skrivit om ”Barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt 

bistånd”. I denna uppsats tog vi upp vikten av att tillgodose barnens behov men också hur 

ekonomin påverkar barnen. Enligt de socialsekreterare som vi intervjuat fanns det fortfarande 

brister när det gällde att prioritera barnperspektivet. Socialsekreterarna hade en önskan om att 

bli bättre på att uppmärksamma barnens behov och att utveckla sitt arbete mer. De var 

medvetna om att familjens ekonomiska förutsättningar är av stor betydelse för barnen och 

deras välmående. Socialsekreterarna ansåg också att det var av stor vikt att ha ett fungerande 

nätverk men även att barnen hade möjlighet att kunna delta i fritidsysselsättningar och ha ett 

aktivt socialt liv.  

 

Från att ha tagit del av socialsekreterarens perspektiv tycker vi att det är intressant att även ge 

klienterna en chans att bli ”hörda”. Frågorna som vi tycker är relevanta i det här 

sammanhanget berör bl.a. mötet med socialtjänsten, behov av socialisering och 
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identitetsskapande. Bergmark & Lundström (2004) belyser att mötet är ett begrepp som fått 

allt mer betydelse i socialt arbete. Grunden i socialt arbete ska utgöras av äkta möten med 

socialarbetare och klienter d.v.s. möten vars syfte är att gemensamt komma fram till en 

insiktsskapande förändringsprocess (s.80). Med socialisering menas hur beteendemönster och 

samhälleliga normer förmedlas till barn och ungdomar under deras uppväxt och utveckling 

(Bergmark 1998, s.53). Identitetsskapande handlar enligt Jerlang (2005) om att barn och 

ungdomar får möjlighet att utvecklas och få en uppfattning om sig själva som personer för att 

kunna upptäcka vilka de är (s.68). 

 

Den här studien kommer att handla om klienter som uppbär ekonomiskt bistånd under en 

längre tid. Vi kommer att intervjua två klientgrupper. Den första gruppen som vi vill fokusera 

på är föräldrar till både yngre och äldre barn. När det gäller föräldrar tycker vi att det är 

viktigt att intervjua både de föräldrarna som har mindre barn (med tanke på all utrustning som 

krävs på förskolan som regnkläder, regnstövlar, extrakläder, vinteroverall, m.m.) och de som 

har större barn (med tanke på allt som idag ses som nödvändigt). Detta tycker vi viktigt att 

göra för att se om de upplever att deras barns behov uppmärksammas och ifrågasätts av 

socialtjänsten. Då det framkommit i vår B uppsats att det är föräldrarna som möter 

socialtjänsten känns det relevant att intervjua föräldrar och inte barn. Detta känns också 

viktigt med tanke på de etiska principerna då vår studie handlar om ett känsligt ämne. Den 

andra klientgruppen som vi vill undersöka är ungdomar eftersom de själva ansöker om 

ekonomiskt bistånd samt möter socialtjänsten och därmed kan tala utifrån egna erfarenheter. 

Med ungdomar i denna studie menar vi personer i åldrarna 18-25 år. Denna avgränsning har 

vi gjort på grund av att de kommuner vi valt att göra undersökningen i använder begreppet 

ungdomar för denna åldersgrupp. Den här gruppen är intressant för vår studie med tanke på 

att de är nära barndomen men också har klivit in i vuxenlivet där de ska ta ansvar för sitt eget 

liv.  

 

I vår studie är begreppet ekonomiskt bistånd ett av de centrala begreppen som kommer att 

upprepas flera gånger i olika uppsatsdelar. Vi kommer även att använda begreppen 

”socialbidrag” och ”försörjningsstöd”. Vi vill härmed klargöra för läsaren att de tre begrepp 

betyder en och samma ersättning som beviljas av socialtjänsten när individen av olika 

anledningar inte kan försörja sig med egna medel. Socialstyrelsen (2003) menar att när 

klienterna har varit aktuella på socialtjänstens ekonomienhet och uppburit ekonomiskt bistånd 

under minst tio månader ska det anses vara ett långvarigt biståndstagande (s.8). Med 
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begreppet ekonomienhet menar vi socialtjänstens enhet som har för uppgift att bl. a. 

handlägga ekonomiskt bistånd d.v.s. besluta i ärenden som gäller ansökan om ekonomiskt 

bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt.      

 

Vi vill också undersöka om barn respektive ungdomar berörs av dagens samhälle som enligt 

Hjort (2004) allt mer kretsar kring konsumtion (s.226). Det som förut ansågs vara ”lyxvaror” 

ses idag som självklara att ha i hemmen. Upplever ungdomar och föräldrar att ekonomin har 

betydelse för identitetsskapande och socialisering samt framtidsförutsättningar? En annan 

fråga som vi vill belysa i vår studie och som inte tas upp mycket i tidigare forskning är vilka 

förväntningar som finns hos klienterna när det gäller socialtjänstens insatser. Vi kommer i vår 

studie att anlägga ett klientperspektiv där både ungdomar och föräldrar ingår.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur ungdomar och barnfamiljer som har uppburit 

ekonomiskt bistånd under en längre tid upplever sin situation, bemötandet med socialtjänsten 

samt deras förväntningar på socialtjänsten. Vårt syfte bryts ner i fyra mer konkreta 

frågeställningar: 

 

o Hur upplever ungdomarna respektive föräldrarna sin ekonomiska situation?  

o Vilken betydelse upplever ungdomar respektive föräldrar att ekonomin har för 

identitetsskapande och socialisering? 

o Hur upplever ungdomar respektive föräldrar att socialsekreterarna uppmärksammar 

och lyssnar till ungdomarnas/barnens/föräldrarnas behov och bedömer utifrån dem? 

o  Hur avvägs det personliga ansvaret mot socialtjänstens? 

 

1.2. Avgränsningar 

Vi avgränsade oss när vi valde att undersöka bara barnfamiljer och ungdomar som har 

uppburit ekonomiskt bistånd under minst tio månader. När det gäller ungdomar har vi 

avgränsat oss till åldrarna 18-25 år och vad det gäller föräldrar har vi valt att intervjua både de 

föräldrarna som har mindre barn och de som har större barn. Vi har även avgränsat oss 

geografiskt. Vi har valt att genomföra vår studie i Kalmar läns fyra kommuner där vi tidigare 

intervjuat socialsekreterarna. Det känns relevant med tanke på den tid och de resurser vi har 

inför denna uppsats.  
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1.3. Fortsatt framställning 

Denna studie består av sex kapitel. I kapitel två och tre kommer vi att redogöra för den 

tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna som vi fann som relevanta utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Därefter övergår vi till metodkapitlet där vi redogör för den 

metod vi valt att använda oss av i vår undersökning samt presenterar de avgränsningar vi fått 

göra. I detta kapitel tar vi även upp urval, genomförande av intervjuerna, bearbetning och 

analys, generaliserbarhet, diskussion kring reliabilitet och validitet, etiska överväganden samt 

arbetsfördelning. Nästkommande kapitel handlar om resultat och analys av det material som 

vi fått fram under vår undersökning. Avslutningsvis kommer vi fram till vår diskussion. 

 

2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den forskning som vi har hittat och som vi 

tycker är relevant utifrån vår studies syfte och frågeställning. 

 

Hjort (2004) har belyst hur familjer med dålig ekonomi lever och menar att de ständigt måste 

göra prioriteringar över vad de anser vara icke nödvändig eller nödvändig konsumtion. 

Författaren beskriver ”externa krav”, krav de upplever utifrån, från omgivningen som t.ex. 

krav och förväntningar från förskola/skola/kamrater, marknadsföring via media och annan 

reklam. Pressen på att handla märkeskläder och mobiltelefoner ökar genom detta på 

hushållen. Kravet kan också innebära att barnen har möjlighet att följa med sina kompisar på 

olika idrottsevenemang eller bio. Barnen behöver också ”rätt” utrustning för att barnen ska 

kunna delta i förskolor och skolors aktiviteter. Det kan vara svårt för de vuxna att prioritera. 

Ofta leder detta till att de vuxna håller igen på konsumtionen för egen del som t.ex. kläder och 

mat detta för att kunna tillgodose barnens behov. Barnens behov innebär inte alltid något extra 

lyxigt. Det kan röra sig om utrustning för att kunna delta i uteaktiviteter i skolan som t.ex. 

vinterskor och overaller (s. 226-233). 

 

Hjort (Ibid.) talar om en socialt nödvändig konsumtion. Till detta räknas som vi tidigare 

nämnt märkeskläder, biobesök, mobiltelefoner, datorer, m.m. Det är sådant som uppfattas som 

”måsten”, saker ”alla andra” har. För att pengarna ska räcka till prioriteras detta på bekostnad 

av det vi i dagligt tal kallar för materiellt nödvändig konsumtion. Med materiell nödvändig 

konsumtion menas mat, hygien, kläder, boende m.m. För att kunna vara en del av dagens 
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konsumtionssamhälle åsidosätts andra kostnader som Hjort benämner ”alternativkostnader”. 

Till detta kan räknas läkarbesök, tandläkarbesök och hemförsäkringar (s.229-230). 

 

Barnen i Harjus studie (2005) upplevde att de hade begränsade möjligheter till ett aktivt 

socialt liv. Att ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eller att kunna åka på en semesterresa 

var inte något självklart för dem. Harju har genom sin undersökning kommit fram till att det i 

åldern 12-16 år är som svårast att leva med knapp ekonomi. Detta på grund av att ungdomarna 

under denna tid genomgår en stor del av den kognitiva utvecklingen, då bl.a. sociala relationer 

byggs upp (s.34-39). Enligt Harju hade de flesta barnen som hon intervjuat egna erfarenheter 

av att knapp ekonomi inte hade någon påverkan på deras relation till sina vänner. Det som 

författaren uppmärksammade var att skillnaden låg i vad de hade möjlighet att göra 

tillsammans. En känsla av utanförskap kunde upplevas när barnen inte kunde följa med på bio 

eller fika på grund av att de inte hade råd. De barn som deltog i Harjus undersökning tog 

också upp att relationen inom familjen kunde påverkas negativt. Den knappa ekonomin satt 

gränser för föräldrarna då barnen ville ha möjlighet att göra och att ha saker och detta kunde 

leda till osämja i familjen (s.96). 

 

Salonen (2007) beskriver stora skillnader i barns uppväxtvillkor genom att jämföra olika 

grupper av barnfamiljer samt från olika delar i landet. Författaren menar att känslan av 

fattigdomen stärks genom de utsattas barns upplevelser av de stora skillnaderna och att de inte 

kan få de som andra barn ha tillgång till som t.ex. att ha egna födelsedagskalas och möjlighet 

att kunna följa med till andras, då de inte har råd att köpa presenter. Ett annat exempel som 

Salonen tar upp där det också visar sig att barnen inte har samma möjligheter är att en del 

barn måste avstå från skolresor och veckopeng. (s.19-24) 

 

Socialbidragstagarna som deltog i utredningen Från socialbidrag till arbete (SOU 2007: 2) 

berättade att de i kontakten med socialtjänsten upplevde obehag och kände sig 

misstänkliggjorda men också att det var ett ojämlikt maktförhållande. De upplevde också 

bristen på empati och kände att de blev behandlade som mindre värda (s.168). Liknande 

känslor upplevdes även av klienterna som deltog i en undersökning gjord av Jönsson & 

Starrin (1999. ref. i Bergmark & Lundström 2004) I denna undersökning framgår det att en 

tredjedel av socialbidragstagare har trots ett bra bemötande upplevt skam i kontakt med 

socialtjänsten. Att vara i kontakt med socialtjänsten upplevs av en del klienter som hot mot 
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sin egen självbild och sitt eget värde. Istället för att uppleva socialbidraget som en rättighet 

uppfattar många klienter det som tiggeri (s.206-207). 

 

Länsstyrelsen (2004) belyser betydelsen av att socialtjänsten ska iaktta ett barnperspektiv. 

Medvetenheten från socialtjänsten att arbeta efter dessa riktlinjer är hög. Trots detta visar det 

sig att arbetet inte kommer barnfamiljer tillgodo. Föräldraperspektivet är framträdande medan 

barnens individuella behov anses komma i skymundan. Om en förälder inte lyfter fram sina 

barns behov med socialtjänsten kan det inte tolkas som att inga behov finns. En anledning till 

det kan vara dålig information, föräldrarna vet inte vad de kan begära, skamkänslor, låg tillit 

till socialtjänsten, men också att inte vilja framstå som ”dåliga” föräldrar. Länsstyrelsen tar 

vidare upp att större vikt ska läggas på helheten i familjen genom att utreda barnfamiljers 

ekonomi, och dess behov av stöd och hjälp. Det anses också att det kan bli påfrestningar för 

barnen om socialtjänsten inte förstår hur svårt det kan vara att leva på en låg ekonomisk nivå 

under en längre period. Länsstyrelsen menar att det finns risk för stigmatisering och att barnen 

kan få en ogynnsam uppväxt (s.1-5). 

 

Genom att studera tidigare forskning har vi funnit att forskare fokuserat på frågorna om 

nödvändig och icke nödvändig konsumtion samt möjligheter till fritidsaktiviteter. En del 

forskare har även belyst skillnader i olika åldrar samt ekonomins betydelse för 

identitetsskapande och utveckling. Det som också tas upp i tidigare forskning är hur knapp 

ekonomi påverkar relationerna i familjer samt hur klienterna upplever mötet med 

socialtjänsten. Tidigare forskning tar även upp hur socialtjänsten beaktar barnperspektivet i 

handläggning av ekonomiskt bistånd. I vår studie kommer vi att beröra mycket av det som 

redan forskats i men vi kommer också att gå vidare och fördjupa oss mer i klienternas 

förväntningar i mötet med socialtjänstens ekonomienhet samt klienternas behov både vad det 

gäller behov av det materiella och det sociala. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som vi fann som 

relevanta för vår studie utifrån våra frågeställningar. Vi kommer att fokusera på två olika 

nivåer. Först kommer vi att utifrån ett makroperspektiv redogöra kring rättens roll i 

socialpolitiken där vi tar upp tillämpningen av lagen och det responsiva rättssystemet. Sedan 
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kommer vi att gå vidare på en individnivå utifrån Runcimans teori (1966) om relativ 

deprivation.  

 

3.1. Socialpolitiken - mål och medel 

Enligt Hetzler (1984) har socialpolitiken inriktat sig på att motverka segregation i 

samhällsutvecklingen samt främja en social och ekonomisk trygghet, jämlikhet och 

demokrati. En av åtgärderna som skulle följa den här inriktningen var olika stödåtgärder och 

ersättningsformerna som har byggts upp under 1990-talet som t ex lag om pensionsförsäkring, 

familjebostadsbidrag, studiesocialt stöd, socialtjänstlagen, m.m. Statens bidragssystem ska 

hjälpa med omfördelning av inkomster mellan olika grupper i samhället d.v.s. skapa en 

ekonomisk trygghet i de grupper som av någon anledning inte kan försörja sig med eget 

arbete. Om man är berättigad beror på situationen och typ av bidrag. Det finns generella 

bidrag som t ex barnbidrag och selektiva bidrag som är behovsprövade, som t ex socialbidrag 

(s.52-63). 

 

3.2. Begreppet behov kontra rättighet 

Enligt Hetzler (1984) är begreppet behov ett av de centrala begreppen i socialpolitik. 

Socialpolitikens syfte är att tillfredställa vissa behov som är definierade av staten. Det är 

någonting som har väckt förväntningar hos befolkningen. Staten ”erkänner” krav från 

befolkningen när det gäller vissa behovstillfredsställelser och i samband med det utvecklas 

sociala rättigheter. Författaren diskuterar förhållandet mellan begreppen behov och rättighet 

då det ofta anknyts till stigmatisering. Om man frikopplar begreppet behov från begreppet 

rättighet betraktar man det mer som välgörenhet. I detta fall kopplas denna typ av 

behovstillfredsställelse med stigmatisering av hjälpmottagaren. Om man istället betraktar 

behovstillfredsställelse som en grund för social rättighet kan man tänka på hjälpmottagarens 

moraliska rätt till t ex en ersättning. I så fall kan man se som plikt för samhället att tillgodose 

behoven hos en individ eller en grupp. Det innebär ett skydd för individens rättigheter och det 

är också en grund för statens legitimitet. Statens målsättning har varit att tillfredställa 

fysiologiska behov samt behov av trygghet. På senare år har andra högre behov utvecklats och 

de innebär en stor press för staten. Det handlar om behov som har att göra med livskvalitet 

och är inte lätta att tillfredställa (s.71-78). 
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3.3. Kommunens skyldigheter och individens rättigheter 

Hetzler (1984) tar upp att socialpolitikens mål i Sverige har varit att skapa trygghet genom att 

tillgodose materiella behov. Därför har det byggts upp ett bidragssystem för omfördelning av 

ekonomiska resurser från en grupp i samhället till en annan. Socialbidrag (ekonomiskt 

bistånd) är en ersättning som följs av en individuell behovsprövning. Socialbidraget har som 

syfte att tillfredställa grundläggande ekonomiska behov, dels behov av ekonomisk försörjning 

när det inte kan ske på annat sätt, dels behov av ekonomiskt stöd därutöver i förebyggande 

eller rehabiliterande syfte. Grunden till rätten till socialbidrag bör alltså vara att medel saknas 

samt att försörjningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt (s.84).  

 

I Socialtjänstlagen definieras rätten till bistånd på följande sätt:  

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och får sin livsföring i övrigt.  

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

utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. 

(Gregow 2007, SoL 4 kap 1 §) 

 

Hetzler (1984) menar att det som står i lagtexten kan översättas med att lagen garanterar 

individens rätt till bistånd i vissa ”oklart definierade situationer”. Det är socialnämnden i 

kommunen som har ansvar att hjälpa den behövande, definiera behov samt fastställa 

biståndets storlek och omfattning. Även individen har ansvar som går ut på att efter sin bästa 

förmåga bidra till att förbättra sin situation. Det handlar om ett samspel mellan rättigheter, 

skyldigheter och ansvar. Det finns misstankar att det i lagen finns utrymme för vissa 

oacceptabla skillnader beroende på i vilken kommun individen bor i. För att tillfredställa 

rättssäkerheten har individen rätt att överklaga beslutet om bistånd till länsrätten. Hetzler 

menar att ven i Socialtjänstlagen finns utrymme för tolkning. Socialsekreterare ska bevilja 

bistånd så att den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Man kan ställa frågan vad som 

menas med skälig levnadsnivå (s.85-86). Enligt Socialstyrelsen (2003) har begreppet 

diskuterats i flera propositioner men det finns ingen slutgiltig definition av det (s.36).  

 

Hetzler (1984) framställer rättens roll i socialpolitiken som ett vikigt element. Författaren 

menar att en viktig fråga i det här sammanhanget är hur myndigheternas beteende utvecklas 
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när lagen inte ger ”tillräcklig” vägledning för dess tillämpning. Det är intressant att se hur 

individer som lagen är avsedd att hjälpa påverkas. Tillämpningsmyndigheter har mycket 

makt. Det handlar om makt att tolka lagen, makt att välja åtgärder och lösningar på ett 

problem, m.m. Hetzler ifrågasätter hur en tjänsteman eller en myndighet använder sin makt 

samt vilka värderingar som ligger bakom olika beslut och tolkningar. Författaren menar att 

det kan leda till maktmissbruk genom en inflytande av individuella värderingar. Det kan 

också leda till positiva effekter om beslutsfattaren ”ser” problematiken och förankrar lagen i 

det verkliga livet (s.120). 

   

3.4. Detaljreglerande- och ramlagsstiftning 

När det gäller lagstiftning och tillämpning av lagen finns det två dominerande rättstekniker 

som används i socialrättslig lagstiftning: detaljreglerande lagstiftning och ramlagstiftning 

(Hetzler 1984, s.38-39). 

 

En detaljerad lagstiftning enligt Hetzler (Ibid.) betyder att en lag som träder i kraft reglerar 

fullständigt de förhållandena som ska reformeras. Lagen är utformad klart och entydigt. 

Lagen i sig utgör ett styrningsmedel och syftet kan vara att nå en förändring av en viss 

problemsituation. När det gäller tolkning och tillämpning av denna lag läggs ett hårt tryck på 

tillämpningsmyndigheter. I det här fallet är det omöjligt för en myndighet att vara flexibel och 

anpassa tillämpningen av lagen till individuella behov och förutsättningar. Här kan uppstå en 

konflikt mellan tillämpningsmyndigheten och befolkningen om lagen inte är anpassad till 

befolkningens önskemål och behov (s.39-40). 

 

Hetzler (Ibid.) belyser att det socialpolitiska området godtar alltmer modellen av 

policydeklarationer. Det rättstekniska begreppet för det är ramlagen (s.40).  

 

Ramlagskonstruktionen innebär att lagstiftaren genom att uppställa mål angivit vad 

som förväntas av kommunerna och i mindre utsträckning tagit ställning till 

innehållet i socialtjänsten. Tanken är att ange lagens intentioner och syftet med 

verksamheten. Ramlagskonstruktionen innebär att en kommun får större frihet att 

lokalt anpassa insatser och tillvägagångssätt efter individuella önskemål och behov 

(Socialstyrelsen 2003, s.33). 
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Enligt Hetzler (Ibid.) innebär ramlagen att det är tillämpningsmyndigheten som har ansvaret 

för detaljreglering. Tillämpningsmyndigheten har därmed möjlighet att anpassa tillämpningen 

av lagen till individuella behov och förutsättningar. Det finns, med andra ord, möjlighet att 

anpassa tillämpningen av lagen till befolkningens upplevelser av aktuella problem inom ett 

visst område. Ramlagen ger å ena sidan större frihet när det gäller att välja tillvägagångssätt 

samt som den möjliggör en större hänsyn till den enskildes behov och ev. önskemål. Å andra 

sidan förknippas valfriheten med samhällets resurser, myndigheternas struktur, befolkningens 

krav, m.m. Viktiga aspekter i det här sammanhanget är vad tillämpningsmyndigheten 

uppfattar som lagens mål, hur den reagerar på befolkningens tryck samt hur detta påverkar 

dess fortsatta arbetsinsatser (s.40-45). 

 

3.5. Det responsiva rättssystemet 

Hetzler (1984) anser att lagar måste utvecklas så att de tillåter ett visst mått av flexibilitet för 

att kunna följa samhällets utveckling samt utveckling av behov måste även. Det talas om tre 

idealtyper av rättsliga system: repressiv rätt, autonom rätt och responsiv rätt. Inom den 

moderna rättsteorin har det länge funnits strävan mot responsiv rätt som inriktar sig mest på 

att erbjuda mer en formell procedurrättslig rättvisa, t ex likhet inför lagen. Rätten ska ha som 

mål att åstadkomma en verklig, innehållsrik rättvisa. Det handlar om det s.k. responsiva 

rättssystemet. Det som kännetecknar det responsiva rättssystemet är ”rätt med policy” dvs. att 

rätten allt mer får uppgiften att utrycka och använda policy. Lagstiftningen meddelar målet 

medan rättstillämpande myndigheter får förverkliga målet och detaljreglera olika reformer 

(121-144).  

 

Enligt Hetzler (Ibid) kan det uppstå en rad olika problem som t ex utveckling av 

tillämpningspraxis som inte stämmer överens med lagens tänkesätt, ökad rättsosäkerhet för 

individerna som behöver hjälp med tanke på att myndigheterna/tjänstemän kan missbruka sin 

tolkningsmöjlighet och sin maktposition. Författaren menar att lagstiftarens kontroll av 

lagtillämpning och praxisutveckling är svag. Mycket faller på individen att försäkra sig själv 

om att han/hon får sin rätt. Det administrativa systemet ställer höga krav på individen 

(klienten) när det t ex är fråga om att försvara sina rättigheter och värja sig mot godtyckliga 

tolkningar och beslut (s.144-145). 
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3.6. Relativ deprivation  

Relativ deprivation beskrivs av Runciman (1966) på följande sätt:  ”The magnitude of a 

relative deprivation is the extend of the difference between the desired situation and that of 

the person desiring it” (s.10). Omfattningen av relativ deprivation är skillnaden mellan den 

önskade situationen och den situation en person upplever befinna sig i. Runciman talar om 

normativa grupper det är från den en person tar sin standard (s.12). Enligt Runciman 

genererar en normativ grupp relativ deprivation vilket innebär att man i jämförelse med andra 

kan känna sig fattig trots att man blivit rikare. När en individ jämför sig med andra kan han 

känna sig missgynnad och missnöjd. Relativ deprivation är kopplat till förväntningar. 

Runciman säger vidare att en person som ser sina möjligheter som begränsade kommer att 

jämföra sig med en närliggande grupp och på så sätt kommer hans omfattning av relativ 

deprivation att hållas lågt (s.15).  

 

För att en förändring ska kunna ske talar Runciman (1966) om tre olika influenser utifrån som 

kan göra att attityden och förväntningarna förändras, krig, utbildning eller ekonomisk 

förändring. Krig kan vara en förändring där man oavsett av grupp kämpar sida vid sida. En 

situation där olika samhällsskikt som man annars inte skulle ha mött och samarbetat med om 

det hade varit fredstider. En annan utifrån kommande påverkan kan vara vad massmedia visar, 

och som kan förändra ens syn på tillvaron. Orwell refereras av Runciman där han säger att det 

inte var några större problem vad det gäller detta förrän människorna uppmärksammades om 

att de hade en dålig ekonomisk och social situation genom att en annan standard 

introducerades för dem från ”utsidan”. Detta ledde till att relativ deprivation väcktes hos dem 

(s.24). Författaren tar upp att utbildning kan förändra referensgrupper och höja nivån of 

förväntningar. Ekonomisk förändring kan bryta en ond cirkel och konservatism genom att 

göra människor medvetna om möjligheterna av en högre standard än vad det fallit dem in att 

hoppas på innan. Mötet med olika personer från olika referensramar, förändringar i vardagen 

och påverkan utifrån genom massmedia gör personerna medvetna om sin egen situation och 

sin relativa levnadsstandard (s.25). 

 

Crosby (1976) talar om ”standard of reference”, vilket innebär att man jämför sig med olika 

personer. En jämförelse kan ske inom samma referensgrupp. Personen kan känna sig 

missgynnad om någon med samma förutsättningar lyckats bättre. Personer kan också jämföra 

sig med andra referensgrupper. Detta kan leda till negativa konsekvenser då målen är 

orealistiska (s.85). Runciman (1966) belyser att samhället idag är väldigt individualiserat. 
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Författaren menar att dagens samhälle lägger stora krav på individerna som gör att individerna 

kan känna avsaknad av objektiv norm och en förvirring, rädsla och frustration. I Runciman 

teori om relativ deprivation talas det också om referensgrupper d.v.s. grupper man jämför sig 

med. Om individer inte har anledning att önska sig mer än vad de själva kan åstadkomma 

kommer de inte att var lika missnöjda med vad det har. De kan t.o.m. känna sig nöjda med att 

de bara kan behålla det de har. Om de däremot har visats på ett möjligt mål, den relativa lycka 

och framgång de ser i en mer lyckligt lottad grupp med vilken de direkt kan jämföra sig, 

kommer de att förbli missnöjda med sin lott tills de lyckats ”komma ikapp” Runciman kallar 

detta ”revolutions of rising expectation” (s.9). 

 

4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi vårt metodval och diskuterar för- och nackdelar med den metod 

vi valt att använda oss av i vår undersökning. Vi presenterar även urvalet och vårt 

tillvägagångssätt i undersökningen. En diskussion finns även för transkribering och 

bearbetning av empirisk data, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.  

 

4.1. Metodval 

Vi har valt den kvalitativa intervjun som metod för att få en detaljerad och fördjupande 

information från ett antal föräldrar och ungdomar som under en längre tid uppburit 

ekonomiskt bistånd. Intervju är en form av konversation med ett specifikt syfte för att få fram 

relevant information (Robson 1995, s.228). Intervjuer skiljer sig från vanliga samtal. Det 

måste finnas en rad kunskaper och antaganden om en viss situation för att kunna undersöka 

den med hjälp av intervju (Denscombe 2000, s.130-132). Hur mycket forskaren styr intervju 

beror på vilken typ av intervju som genomförs (Ibid. s.130-132). Vi har valt att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer (se bilaga) som har spelats in på band.  När semistrukturerade 

intervjuer används har forskaren en färdig lista med punkter och frågor som ska beröras. Vi 

har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna vara mer flexibla och 

låta informanterna påverka ordningsföljd samt utveckla sina svar och framföra sina åsikter 

(Ibid. s.135). Vi har fått en djupare och nyanserad bild av varje ungdoms/förälders 

uppfattning av sin situation och bemötandet av socialtjänsten. 

 

Med tanke på den tid och de resurser som vi har men också för att kunna besvara vårt syfte 

och frågeställningar känns det rimligt att använda den här metoden i vår undersökning då vi 
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vill få fram en bild av informanternas känslor, upplevelser och åsikter och det är någonting 

som måste beskrivas och förklaras med egna ord. Intervjuer ger mer djupgående och 

detaljerad information. Vi kunde ställa följdfrågor och på så sätt utforska ämnet samt få 

värdefull information som bara informanterna har kunskap om (Robson 2002, s.273). Detta är 

en av anledningarna till att vi valde intervjun som metod. Vi vill i vår undersökning ge 

tillräckligt mycket tid till informanterna så att de kan framföra allt de tycker är viktigt kring 

vårt ämne samtidigt som vi vill ha tid för följdfrågor och förklaringar. Det är en fördel som 

gör att vi kan få en helhetsbild av situationen.  

 

Enligt Persson (2008) är varje intervju en observation då forskaren inte bara lyssnar på vad 

som sägs utan även betraktar och reflekterar över det som syns och det är någonting som 

skulle även i vår undersökning bidra till att få ut så mycket information som möjligt (s.43). 

Enligt Alvesson & Deetz (2007) kan intervjun ses som en besvärlig metod av många forskare 

men den ses oftast som högst användbar att få fram värdefull information och synpunkter från 

personer som upplever/har upplevt det som ska undersökas (s.215). Vi har gett informanterna 

utrymme att tala och försökt styra så lite som möjligt för att vi ska få informationer då de 

egentligen är “nyckelpersoner” d.v.s. personer med ”kunskap”. Vi behövde ingen stor 

utrustning utan det räckte med vår förmåga att konversera och en bandspelare. Intervjun är en 

väldigt flexibel metod då vi kunde göra justeringar av forskningsinriktning och kontrollera 

data under själva intervjun. Flexibilitet kan enligt Denscombe (2000) även vara en nackdel då 

det kan bli mycket material och därmed kan analysen av det insamlade materialet vara 

tidskrävande med tanke på mängden olika svar och beskrivningar forskaren får (s.161-162). 

 

Eftersom intervjuer bygger på det som människor säger att de gör eller upplever kan man 

aldrig vara säker att det överrensstämmer med sanningen (Sjöberg 2008, s.34). Vi anser att det 

inte har någon större betydelse för vår studie då vi i vår studie vill få en bild av 

informanternas livsvärld och verklighet. Vi har även varit medvetna om att det kan vara så att 

bandspelaren eller kamera skrämmer människor och att de pga det inte berättar ”allt” eller att 

de kan uppleva att forskaren kränker deras privatliv när det handlar om ”känsliga” frågor 

(Denscombe 2000, s.162-163).  

   

4.2. Urval 

Vi har valt att intervjua fyra ungdomar och fyra föräldrar som har uppburit ekonomiskt 

bistånd under minst tio månader. Vår ambition från början var att via socialtjänsten få kontakt 
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med ett antal ”långvariga” klienter. Vi fick använda oss av ett bekvämlighetsurval då vi valt 

de individer som var tillgängliga och som vi tidigare hade haft kontakt med. Kontakterna var 

två socialsekreterare och en representant för en organisation som arbetar med utsatta 

ungdomar. De har vidare hjälpt oss med att hitta informanter. Vidare har vi använt oss av så 

kallat ”snöbollsurval” då dessa informanter hjälpte oss att hitta andra som de trodde skulle 

kunna vara lämpliga för vår undersökning. Till slut fick vi tag i de informanter vi behövde för 

att ha ett rimligt urval för våra intervjuer. Valet av informanterna var ett subjektivt urval i den 

mening att socialsekreterarna hade en god kännedom om det ämne vi studerar och därmed 

själva valde vilka klienter som kan vara aktuella för vår undersökning. Socialsekreterarna 

valde de klienterna som de tyckte var lämpliga för vår undersökning och kunde ge oss 

relevanta informationer för vår studie. Enligt Denscombe (2000) handlar det om ett urval 

utifrån ett särskilt syfte (s 142). Vi är medvetna om att det finns risker att gå via 

socialsekreterare då de kan tillfråga klienter som de tycker är relevanta. Det kan leda till att 

vår undersökning blir styrd och i sin tur kan påverka resultatet beroende på om t.ex. 

socialsekreterarna valt klienter som är vänligt inställda till socialtjänsten. Vi tror å andra sidan 

inte att detta kommer att innebära ett problem för studien. Med tanke på den grupp vi ville 

studera var det omöjligt att själva välja vilka som skulle ingå i studien.  

 

4.3. Genomförande av intervjuerna 

Vi fördelade informanterna mellan oss och innan vi kontaktade dem gjorde vi upp en 

arbetsplan för hur vi skulle genomföra intervjuerna. Sedan ringde vi upp dem och bokade tid 

för intervjuer. Vi informerade dem att vi hade gjort en intervjuguide som vi skulle utgå ifrån 

när vi ställde frågor vid intervjutillfällena. Vi frågade samtliga informanter om det var ok för 

dem att vi spelade in intervjuerna på band för att inte ”tappa bort” något viktigt som kunde 

komma upp under intervjuerna. Samtliga informanter godkände att vi använde oss av 

bandspelare under intervjutillfällena. Informanterna fick själva bestämma var intervjun skulle 

hållas då vi ansåg att det var viktigt med en trevlig och trygg miljö. Vi har gjort intervjuerna 

tillsammans och inlett dem med att presentera oss själva samt berätta lite kort om vårt syfte 

och vår problemformulering, även om informanterna hade fått läsa om det i våra ”brev till 

informanterna” (se bilaga 1 & 2) Vi intervjuade vartannat intervjutillfälle medan den andra av 

oss förde anteckningar. Att föra anteckningar ansåg vi vara en bra säkerhetsåtgärd i fall vi 

skulle få problem med bandspelaren. Intervjuerna varade mellan 20 till 60 minuter.  
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4.4. Bearbetning och analys 

Efter att ha genomfört alla intervjuer spelade vi upp de flera gånger för att försäkra oss om att 

vi ”hört” rätt. Efter det transkriberade vi alla intervjuer i sin helhet. Vi har upplevt som 

positivt att vara två eftersom vi diskuterade om allt som vi uppmärksammade under våra 

intervjuer även när vi lyssnade på det bandade materialet. Utifrån det resultat vi fått i 

undersökningen har vi delat in materialet i olika teman. Vi har också försökt att i analysen 

lyfta fram det mest relevanta och betydelsefulla utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

samt koppla ihop vårt resultat med den tidigare forskningen och de teorierna som vi beskrivit i 

kapitel 2 och 3.  

 

4.5. Generaliserbarhet 

Vår avsikt var inte att generalisera de svar som vi fått från informanterna. Vi är inte ute efter 

representativitet i statistisk mening. Vårt syfte var att presentera några klienters upplevelser 

och åsikter om sin ekonomiska situation, bemötande med socialtjänsten och deras sociala liv. 

Med tanke på att utgångspunkten i vår uppsats är klienternas livsupplevelser av sin situation 

anser vi att det är en värdefull grupp som kan ge viktig information. Våra resultat kan vara 

generaliserbara i analytisk mening. Det kan vara så att vissa resultat kan medverka i att 

befästa eller ifrågasätta gängse teoribildning. Vi kan känna igen vissa gemensamma mönster 

hos informanterna som också förekommer i andra undersökningar och rapporter som vi tagit 

del av eller ge en motbild till dessa. 

 

4.6. Etiska överväganden 

För att ett samhälle ska utvecklas krävs det forskning. Det som är viktigt är att man arbetar 

med betydelsefulla frågor och att det är en hög kvalité på arbetet som utförs. Forskningskravet 

är att kunskap utvecklas, fördjupas och att metoder förbättras. Samhällsmedlemmarna har i 

detta också ett krav på integritetsskydd där individer inte får utsättas för förödmjukelse, 

kränkning, fysisk eller psykisk skada (Vetenskapsrådet 1999, s.5). 

 

När vi genomförde intervjuerna och under hela forskningsprocessen har vi varit noga med att 

följa de fyra huvudkrav för att skydda våra informanter: Informationskravet har vi uppfyllt 

genom att ge information till informanterna om vårt syfte samt beskriva vilka vi är och vad 

undersökningen kommer att leda till. Vi har även informerat dem att deltagandet är frivilligt 

(Ibid. s.7). Vi har även uppfyllt samtyckeskravet genom att inhämta ett samtycke från varje 

informant samt informera dem att de själva bestämmer om de ska medverka under hela 
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forskningsprocessen eller avbryta (Ibid. s.9-10). Det material vi fått fram har vi bara använt 

för undersökningens syfte och det är bara vi som uppsatsskrivare som har haft tillgång till 

detta. På så sätt har vi även uppfyllt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet 1999, s.12-14) Vi har i vår studie valt att inte intervjua barn då vi berör ett 

känsligt ämne. Det är inte självklart att alla barn är medvetna om vad familjen får inkomsterna 

ifrån. Även om barnen skulle vara medvetna om familjens ekonomi vill inte vi ”riva upp” och 

väcka känslor hos barnen. 

 

4.7. Validitet & Reliabilitet 

Enligt Jacobsson (2008) är en redogörelse för undersökningens validitet (mäts det som avses 

att mätas) samt reliabilitet (hur väl mäts det som mäts) ett måste för forskaren (s.165). Vi har 

lagt stor vikt vid utformning av intervjuguiden och frågeställningar och genom detta anser vi 

att vi har uppnått kravet på validitet. Vi har lagt mycket tid på att få tag i informanter och 

förbereda intervjuer. Vi har utgått från vårt syfte och valt att intervjua ett antal 

ungdomar/föräldrar för att kunna få ett innehållsrikt material. På detta sätt säkrades 

validiteten. Efter att ha läst olika forskningsrapporter och publikationer kring vårt 

uppsatsämne anser vi att vi har en god kännedom av det ämne vi valt att undersöka. I den mån 

man kan tala om reliabilitet vad det gäller en kvalitativ metod har vi uppnått kravet på 

reliabilitet (tillförlitlighet) genom att bl. a. spela in och skriva ut våra intervjuer. I 

resultatkapitlet visar vi informanternas svar både enligt vår tolkning men också i form av citat 

så att läsaren tydligt kan se hur vi tolkat och analyserat. Genom detta blir reliabiliteten en 

slags ärlighet mot läsaren. Vi är medvetna att vi har förförståelse inom vårt uppsatsämne som 

kan påverka vår analys och vårt resultat. 

 

En redogörelse av metodologiska problem/förtjänster när det t ex gäller urval, insamlade 

material samt egna slutsatser och diskussion bidrar till studiens kvalitet. Det diskuteras om 

man överhuvudtaget ska använda begreppen validitet och reliabilitet vad det gäller kvalitativ 

forskning då en del företrädare menar att kvalitativa studier kan liknas vid att ”allting går” 

(Jacobsson 2008, s.166). Vi vill vara delaktiga under hela forskningsprocessen och ha ett bra 

samarbete vilket vi anser är väldigt viktigt för att kunna utföra ett bra arbete.  

 

4.8. Arbetsfördelning 

Innan vi började skriva vårt examensarbete har vi läst var för sig den litteraturen vi hittat som 

relevant utifrån studiens syfte och frågeställning. Därefter har vi diskuterat vilka av de 
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vetenskapliga undersökningar som vi gått igenom upplevs mest relevanta att belysa i kapitlet 

tidigare forskning. Vi har även diskuterat olika teorier och vägt för- och nackdelar med dem i 

relation till studiens syfte och frågeställning. Vi har tillsammans valt de teorier som ligger till 

grund för vår studie. Vi har diskuterat teoretiska utgångspunkter och tillsammans omarbetat 

hela texten. Vi anser att det har varit bra för vår studie att vi har varit delaktiga i alla kapitel 

och det har bidragit till att språket är enhetligt under hela arbetet. Vi anser att det har varit 

lärorikt att skriva tillsammans då vi har olika styrkor och svagheter och kan därmed 

komplettera varandra och lära av varandra. Vi ser vårt examensarbete som en gemensam 

produkt och vi anser att vi har gjort lika mycket under hela examensarbetet.  

 

5. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenterar vi intervjupersonerna samt redovisar intervjumaterialet som vi 

fått fram under vår undersökning och vår analys av det insamlade materialet. I vår 

resultatredovisning kommer vi att presentera de svar vi fått från informanterna både med 

referat och med citat utifrån våra frågeställningar. För att tydliggöra för läsaren kommer vi att 

under varje rubrik presentera ungdomarnas och därefter föräldrarnas svar samt analysera 

dessa svar. Vi kommer även att dra paralleller mellan det vi kommit fram till i vår studie och 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som vi har belyst i kapitel 2 och 3. Vi 

kommer inte att använda informanternas riktiga namn utan namnen är fingerade för att skydda 

individen och bevara anonymiteten.  

 

5.1. Presentation av intervjupersonerna 

Som vi redan nämnt har vi intervjuat ungdomar och föräldrar som uppburit ekonomiskt 

bistånd under minst tio månader. Vi har i vår studie fördelat intervjuerna i två grupper, 

intervjuguide till ungdomar och intervjuguide till föräldrar (Bilaga 1, Bilaga 2). Informanterna 

har olika etniciteter och olika kön. Vi kommer inte att analysera dessa skillnader utan de 

kommer bara att finnas med för att beskriva spännvidden bland informanterna. I studien har 

deltagit fyra ungdomar i åldern 18 – 24 år och av dessa var det tre killar och en tjej. En av 

ungdomarna bor med sin mamma och de andra har eget boende. När det gäller föräldrar har vi 

också intervjuat fyra stycken, tre kvinnor och en man. Bland föräldrarna som deltog i vår 

undersökning fanns det både ensamstående och samboende. Vårt syfte har varit att intervjua 

både småbarnsföräldrar och föräldrar till äldre barn vilket också gör att åldern på föräldrarna 

varierade mellan 22-48 år. Som det framgår i tabell 1. har det handlat om föräldrar till barn i 
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ålder 3-17 år (bland föräldrarna som har uppburit ekonomiskt bistånd mellan 1-2 år) och en 

förälder till ett barn i 4 års åldern (föräldern som har uppburit ekonomiskt bistånd under 3-4 

år). 

 

Tabell 1. Längden av försörjningsstöd och ungdomars/barns ålder. 

 

Antal år med 

försörjningsstöd 

 

Antal ungdomar 

 

Antal föräldrar 

 

Ungdomars 

ålder 

 

Barns ålder 

 

1-2 

3-4 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

18-19 

24 

 

3-17 

4 

 

5.2. Upplevelser kring sin ekonomiska situation 

När vi inledningsvis ställde frågan hur informanterna upplevde sin ekonomiska situation fick 

vi ett genomgående svar från ungdomarna att de ständigt måste göra prioriteringar för vad 

som ska handlas för de pengarna de får från socialtjänsten. De utryckte att de sällan har råd 

för något extra som t ex biobesök, fritidsaktiviteter eller möjligheten att fika med sina vänner 

på ett café. De berättade att försörjningsstödet räckte till det nödvändigaste vad det gällde mat 

och boende. Ett vanligt svar var att de sällan hade råd att handla kläder. Även om de inte kan 

unna sig något extra utryckte de att de är tacksamma för den hjälp de får från socialtjänsten.  

 

Max som är 19 år och bor ensam i eget boende berättade som de andra ungdomarna att han 

måste låna pengar för att kunna göra något extra då försörjningsstödet bara räcker till det 

nödvändigaste.  

 

Det räcker aldrig med pengarna… jag kan klara maten men jag skulle aldrig kunna 

köpa kläder. Det är tack vara mina föräldrar som ger mig pengar så att jag kan köpa 

kläder.  (Max) 

 

Ett vanligt svar från föräldrarna var att de lever under väldigt svåra ekonomiska förhållanden 

där prioriteringar ständigt tillhör vardagen. Ett genomgående svar var att de prioriterade sina 

barns behov före nödvändig handel till exempelvis hushållet och för sina egna behov.  

 



 20 

Sara, 48 år som är gift och bor i en lägenhet med sin man och deras tre barn i åldrarna 11, 16 

och 17 år, uttryckte att hon och hennes familj ständigt fick prioritera.  

 

… Om jag och min man till exempel hade rökt skulle vi inte kunna klara oss… vi 

får prioritera mycket… barnen kommer på första plats, självklart men man måste ju 

äta så att deras behov av att köpa märkeskläder och andra prylar kan inte 

tillgodoses alls. Vi upplever idag stress och misslyckande då mina barn så fort de 

kommer från skolan frågar om vi hade sökt jobb eller fått något.(Sara) 

 

Tina, 33 år, som är mamma till en pojke i 4-års ålder och är ensamstående, berättade att hon 

var tacksam för den hjälp hon fått från socialtjänsten och såg försörjningsstödet som en 

tillfällig lösning. Hon uttryckte att hon hade som mål att komma ut i arbetslivet så fort som 

möjligt.  

 

Det är svårt men vi klarar oss. Pengarna räcker till att köpa det nödvändiga. Man 

får bra ekonomisk hjälp men på något sätt räcker det aldrig. Om man vill ha mer 

måste man få ett jobb. (Tina) 

 

Om vi drar paralleller mellan de svar vi fått från informanterna och den forskning som vi 

belyst i kapitel 3, ser vi likheter i informanternas svar och Hjorts (2004) resonemang kring 

konsumtion. Hjort tar upp att de som lever med dålig ekonomi ständigt får göra prioriteringar. 

Författaren menar att prioriteringar görs på bekostnad av den materiellt nödvändiga 

konsumtionen, som t.ex. mat, kläder, hygien, boende, m.m. (s. 226-230). Både ungdomar och 

föräldrar uttryckte att pengarna bara räcker till det absolut nödvändigaste och att de ständigt 

får göra prioriteringar.  

 

En förälder tog upp familjens stress och känslan av misslyckande när barnen varje dag kom 

hem från skolan och frågade om föräldrarna hade sökt eller fått något arbete. De barn som 

deltog i Harjus undersökning (2005) tog också upp att relationen inom familjen kan påverkas 

negativt. Den knappa ekonomin sätter gränser för föräldrarna då barnen vill ha möjlighet att 

göra och att ha saker och detta kan leda till osämja i familjen (s.96). 
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5.3. Första kontakten med socialtjänsten 

Några av ungdomarna hade kommit i kontakt med socialtjänstens ekonomienhet via råd- och 

stödenheten medan andra hade fått hjälp av sina föräldrar. Ett vanligt svar från ungdomarna 

var att de hade blivit bemötta av socialsekreterarna på ett trevligt sätt men att de hade känt sig 

spända inför första mötet med socialtjänsten. Ett vanligt svar från ungdomarna var att de 

ansåg att de hade fått bra information men när det gällde socialtjänstens information om deras 

rättigheter och skyldigheter, har vi fått varierande svar.  

 

Jan, 19 år, bor med sin mamma i en lägenhet, berättade att han såg socialtjänsten som en 

myndighet ”som alla andra”. Han uttryckte att han inte kände sig nervös men att det aldrig är 

roligt att ”be om pengar”. 

 

Maria, 24 år, bor ensam i eget boende, berättade att hon fick mest information om sina 

skyldigheter men inte mycket om sina rättigheter. Hon utryckte att hon inte visste vad hon 

hade för rättigheter. Hon berättade också att hon upplevde första mötet med socialtjänsten 

som jobbigt och att även om hon hade förberett sig och försökt ta med alla papper fattades 

ändå en hel del.  Hon berättade att hon var nervös men att bemötandet var trevligt. 

 

När det gäller föräldrarna hade första kontakten med socialtjänstens ekonomienhet tagits både 

på egen hand men också via andra enheter inom socialtjänsten. Föräldrarna gav också olika  

svar angående bemötandet och vilken information de fick på socialtjänsten.  

 

Tina hade fått hjälp med kontakten till ekonomienheten via en annan enhet. Sara berättade att 

hon själv hade ringt och bokat första mötet med socialtjänsten.   

 

Min handläggare frågade hur jag mådde och om framtiden… jag kände mig 

välkommen men jag kände inte att jag fått en bra information. Informationen 

handlade mest om att jag skulle anmäla mig på arbetsförmedlingen och skriva in 

mitt barn på dagis. Det ställdes till exempel ingen fråga om mitt barn (Tina) 

 

Jag kan inte säga att jag kände mig välkommen… det var inte så jag kände… 

tvärtom… Jag fick mer information från andra som uppbär ekonomiskt bistånd än 

från min handläggare (Sara) 
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Stefan, 35 år är gift och har två barn i åldrarna tre och nio år. Han berättade att han träffade 

olika handläggare och att första mötet med dem skilde sig mycket.  

 

Första mötet var trevligt… vi var nervösa men det gick bra. Handläggaren hade 

mycket frågor om vår utbildning, tidigare arbete, framtidsplaner och barnomsorg. 

Det kändes som alla andra myndigheter inget mer… I början var det mest 

information om våra skyldigheter. När vi fick en annan handläggare fick vi mycket 

mer information om rätten att få lite extra. (Stefan) 

 

Både ungdomar och föräldrar uttryckte att det första mötet är viktigt. För alla informanter var 

det ett stort steg att ta kontakt med socialtjänsten då en del uttryckte att de vara nervösa 

medan andra upplevde skamkänslan av att behöva be om pengar. Även i Jönssons & Starrins 

undersökning (1999 ref. i Bergmark & Lundström 2004) framgår det att socialbidragstagare 

har trots ett bra bemötande upplevt skam i kontakt med socialtjänsten. Istället för att uppleva 

socialbidraget som en rättighet uppfattar många klienter det som tiggeri (s.206-207). Både 

föräldrar och ungdomar ”placerade” socialtjänsten bland andra myndigheter. De som hade 

kontakt under en längre tid med socialtjänsten och andra myndigheter hade en 

”myndighetsvana” men vi kunde ändå inte se att de hade mer kunskap om sina rättigheter än 

de som inte hade denna erfarenhet. Vi förväntade oss att deras sociala rättigheter hade 

utvecklats mer genom deras kontakter med olika myndigheter.  

 

En del av informanterna upplevde försörjningsstödet mer som en välgörenhet än som en 

rättighet då de upplevde det som tiggeri att be om pengar. Enligt Hetzler (1984) leder detta 

resonemang till stigmatisering av hjälpmottagaren. (s.72) Socialtjänsten och samhället måste 

medvetandegöra befolkningen om att försörjningsstödet är en moralisk rätt till varje 

medborgare samt att samhället har som plikt att tillgodose behoven hos medborgarna. Detta 

kan öka skyddet för individens rättigheter och statens legitimitet. (s.73-74)  

 

5.4. Upplevelser och åsikter kring handläggarna på socialtjänsten 

Ungdomarna har haft en och samma handläggare under sin kontakt med socialtjänsten. Ett 

gemensamt svar var att de trodde att det inte spelar någon roll vilken handläggare man får 

eftersom de trodde att alla handläggare beviljar samma saker. Ungdomarna uttryckte också att 

de inte visste hur det skulle vara om de skulle få någon annan handläggare.  
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Oskar, 19 år, bor själv i eget boende, berättade att han har varit aktuell på flera enheter inom 

socialtjänsten. Han uttryckte att han hade träffat olika handläggare inom socialtjänsten och att 

han därmed har erfarenhet av olika bemötande. När det gäller ekonomienheten har han bara 

träffat en handläggare.  

 

… Jag vet inte hur det skulle vara om jag hade fått någon annan handläggare… 

Handläggarna kan göra mycket om de vill… och det gör de.  (Oskar) 

 

Max har som Oskar varit aktuell även på andra enheter inom socialtjänsten där han träffade 

olika handläggare men på ekonomienheten har han bara träffat en och samma handläggare.   

 

Jag upplever att min handläggare inte bryr sig speciellt mycket om mig… Jag tror 

att handläggaren kan göra mycket… men det gör hon också (Max) 

 

Föräldrarna har erfarenhet av att ha haft olika handläggare och kan genom detta jämföra hur 

olika handläggare arbetar och bemöter sina klienter. De talar väldigt öppet om sina 

upplevelser och känslor i kontakten med handläggarna.  

 

Jag har haft olika handläggare i olika kommuner. Det var inte samma bemötande… 

det beror mycket på handläggarnas personlighet. I en kommun kände jag mig inte 

alls välkommen. Jag hade ångest varje gång jag skulle träffa min handläggare… jag 

kunde lika gärna dö… Efter varje möte gick jag hem och grät. De andra var mycket 

trevligare… speciellt en… jag kände att han var villig att hjälpa mig och vi hade 

även telefonkontakt inte bara möten på kontoret. Jag kände att jag kunde prata om 

andra saker inte bara om hur man söker jobb och ekonomi utan mer allmänt. Det är 

inte bara pengar… De måste intressera sig mer om hur klienterna mår.  Man måste 

som klient prata om livet… vissa av oss behöver det (Tina) 

 

Sara berättade att hon har haft olika handläggare och att de hade varit olika på alla sätt. Hon 

uttryckte också att hon trodde att handläggarna kunde hjälpa mycket mer än vad normen 

innebär om de bara har viljan.  

 

Vår första handläggare har varit helt ointresserad av våra problem… hon har inte 

alls brytt sig… Mötet med henne var bara typ att skriva på normen och gå hem. Vår 

andra handläggare har alltid varit trevlig. Hon har alltid visat respekt och intresse. 
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Hon har verkligen brytt sig om mig och min familj. Hon har visat det genom sina 

frågor kring våra problem. Hon har även besökt oss hemma… det betyder mycket. 

(Sara) 

 

Även Stefan har haft kontakt med olika handläggare på ekonomienheten. Och berättade att de 

har varit olika: 

 

Vår första handläggare var snäll men inte jätteintresserad av vår situation… hon 

verkade bara jobba för att ha det gjort på något sätt… medan vår andra handläggare 

var mycket intresserad av våra problem och villig att hjälpa. De har varit trevliga 

båda två men den andra är ett exempel på hur en socialarbetare ska vara tycker jag 

(Stefan) 

 

Vi upplevde skillnad i hur informanterna resonerade beroende på om de hade en eller fler 

handläggare. Ungdomarna som bara har haft en och samma handläggare trodde inte att det 

skulle spela någon roll om de skulle få någon annan handläggare utan att besluten skulle vara 

detsamma. Föräldrarna däremot hade träffat flera olika handläggare och kunde därmed se 

skillnader vad det gäller handläggarnas intresse, engagemang och bemötande. De menade att 

allt beror på handläggarens personlighet. En förälder utryckte att allt berodde på 

handläggarens villighet och förmågan att sätta sig in i klientens situation samt att utan intresse 

av att hjälpa blir det inget bra socialtarbete. Det framkom också att olika kommuner arbetar på 

olika sätt och värderar behov olika. Även Salonen (2007) påpekar på stora skillnader i barns 

uppväxtvillkor genom att jämföra olika grupper av barnfamiljer från olika delar i landet.(s.19) 

Socialstyrelsen (2003) tar upp betydelsen av biståndet och menar att det inte bara sker i 

nödsituationer utan att det är något som ska skapa gynnsammare förutsättningar för framtiden 

för dem som är i behov av hjälp. Socialstyrelsen tar även upp att det finns misstankar att det i 

lagen finns utrymme för vissa oacceptabla skillnader beroende på i vilken kommun individen 

bor (s. 36). 

 

Vi har insett under intervjuerna att de informanter som bara har träffat en handläggare 

generaliserar och tror att alla handläggare är lika. Detta kan få olika konsekvenser beroende 

på om det bemötande de fått av sin första handläggare har varit positivt eller negativt. Genom 

intervjuerna med föräldrarna som har haft olika handläggare har det framkommit att de inte 
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generaliserar och förstår att bara för att en handläggare är ”dålig” innebär inte detta att hela 

socialtjänsten är dålig och tvärtom.  

 

Vi har här ställt en följdfråga om hur ungdomarna och föräldrarna tycker att en bra 

handläggare ska vara. Ett vanligt svar bland ungdomarna var att en bra handläggare ska vara 

trevlig och bemöta sina klienter på ett vänligt sätt samt vara en god lyssnare och inte dra 

slutsatser innan de lyssnat på vad klienterna har att säga. Ett vanligt svar var också att 

handläggarens personlighet spelar stor roll. 

 

Även föräldrarna ansåg att bemötandet är en viktig del av socialt arbete. De utryckte också att 

det är viktigt att man som klient känner sig välkommen samt att handläggaren ger en 

möjlighet till klienterna att prata om sitt sociala liv och inte bara om pengar. Ett vanligt svar 

från föräldrarna var att de önskade att deras handläggare skulle fråga lite mer om deras barns 

behov för att kunna hjälpa dem så att deras barn inte behöver skilja sig från andra barn. De 

uttryckte också att en bra handläggare ska vara villig och ha förmåga att sätta sig in i 

klienternas situation för kunna förstå problematiken och hitta lösningar.  

 

Tina som har egen erfarenhet av ett otrevligt bemötande uttryckte att det är viktigt att 

klienterna känner sig välkomna när de kommer till socialtjänsten.  

 

Om man känner sig välkommen kan man slappna av och berätta mer om sitt liv… 

En bra handläggare ska intressera sig för sina klienter och hjälpa till med sociala 

kontakter. Om jag hade fått mer hjälp hade jag mått bättre och inte varit så ledsen. 

(Tina) 

 

Karin, 22 år, ensamstående mamma till ett barn i 4-års ålder, uttryckte sin tacksamhet till sin 

handläggare för den hjälp och stöd hon fått från henne. Hon menar att samtal med hennes 

handläggare känns som ett vanligt samtal och att hon kan ta upp allt som är av vikt. Karin 

upplevde också att hennes handläggare ger en bra information och att allt detta tyckte Karin 

gör henne till en bra handläggare. 

 

Informanterna ansåg att handläggarna har ett stort handlingsutrymme av att bevilja olika 

insatser och att de kan göra mycket för klienterna bara de är villiga och intresserade. Om vi 

kopplar informanternas svar till Hetzler (1984) som tar upp att ramlagen ger en viss frihet till 
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tillämpningsmyndigheten för att kunna anpassa tillämpningen av lagen till individuella behov 

och förutsättningar ser vi att socialtjänsten har möjlighet att välja tillvägagångssätt. Ramlagen 

möjliggör en större hänsyn till den enskildes behov och önskemål.  Valfriheten måste även ses 

utifrån samhällets resurser, myndigheternas struktur, befolkningens krav, m.m. (Ibid. s.40-45) 

 

5.5. Klienternas behov och förväntningar 

Vi frågade hur klienternas behov ifrågasattes av handläggarna och om de kände att de kunde 

komma med förfrågningar. Vi ställde även en fråga om de kände att de fick sina behov 

tillgodosedda samt vad de har för förväntningar på socialtjänstens ekonomienhet. 

Ungdomarna kände att det hade varit bra om handläggarna hade frågat mer om deras behov 

men också att handläggarna kommit med egna exempel och förslag på vad de hade rätt att 

söka. Ett genomgående svar var att handläggarna inte hade frågat så mycket om vad 

ungdomarna gör. Ungdomarna själva uttryckte också att den kontakten de hade med 

ekonomienheten hade att göra med deras materiella behov.  

 

Max har frågat om hjälp till sportutrustning och fått avslag. Jan däremot har uttryckt att han 

skulle vilja fortsätta med sin sport men att han inte visste om han hade rätt att få hjälp till det 

och om det var en relevant fråga att ta upp med sin handläggare. Han hade inte möjlighet att 

fortsätta då han var tvungen att åka till en annan närliggande kommun och behövde då hjälp 

till ett busskort. 

 

Maria som har varit aktuell på ekonomienheten i fyra år upplevde att hon hade fått tillräckligt 

med tid för att svara på frågorna och fråga själv. Hon uttryckte att hon inte har frågat efter 

något extra och att hon ”än så länge inte har haft några stora behov”.  

 

Max som är idrottsintresserad uttryckte att han inte hade fått den hjälp som han behövde. Han 

berättade att han behövde hjälp med att göra något meningsfullt på fritiden för att inte ”bara 

driva omkring”. Max förväntningar på ekonomienheten är rent ekonomiska ärenden. Han 

menar att om han har andra behov som att t.ex. samtala med någon, vänder han sig till råd- 

och stödenheten eller en psykolog.  

 

Min handläggare frågar inte så mycket. Det går väldigt fort. Det krävs bara en liten 

underskrift… jag gör det jag ska och hon gör det hon ska. Jag har frågat flera 

gånger om att få ”extra” som t.ex. tränade jag handboll och fotboll. Jag frågade 3-4 
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gånger om jag kunde få hjälp till handbolls- och fotbollsutrustning men fick avslag. 

(Max) 

 

Ett vanligt svar bland föräldrarna var att de var osäkra på vad de hade rätt att söka när det 

gäller deras barns behov. Föräldrarna upplevde att de fått tillräckligt med tid för att kunna 

ställa frågor och diskutera med sina handläggare. Det som ofta förekommer i föräldrarnas svar 

är att olika handläggare intresserar sig i olika stor utsträckning och därmed får klienterna olika 

hjälp beroende på vilken handläggare de har.  

 

Jag tror att handläggarna kan hjälpa mycket mer än vad normen innebär men jag 

har aldrig upplevt att de frågat just kring mina barns behov. Sedan får jag nästan 

alltid utrymme för frågor men jag vet inte vad de förväntar sig att jag ska fråga… 

jag vet inte vad jag får söka eller så… (Sara) 

 

Jag har inte frågat eller fått särskilt mycket från vår första handläggare. Men vår 

andra handläggare har hjälpt oss mycket. Hon frågar alltid om barnen och deras 

behov och kommer själv med förslag för fritid men också sommarledighet. Vi fick 

t.ex. hjälp till barnens sportutrustning men också en resa inom Sverige… jag 

känner att hon uppfyller mina förväntningar och ser till helheten i familjen. (Stefan) 

 

Jag upplever att min handläggare gör vad hon kan. När det gäller mitt barns behov 

har jag frågat om hjälp till kläder för honom men inte fått något för att det ingår i 

normen. Jag tycker att barnfamiljer borde få mer t.ex. extra hjälp inför 

vintersäsongen. Jag känner att jag får tid att prata både ekonomi och om det sociala 

med min handläggare (Karin) 

 

Jag har aldrig bett om något… det beror inte på att mitt barn inte har behov utan att 

jag inte vågat ta upp det. Jag har inte upplevt att någon har ifrågasatt mitt barns 

behov… Jag förväntar mig att min handläggare på ekonomienhet ska intressera sig 

mer och prata med mig om våra sociala behov inte bara om pengar… Livet är för 

mjukt för att stämma med tarifferna. (Tina) 

 

Ungdomarna hade svårt att sätta ord på sina behov medan föräldrarna uttryckte mer hur de 

skulle vilja ha det. De utrycker en tacksamhet för den hjälp de får men samtidigt kommer det 

ändå fram att de saknar möjligheten att delta på samma arena som deras kompisar och andra i 

samhället. Här fick vi kommentarer från ungdomarna om deras sportintresse som de p.g.a. 
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ekonomiska svårigheter inte kunnat fortsätta med. Enligt Hetzler (1984) ska det vara en plikt 

för samhället att tillgodose behoven hos individer som är i behov av hjälp. Författaren menar 

att på senare år har högre behov utvecklats och att staten ska fokusera mer på behov som har 

med livskvalité att göra. (s.71-78) Om vi kopplar det här till de svaren vi fått från ungdomarna 

kan vi se att om socialtjänsten hjälpte de här ungdomarna med deras fritidsintressen skulle det 

höja deras livskvalité.  

 

Hetzler (1984) menar att socialtjänsten har möjlighet att anpassa tillämpningen av lagen till 

individuella behov och förutsättningar. Det finns, med andra ord, möjlighet att anpassa 

tillämpningen av lagen till befolkningens upplevelser av aktuella problem inom ett visst 

område. (s.40) Ett vanligt svar från informanterna var att de inte hade frågat eller krävt någon 

extra insats. De var medvetna om sitt bristfälliga sociala liv men de tog ändå inga egna 

initiativ. De förväntade sig att handläggarna ska fråga kring detta samt ta initiativ och komma 

med förslag. Enligt informanterna är handläggarna dåliga på detta. Enligt Hetzler (Ibid.) är 

socialpolitikens syfte att tillfredställa vissa behov som är definierade av staten och det är 

något som väcker förväntningar hos befolkningen. (s.77-78) Eftersom informanterna inte tar 

upp dessa behov är det svårt för socialtjänsten att agera. I det här fallet upplever inte 

myndigheten trycket från klienterna då de inte berättar eller frågar kring sina behov.  

 

Informanterna var medvetna om att de har sociala rättigheter. Under våra intervjuer framgick 

det att de var osäkra på vad dessa rättigheter innebär och omfattar. Som Hetzler (Ibid.) tar upp 

faller mycket på individen att försäkra sig själv om att han/hon får sin rätt. Det administrativa 

systemet ställer krav på individen att försvara sina rättigheter och värja sig mot godtyckliga 

tolkningar och beslut (s.144). Som vi tidigare berört har det under senare år utvecklats andra 

högre behov och dessa behov innebär en stor press för staten då det handlar om behov som 

har att göra med livskvalité och som inte är lätta att tillfredställa (Ibid. s.74). Det här går även 

att koppla till det som Hjort (2004) kallar ”social nödvändig konsumtion” för att kunna vara 

”en del av samhället” och följa dess utveckling (s. 229-230). 

 

När vi talade med ungdomarna om de fick sina behov tillgodosedda och blev lyssnade på 

kunde vi se ett genomgående mönster i ungdomarnas resonemang att de ekonomiska ärendena 

skulle handläggas på ekonomienheten. Hade man andra behov av att samtala fick man vända 

sig till Råd och Stödenheten eller gå till en psykolog. Föräldrarna däremot hade en mer 

helhetsbild. De förväntade sig att det ska finnas ett helhetstänk när man kommer till 
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socialtjänstens ekonomienhet. Detta för att handläggarna ska få en bild av deras situation och 

få förståelse för dem. Om vi kopplar de här svaren till vad Länsstyrelsen (2004) säger menar 

de att större vikt ska läggas på helheten i familjen genom att utreda barnfamiljers ekonomi 

och dess behov av stöd och hjälp. Länsstyrelsen anser också att det kan bli påfrestningar för 

barnen om socialtjänsten inte förstår hur svårt det kan vara att leva på en låg ekonomisk nivå 

under en längre period. Länsstyrelsen menar att det finns risk för stigmatisering och att barnen 

kan få en ogynnsam uppväxt. (s.5) 

 

5.6. Identitetsskapande och socialisering 

På frågan om deras liv skulle se annorlunda ut om de hade en annan inkomst, svarade 

ungdomarna att de trodde att det mesta i deras liv skulle se annorlunda ut. Ett genomgående 

svar var bl.a. att deras fritid skulle vara annorlunda. De skulle ha mer möjligheter att delta i 

olika aktiviteter, kunna resa, gå på bio och framför allt kunna köpa mer kläder som de tycker 

om som andra ungdomar. Ett vanligt svar från ungdomarna var att kompisgänget inte skulle se 

annorlunda ut om de hade andra ekonomiska förutsättningar. Ungdomarna uttryckte också att 

de skulle ha en större lägenhet om de hade bättre inkomst. 

 

Idag lånar jag ofta pengar från mina föräldrar… det skulle jag inte behöva göra om 

jag hade annan ekonomi. Min fritid skulle också se annorlunda ut. Jag skulle till  

exempel ha ett jobb att gå till… (Max) 

 

Föräldrarna tyckte också att de skulle göra mer med sina barn om de hade bättre inkomster. 

De trodde att deras fritid skulle se annorlunda ut. Ett genomgående svar från föräldrarna var 

att de ständigt måste prioritera och att det är svårt att planera någonting med familjen eftersom 

försörjningsstödet bara täcker det nödvändiga. De utryckte att de noggrant funderade på om 

det de köpte var nödvändigt. 

 

Vi skulle inte bo i samma område. Mina barn skulle kunna ha en annan fritid till 

exempel mer sport… de skulle ha egen dator, de skulle gå till simhallen oftare, de 

skulle ha bättre cyklar, bättre kläder och de skulle inte uppleva känslan av 

mindervärde. (Sara) 

 

… Mina barn skulle kunna bjuda kompisar på sina kalas. Vi skulle kunna gå mer 

till simhallen, bio och besöka andra attraktiva barnplatser i Sverige som mina barn 

idag bara hör talas om. (Stefan) 
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Ungdomarna jämförde sig hela tiden med hur andra har det. Detta var något som även 

återkom i intervjuerna med föräldrarna. Föräldrarna jämförde sig inte själva med andra vuxna 

så mycket utan jämförde vad andra barn kunde göra som deras barn inte hade möjlighet till. 

Runcimans teori (1966) om relativ deprivation tar upp referensgrupper i samhället som 

individerna jämför sig med. Om vissa individer inte finner någon anledning att jämföra sig 

med andra grupper i samhället kommer de inte att känna sig missnöjda med vad de har. De 

kan istället känna sig nöjda med sin situation. Om individerna ser ett möjligt mål och 

möjlighet till en relativ lycka, som de ser hos en annan grupp som de jämför sig med kommer 

de att bli missnöjda om de inte kan nå detta mål. Detta kallar Runciman för ”revolution of 

rising expectation” (s.9). Omfattningen av den relativa depressionen är skillnaden mellan den 

situationen man befinner sig och den situationen man önskar nå. (s.12)  

 

Harju (2005) har belyst att familjer som lever med knapp ekonomi inte har samma möjlighet 

att delta i fritidsaktiviteter eller att kunna åka på semester (s.34). De ifrågasatte också 

aktiviteter som inte innebär kostnader som de skulle vilja delta i men som de saknade 

information om. En av ungdomarna uttryckte att hennes kompisgäng inte skulle se annorlunda 

ut om hon hade annan inkomst och detta är någonting som även förekommer i Harjus 

undersökning (2005) där hon skriver att de flesta informanter som hon hade intervjuat menade 

att ekonomin inte hade någon påverkan på deras relation till sina vänner utan att skillnaden 

låg i vad de hade möjlighet att göra tillsammans. (s.96)  

 

Vi ställde en följdfråga till ungdomarna om de trodde att deras ekonomiska situation hade 

betydelse för deras identitet och socialisering. Ett vanligt svar var att de inte kunde följa med 

sina kompisar på olika aktiviteter och att de på grund av detta kände utanförskap. För de 

ungdomar som hade haft ett aktivt idrottsliv innan de kom i kontakt med socialtjänsten, var 

det jobbigt att avbryta de aktiviteterna de utövat. Genom detta förlorade de även denna 

gemenskap som de upplevde med andra kompisar, men också en möjlighet till en meningsfull 

fritid. 

 

Vi frågade även föräldrarna om de trodde att deras ekonomiska situation har betydelse för 

deras barns uppväxt och utveckling och i så fall på vilket sätt. Ett vanligt svar var att barnen 

skulle kunna utvecklas mer socialt om de hade möjlighet att delta i mer aktiviteter. 

Föräldrarna till äldre barn uttryckte tydligt att de trodde att deras barn skulle kunna utvecklas 

mer socialt och inte uppleva känslan av mindervärde och utanförskap. När det gäller föräldrar 
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till yngre barn trodde de att det inte hade påverkat deras barns utveckling så mycket. De 

trodde att den ekonomiska utsattheten skulle påverka barnen mer om de var äldre. 

 

Det vi kunde se under våra intervjuer var att föräldrarna i första hand tänker på sina barns 

behov medan deras egna behov åsidosätts. Om vi kopplar deras svar till Hjorts resonemang 

om konsumtion kan vi se att även informanterna i vår studie prioriterar det som Hjort (2004) 

kallar för social nödvändig konsumtion på bekostnad av den s.k. materiellt nödvändiga 

konsumtionen (s.229-230). Föräldrarna tog inte bara upp de ekonomiska behoven utan även 

de sociala behoven. Föräldrarna och ungdomarna uttryckte flera gånger att ensamheten och 

känslan av utanförskap var ett problem. Har man inte råd och möjlighet att delta i aktiviteter 

som innebär kostnader vilket många aktiviteter idag gör upplevs detta av informanterna som 

ett problem.  

 

Om vi utgår från de svar vi fått från informanterna ser vi att ekonomin är ett grundproblem 

som vidare orsakat isolering och utanförskap. Det sociala livet uppfattas av informanterna 

som ett problem. Om vi utgår från Hetzlers resonemang (1984) om ramlagen innebär det att 

socialtjänsten borde satsa på de problemen som upplevs som aktuella av klienterna. En annan 

viktig aspekt i det här sammanhanget är kommunens resurser och organisationens struktur. 

Enligt Hetzler är det viktigt att klargöra tillämpningsmyndighetens mål, hur den reagerar på 

befolkningens tryck och hur detta påverkar myndighetens fortsatta arbetsinsatser (s.40-45). 

Om vi tar in alla dessa faktorer, d.v.s. klienternas tryck, socialtjänstens resurser och 

möjligheter samt lagens mål ser vi diskussionen mellan socialsekreterarna och ledningen samt 

en lyhördhet mot klienterna som ett viktigt element för att kunna uppmärksamma den aktuella 

problematiken samt komma till produktiva lösningar.  

 

5.7. Positiva respektive negativa möten med socialtjänsten 

Ungdomarna upplevde de möten där de fått ekonomisk hjälp som positiva. De tog upp som 

exempel när de fick hjälp till eget boende då de förstod att ”något hände”. De upplevde att de 

blev lyssnade på av handläggarna då det handlade om någonting som de sökte hjälp för och 

som var viktigt för dem. 

 

Föräldrarna uttryckte att de uppskattade de möten där de fick känslan av att handläggarna 

lyssnade på dem och visade sin förståelse för deras situation. Föräldrarna berättade att allt inte 
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handlade om pengar och att de även uppskattade hjälp med det sociala samt att vissa saker 

som av andra uppfattas som små kan ha en stor betydelse för dem. 

 

När min handläggare verkligen satte sig in i min situation… vi hade en stor och 

sorglig förlust i vår familj. Min handläggare visade mycket intresse och mycket 

empati. Jag fick hjälp till att åka på begravning m.m. och min handläggare kom på 

hembesök dagen efter… Det kändes jättebra… Hon brydde sig verkligen. (Sara) 

 

När min andra handläggare frågande min fru om hon ville gå ut med henne och fika 

på ett café. Jag hade många kompisar men hon kände sig lite ensam. Hon visade på 

något sätt att vi är människor och att vi inte är mindre värda utan att vi kan faktiskt 

sitta på en allmän plats tillsammans. De handlar om småsaker som betyder mycket. 

(Stefan) 

 

En av mina handläggare har hjälpt mig och intresserat sig mycket. Han ringde t.ex. 

efter en anställningsintervju för att höra hur jag mådde och om intervjun hade varit 

jobbig. Det kan ses som en liten gest men som jag som klient uppskattar. (Tina) 

 

På frågan om de hade erfarenhet av något negativt möte, svarade ungdomar att de aldrig 

upplevde något möte med socialtjänsten som negativt. Däremot upplevde de vissa möten som 

”mindre” trevliga. En av ungdomarna uttryckte att möten som gick ”för fort”, där 

underskriften var den viktigaste, med meddelande ”gör det du ska”, kändes jobbiga. Ett annat 

vanligt svar var att negativa besked kunde kännas tungt. Ungdomarna uttryckte också att det 

kändes jobbigt när de var tvungna att vänta länge på beslut. 

 

När det gällde föräldrarna fick vi även här svar att det var mindre trevligt när man fick avslag 

på någon ansökan. Föräldrarna tar i sina svar upp att för dem är det mest tungt när 

handläggarna inte visar respekt och är misstänksamma. 

 

Första mötet med min första handläggare kändes jobbigt. Jag kände mig inte 

välkommen. Hon var misstänksam och jag kände mig mindervärdig för hon ställde 

”dumma” frågor som om vi var ”okunniga” eller ”inte kände till något (Sara) 

 

En av handläggarna ”höjde” rösten till mig och var otrevlig. Jag upplevde en viss 

misstänksamhet och kände mig inte välkommen. Jag var ”helt ny” och kände inte 
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till kommunen men ändå hjälpte hon mig inte med någonting. Hon brydde sig inte. 

Hon har t.ex. lagt fram platsbristen inom barnomsorgen precis som det hade varit 

mitt fel i stället för att hjälpa mig att komma i kontakt med någon inom 

barnomsorgen… men hon frågade aldrig om hur vi mådde och om vi behövde hjälp 

i den nya kommunen. Vi kände ingen i kommunen. (Tina) 

 

När föräldrarna resonerar kring ett positivt möte med socialtjänsten handlar det inte så mycket 

om ekonomi utan mer om de har fått utrymme att berätta för handläggarna om t.ex. sin familj 

och sin vardag samt möjlighet att ställa frågor. Ett negativt möte för en förälder är t.ex. när de 

inte visas någon respekt utan istället möts av misstänksamhet. För ungdomarnas del handlade 

ett positivt eller negativt möte mer om de hade blivit beviljade eller fått avslag på någon 

ansökan. Ett positivt möte för de ungdomar vi intervjuade var genomgående när de fick hjälp 

till eget boende. Det som av ungdomarna kan upplevas som negativt var ”de långa 

handläggningstiderna” innan besluten fattades.  

 

Det som har framkommit under våra intervjuer både av de informanter som var födda 

utomlands och de som var svenskfödda var att integrationen i samhället är viktigt. De menar 

att oavsett om man är svensk eller utländsk är det lika viktigt att introducera en person som 

kommer till en ny kommun. En anledning till de kommentarerna var att många 

socialbidragstagare flyttar till olika kommuner p.g.a. att de söker jobb. De menar att 

socialtjänsten även ska hjälpa till med sociala kontakter som t.ex. barnomsorg, möjligheter till 

fritidsaktiviteter, kontakt med olika myndigheter, m.m. Enligt Hetzler (1984) har 

socialpolitiken inriktat sig på att motverka segregation i samhällsutvecklingen samt främja en 

social och ekonomisk trygghet, jämlikhet och demokrati. En av åtgärderna som skulle följa 

den riktning var utveckling av socialtjänstlagen. Socialtjänsten bör anpassa arbetsinsatserna 

efter de behov som finns i samhället (s. 40-45). För att skapa trygghet för invånarna innebär 

detta att socialtjänsten bör hjälpa dem med att komma i kontakt med olika myndigheter, 

barnomsorg samt att integreras i samhället.  

 

6. Diskussion 

Innan vi gjorde intervjuerna trodde vi att ungdomarna skulle ta chansen att tala om sin 

situation då vi i andra sammanhang träffar många ungdomar och har därmed erfarit att de är 

öppna och gärna pratar och framför sina åsikter. Efter att vi gjort intervjuerna med 

ungdomarna kände vi att vi bara fick korta och ambivalenta svar. Med ambivalenta svar  
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menar vi att de ena stunden gav ett positivt intryck för att nästa stund berätta om negativa 

känslor över insatser som hade gjorts. Ungdomarna uttryckte att de tyckte att handläggarna 

har ett stort handlingsutrymme och att de gör det de kan, för att sedan i nästa stund uttrycka 

att handläggarna kan göra mer. Vad är det som gör att ungdomarna ger dessa ambivalenta 

svar? Beror det på att de ena stunden utrycker det de känner och i nästa stund ger oss de svar 

som de tror vi förväntar oss av dem? Likaså vad det gäller deras korta svar, undrar vi om det 

beror på känsligheten i ämnet eller kanske på vårt sätt att ställa frågor? Utöver de frågor som 

vi har i intervjuguiden ställde vi trots allt många följdfrågor och bad om exempel men detta 

ledde inte till mer utvecklade svar. Från början trodde vi att föräldrarna skulle uppleva som 

känsligt att tala om sin ekonomiska situation och de konsekvenser detta medför för deras barn. 

Vi upptäckte istället att föräldrarna var glada att någon intresserade sig för deras situation och 

ville lyssna på deras upplevelser och erfarenheter.  

 

Ett uttryck som ofta kom fram när vi frågade ungdomarna om kontakten med handläggarna 

var att ”de gör vad de ska och vi gör vad vi ska” och som en uttryckte sig: ”allt som behövs är 

en liten namntäckning”. Ungdomarna vara mer fokuserade på ekonomi, möjlighet till eget 

boende och vad det är som förväntas av dem för att kunna erhålla ekonomiskt bistånd. De 

uttryckte att de var tacksamma för den hjälp de fick från socialtjänsten. De var medvetna om 

sina skyldigheter som t. ex att stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete 

samt sköta kontakterna med myndigheterna som de står i kontakt med. De var däremot inte 

insatta i vad de hade för rättigheter som att de t.ex. kan söka extra över normen för speciella 

behov. Trots detta säger ungdomarna att de har fått en bra information angående sina 

rättigheter och skyldigheter.  

 

Det som tydligt kom fram under våra intervjuer med ungdomarna var att de har svårt att 

utrycka sina behov i ord. Ett bra exempel på det är en ungdom, som har varit aktuell som 

bidragtagare under fyra år, uttryckte att hon ”än så länge” inte hade några speciella behov. 

Något som är värt att diskutera är om de här ungdomarna verkligen inte har behov eller om de 

har ”lagt ribban lägre”. Gör deras situation dem passiva och omotiverade eller upplever de att 

det redan är tillräckligt jobbigt att ”be om pengar” för det nödvändigaste?  

 

Föräldrarna fokuserade mer på den sociala situationen de befann sig i. De är medvetna om att 

ekonomin begränsar möjligheter till vad deras familj kan göra och genom detta kan de känna 

ett utanförskap vilket gör att de känner sig isolerade och ensamma. De var tacksamma för den 
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hjälp de fick från socialtjänsten men uttryckte också att deras kontakt med socialtjänsten inte 

bara hade med ekonomi att göra. Vad kan socialtjänsten göra för att hjälpa de här familjerna 

att komma in i samhället och få möjlighet att träffa andra människor? Kan socialtjänsten göra 

något som inte är förknippat med mycket resurser för de här familjerna? Borde socialtjänsten, 

efter att en ungdom eller en barnfamilj har varit aktuell under tio månader, ta egna initiativ när 

det gäller ungdomars och barns behov, ifrågasätta och tillmötesgå vad det gäller t.ex. kortare 

resor, fritidsaktiviteter, m.m.? 

 

Som vi tidigare berört är bemötande väldigt viktigt när en klient kommer till socialtjänsten. 

Handläggaren har här en viktig roll. Blir en klient bemött av misstänksamhet kan klienten 

känna sig maktlös. Bemöts istället en klient av en intresserad handläggare som visar respekt 

och lyssnar på klienten och sätter sig in i dennes situation inger det hopp. De kan tro på sig 

själva och sin egen förmåga att kunna förändra sin situation.  

 

Det som vi uppmärksammat under intervjuerna är att de små gesterna som socialsekreterarna 

gjorde var något som våra informanter uppskattade. Både ungdomar och föräldrar som deltog 

i vår studie uttryckte att de uppskattar en socialsekreterare som lyssnar och är engagerad. 

Informanterna menar att en socialsekreterare på så sätt visar att han/hon har respekt för 

individen. Informanterna var medvetna om den maktposition socialsekreterarna har. Det har 

också framkommit att en del socialsekreterare har varit otrevliga och höjt rösten i mötet med 

klienter. Där ser vi tydligt ett maktmissbruk. Som socialsekreterare måste man vara medveten 

om sin roll och ha ett professionellt förhållningssätt. I sitt arbete möter socialsekreterarna 

ständigt utsatta människor som redan har det tillräckligt tufft i sitt liv. Som vi redan berört har 

vi uppfattat att många klienter lever isolerat och saknar den sociala kontakten. För många av 

dem är handläggaren på socialtjänsten kanske den enda kontakten utanför familjen. De här 

personerna har stora förväntningar på sin handläggare och vi ser det som viktigt att 

handläggarna reflekterar över sin roll och sin position. Informanterna i vår studie har uttryckt 

att det inte bara är pengar utan att de förväntar sig att en handläggare även ska intressera sig 

för deras liv i övrigt. En fråga som vi ställer oss är hur en socialsekreterare hade agerat när en 

av informanterna i vår studie uttryckte att hon ”lika gärna kunde dö” istället för att gå tillbaka 

till socialtjänsten?  

 

Med tanke på ungdomar som ska träda in i vuxenlivet och inte har fått samma förutsättningar 

som ”andra” ungdomar kan det vara viktigt med extra vägledning och det är något som vi 
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anser borde utvecklas mer inom socialtjänsten. Vi är medvetna om att många socialkontor har 

börjat arbeta med coacher. Borde det satsas mer på handläggarna som klienterna redan har 

byggt upp en kontakt med, så att de även kan fungera som coacher istället för att ”slussa” 

klienterna vidare till ytterliggare en person som de ska ”öppna sig för” och bygga upp en ny 

kontakt med?  

   

För att en person ska känna välmående innebär det att han/hon också får möjlighet till att få 

sina sociala behov tillgodosedda. Det talas idag om trygghet och att alla ska ha samma 

förutsättningar. Vi ser socialbidraget som något som från början täcker det nödvändigaste men 

som sedan ger en möjlighet till bättre förutsättningar för framtiden. Här tänker vi på 

människor som befinner sig i samma/liknande situation som informanterna i vår studie d.v.s. 

klienter som har varit aktuella socialbidragstagare under en längre tid och som av någon 

anledning inte har lyckats förbättra sin situation. Ges det möjlighet till detta i den normen som 

är aktuell hos socialtjänsten? 

 

Till slut vill vi ta upp skillnaden som framkom i svaren som vi fått i vår c-uppsats respektive 

b-uppsats. Vi upplevde en önskan från både socialsekreterare och klienter om behovet av mer 

tid. Detta anser vi är en fråga som borde tas upp på en högre nivå. Idag läggs det en stor press 

på att socialtjänsten ska utföra ett bra socialt arbete genom att ha ett bra bemötande och 

tillräckligt mycket tid ska tillägnas varje klient samt att allt detta ska dokumenteras. Om 

socialsekreterarna ska ha möjlighet att tillgodose klienternas behov och förväntningar i större 

utsträckning måste de få tillräckligt med resurser både vad det gäller ekonomi och tid. 

 

6.1. Slutkommentarer 

Vi tycker att det har varit intressant att få ta del av informanternas erfarenheter och 

upplevelser. Detta har gett oss ett bredare perspektiv på både ungdomarnas och 

barnfamiljernas situation. I mån av tid och beroende på vad framtiden leder oss till skulle det 

vara intressant att studera den svenska socialpolitiken i jämförelse med andra länders politik. 

 

Efter att vi har framställt vårt resultat och analyserat detta anser vi att vi har besvarat vårt 

syfte och vår frågeställning. Vi ser att en del av det material vi fått fram bekräftar det som 

belysts i tidigare forskning. Vi har även fått fram material som det inte tidigare skrivits så 

mycket om. Med detta menar vi främst hur klienterna framställer sina behov och vad de 

förväntar sig av socialtjänsten. Vi har i denna studie studerat två klientgrupper och kommit 
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fram till att de skiljer sig mycket åt vad det gäller dessa frågor. Vi undrar hur det skulle se ut 

om vi hade haft möjlighet att studera fler grupper? Något som vi också anser skulle vara 

intressant att studera är vad ungdomar har för behov. Vilka behov anser de är viktiga för att 

inte ”hamna utanför”? Vi skulle även vilja studera i vilken takt sociala lagar och normer följer 

utvecklingen i samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Referenslista 

   
 
Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Becovic, A. & Olsson, K. (2008) Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd.  
B-uppsats. Högskolan i Kalmar.  
 
Bergmark, Å. (1998) Nyckelbegrepp i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

 
Bergmark, Å. & Lundström, T. (2004) ”Metoder i socialt arbete – vad är det”? I Meeuvisse 
Anna, Hans Swärd & Sune Sunesson. Socialt arbete, en grundbok. Stockholm: Natur och 
Kultur 
 
Christiansson, H. & Thor, B. S. (2004) Barnperspektivet vid långvarigt 
socialbidragsberoende, Länsstyrelsen, Stockholms län. 
 
Crosby, F. (1976) A model of egotistical relative deprivation, Psychological Review 83: 85-
113.  
 
Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur 
 
Gregow, T. (2007) Sveriges Rikes Lag. Stockholm: Norstedts Juridik AB 
 
Harju, A. (2005) Barn och knapp ekonomi. Rapportserie i socialt arbete. Växjö universitet 
 
Hetzler, A. (1984) Rättens roll i socialpolitiken. Lund: Liber 
 
Hjort, T. (2004) Nödvändighetens pris: konsumtion och knapphet bland barnfamiljer, Lunds 
universitet, Socialhögskolan, Lund 
 
Jerlang, E. (2005) Utvecklingspsykologiska teorier, Stockholm, Liber 
 
Robson, C. (1995) Real world research. Oxford: Blackwell Publishers Ltd 
 
Runciman, W. G. 1966. Relative deprivation and social justice : a study of  
attitudes to social inequality in twentieth-century England. USA, Berkeley, California.  
 
Salonen, T. (2007) Barnfattigdomen i Sverige. Stockholm: Rädda barnen  
 
Sjöberg, K. ”Forskaren och fältet”, Persson. M. ”Små ting och stora berättelser”, Jacobsson. 
C. ”Den svårfångade kvaliteten”. I Sjöberg. K. & Wästerfors. D. (2008) Uppdrag: Forskning. 
Malmö: Liber AB 
 
Socialstyrelsen (2003) Ekonomiskt bistånd. Stöd för rättstillämpning och handläggning av 
ärenden i den kommunala socialtjänsten. Stockholm: Elanders Gotab AB 
 
Statens offentliga utredningar SOU (2007:2) Från socialbidrag till arbete.  Stockholm: Edita 
Sverige AB 



 39 

Internetkällor 

 

   
Vetenskapsrådet (1999) Forskningsetiska principer: inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  

(2008-11-05) 

 

Regeringens Proposition 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/23/83/475c75fd.pdf  

(2008-11-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 



 40 

Bilaga 1 

 

 

Frågor till föräldrar 

 

Inledning 

Kan du presentera dig lite? 

Hur ser din familjesituation ut? 

 

Familjens ekonomiska situation 

Hur upplever du din familjs ekonomiska situation? 

 

Bemötande 

När kom du i kontakt med socialtjänsten? 

Hur tog du kontakt med socialtjänsten? 

Berätta om första mötet med socialtjänsten? 

Känner du att du har fått information om dina rättigheter och skyldigheter? 

Har du haft olika handläggare? I så fall hur har du upplevt dessa kontakter? 

Upplever du att din handläggare har ett stort handläggningsutrymme? 

Upplever du att din familjs behov ifrågasätts av din handläggare? 

Upplever du att du får möjlighet att komma med förfrågningar om din familjs behov? 

Anser du att din handläggare är villig att bemöta behoven? 

I vilken utsträckning får du din familjs behov tillgodosedda? 

Hur tror du situationen skulle se ut om du hade någon annan handläggare? 

 

Identitetsskapande - Socialisering 

Har er ekonomiska situation betydelse för dina barns uppväxt och utveckling? 

I så fall på vilket sätt? 

Om ni hade någon annan inkomst. Hur tror du att ert liv skulle se ut idag vad det gäller t.ex. 

barnens fritid, boende o.s.v.? 

 

Kan du berätta om ett positiv möte med socialtjänsten? 

Kan du berätta om ett negativ möte med socialtjänsten? 
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Bilaga 2 

 

Frågor till ungdomar 

   
Inledning 

Kan du presentera dig lite? 

Hur ser din livssituation ut? 

 

Ekonomisk situation 

Hur upplever du din ekonomiska situation? 

 

Bemötande 

När kom du i kontakt med socialtjänsten? 

Hur tog du kontakt med socialtjänsten? 

Berätta om första mötet med socialtjänsten? 

Känner du att du har fått information om dina rättigheter och skyldigheter? 

Har du haft olika handläggare? I så fall hur har du upplevt dessa kontakter? 

Upplever du att din handläggare har ett stort handläggningsutrymme? 

Upplever du att dina behov ifrågasätts av din handläggare? 

Upplever du att du får möjlighet att komma med förfrågningar om dina behov? 

Anser du att din handläggare är villig att bemöta behoven? 

I vilken utsträckning får du dina behov tillgodosedda? 

Hur tror du situationen skulle se ut om du hade någon annan handläggare? 

 

Identitetsskapande - Socialisering 

Har din ekonomiska situation betydelse för din utveckling och socialisering? 

I så fall på vilket sätt? 

Om du hade någon annan inkomst. Hur tror du att ditt liv skulle se ut idag vad det gäller t.ex. 

fritid, utbildning och boende o.s.v.? 

 

Kan du berätta om ett positiv möte med socialtjänsten? 

Kan du berätta om ett negativ möte med socialtjänsten? 
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Bilaga 3 

 

                                                                  
                                
                                             Socionomprogrammet 
     
 
 

   
   
Vi är två socionomstuderande som läser på Högskolan i Kalmar. Vi ska nu skriva vår C 

uppsats och den kommer att handla om ungdomar och barnfamiljer som uppbär ekonomiskt 

bistånd under en längre tid. 

 

Målet med vår uppsats är att försöka få en bild av hur Ni upplever Er situation och lyssna på 

Era åsikter om hur Ni har det och ge Er möjlighet att framlägga eventuella förslag på hur man 

kan förbättra Er situation och om Ni tror att man kan göra någonting mer för att tillgodose Era 

behov och se till Ert bästa. 

 

Det som är viktigt att nämna i det här sammanhanget är att alla informanter kommer att vara 

anonyma och den information vi får kommer att skötas konfidentiellt d.v.s. det är bara du som 

informant och vi två som kommer att ha tillgång till svaren. Ni ska även få möjlighet att läsa 

det ni sagt till oss.  

 

Detta ser vi som ett tillfälle för Er att framföra Era åsikter! 

 

Om ni vill delta i vår undersökning får ni gärna säga det till er handläggare på socialtjänsten. 

Ett annat alternativ är att mejla svaret till oss på våra adresser som står nedan: 

 

ko22ce@student. hik.se   eller ab22ih@student.hik.se 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ana Becovic & Kerstin Olsson 
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Bilaga 4 

 

                                                                  
                                
                                             Socionomprogrammet 
     
 
 

   
Vi är två studenter som läser socionomprogrammet på Högskolan i Kalmar. Vi ska nu skriva 

vår C uppsats och den kommer att handla om ungdomar och barnfamiljer som uppbär 

ekonomiskt bistånd under en längre tid.  

 

Målet med vår uppsats är att försöka få en bild av ungdomars/föräldrars åsikter om hur de har 

det och ge dem möjlighet att framlägga eventuella förslag på hur man kan förbättra 

situationen och om de tror att man kan göra någonting mer för att tillgodose barnens behov 

och se till barnens bästa. 

 

Det som är viktigt att nämna i det här sammanhanget är att alla informanterna kommer att 

vara anonyma och den information vi får kommer att skötas konfidentiellt d.v.s. det är bara du 

som informant och vi två som kommer att ha tillgång till svaren. Ni ska även få möjlighet att 

läsa det ni sagt men också hela uppsatsen. Anledningen att ni blir tillfrågade av er 

handläggare på socialtjänsten är att det var det enda sättet för oss att nå er. Socialtjänsten har 

ingenting med denna uppsats att göra. Slutligen vill vi uppmärksamma er på att den här 

uppsatsen inte kan påverka er situation negativt. Detta ser vi mer som ett tillfälle för er att 

framföra era åsikter. 

 

Om ni vill delta i vår undersökning får ni gärna säga det till er handläggare på socialtjänsten. 

Ett annat alternativ är att mejla svaret till oss på våra adresser som står nedan: 

ko22ce@student. hik.se   eller ab22ih@student.hik.se 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ana Becovic & Kerstin Olsson  


