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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor uppfattar och 
agerar utifrån de villkor de ställs inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd.  

Studien utgick från en mikro-etnografisk forskningsdesign som byggde på en modifierad form 
av grundad teori med deltagande observation och genomfördes på ett medborgarkontor.  

Tolkningsramen utgick från begreppet ”litteracitet” och forskning som genomförts inom området 
för litteracitet. 

Slutsatserna för studien var att de villkor som socialtjänsten ställde på besökare vid proceduren 
att ansöka om försörjningsstöd uppfattades som svårtillgängliga, samt svåra att förstå. Det lades 
ett egenansvar på besökare att hantera detta själva. Dessa villkor förutsatte att besökare kunde 
hantera ett byråkratiskt språk, digitalisering och att förstå socialtjänstens regler och rutiner. 
Socialtjänsten anpassade inte villkoren utifrån besökares sätt att använda sina läs-och 
skrivkunskaper. För att försöka förstå socialtjänstens villkor agerade besökare utifrån strategier 
såsom att använda sig av sina sociala nätverk och att komma till medborgarkontoret för att 
träffa en samhällsvägledare. Samhällsvägledaren fungerade på detta sätt som en länk mellan 
socialtjänsten och besökares sätt att använda sina läs- och skrivkunskaper. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine how visitors at a municipal office react to and act 
accordingly to the conditions they are faced with during the procedure of applying for 
economic support.  

This study proceeds from a micro-ethnographic design with a modified form of grounded 
theory and participant observation.  

In order to interpret this study, the term” literacy” has been central as well as previous research 
in this area.  

The implications of this study are that the conditions that social services require when applying 
for economic support can from a visitor´s point of view be understood as unreachable and hard 
to understand. Social services require that visitors cope with this procedure by themselves. The 
requirements presume that visitors can handle a bureaucratic language, digital services and that 
they understand the rules and systems of social services. Social services don´t adjust their 
requirements according to the visitors' ways of using their reading- and writing abilities. This 
in turn leads to the fact that visitors need to use strategies to cope with this by coming to the 
municipal office and using their social network.   
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1.	  Inledning	  
I och med den senaste tekniska utvecklingen i samhället har den enskilde getts möjlighet att 
kommunicera digitalt med myndigheter. Samtidigt ställs det krav på dennes läs- och 
skrivkunskaper, som bör innefatta färdigheter i att hantera tekniken (Statistiska centralbyrån, 
SCB, 2013). Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC) (SCB, 2013) 
visar att en relativt stor andel av Sveriges befolkning innehar läs- och skrivsvårigheter. Dessa 
svårigheter förhindrar möjligheten att förvärva ny kunskap, som den tekniska utvecklingen 
erbjuder, i kommunikation med myndigheter. Därmed riskerar personer med läs- och 
skrivsvårigheter att inte få den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till.  

1.1	  Problemdiskussion	  
En förutsättning för aktivt deltagande i samhället är språkkunskaper (Werge-Olsen & Vik, 
2012). Språk är nödvändigt för att människor ska kunna ta emot och ge information (a.a.). Detta 
förutsätter att man även har tillgång till aktuell information och den teknik som används för att 
kunna sprida och använda informationen (Lloyd, Lipu & Kennan, 2016). Något som försvårar 
arbetet för socialtjänstens individ- och familjeomsorg är arbetet med klienter som har bristande 
kunskaper i det svenska språket eller om det svenska samhället (Socialstyrelsen, 2010). Dessa 
klienter har även begränsad tillgång till information på sitt modersmål, vilket påverkar 
vetskapen om var hjälp kan fås (a.a.). Socialstyrelsen (a.a.) menar att socialarbetares förståelse 
för dessa klienters situation brister, vilket kan riskera att påverka klienternas benägenhet att 
söka hjälp.  

Genom verksamhetsförlagda studier på ett medborgarkontor i södra Sverige och arbete på ett 
socialkontor i mellersta Sverige, har vi mött människor som uttryckt svårigheter i att förstå 
socialtjänstens procedur gällande ansökan om försörjningsstöd. Detta har bidragit till vårt 
intresse att studera om det finns ett glapp mellan besökares läs- och skriftspråkskunskaper och 
socialtjänstens villkor för skriftspråk, när besökare ansöker om försörjningsstöd. För att studera 
glappet blir det därför viktigt att även se huruvida de grundläggande bestämmelserna inom 
socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) överensstämmer med hur de tillämpas på ett 
medborgarkontor. På ett medborgarkontor kan information och rådgivning ges inom 
kommunens område, även inom den kommunala socialtjänsten. 

Enligt SoL 1:1 ska socialtjänsten bland annat främja människornas jämlikhet i levnadsvillkor, 
deras aktiva deltagande i samhällslivet och också arbeta för att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. Socialtjänsten ska enligt SoL 2:1 även vara det yttersta skyddsnätet 
i samhället. Därmed innebär det enligt Socialstyrelsen (2010), att socialtjänsten har ett ansvar 
att organisera tjänsterna utifrån klientens behov, samt att ge tydlig information på lätt svenska 
om möjligheter och rättigheter till hjälp och service. Detta ansvar åligger socialtjänsten även 
genom förvaltningslagen (FL, 1986:223) då denna lag bland annat lyfter fram socialtjänstens 
ansvar att som myndighet uttrycka sig lättbegripligt. Vikten av att myndigheter ska uttrycka 
sig lättbegripligt motiveras med att vi lever i ett mångspråkigt samhälle, där svenskan är 
huvudspråk (FL). Därmed bör det svenska språket anpassas så att man kan nå ut till alla 
medborgare i samhället. 

1.2	  Avgränsningar	  
För att avgränsa det ovannämnda glappet som vi valt att studera, väljer vi därför att iaktta 
interaktionen mellan besökare och samhällsvägledare på ett medborgarkontor. Interaktionen 
har till syfte att besvara besökares frågeställningar kring proceduren att ansöka om 
försörjningsstöd. Försörjningsstödsansökan handläggs av en enhet inom socialtjänsten eller 
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inom arbetsmarknadsenheten och regleras av SoL kapitel 4. Det möte som sker på 
medborgarkontoret präglas av att vägledning behövs, då besökare har begränsade kunskaper i 
det svenska språket, men även vägledning i hur ansökningsförfarandet vid försörjningsstöd går 
till och vilka uppgifter som ska dokumenteras eller besvaras. Vi motiverar vårt val av syfte och 
undersökningsplats med utgångspunkt i resultatet av Lauris (2016) studie om organisatoriska 
förändringar inom socialtjänsten. Lauris (a.a.) studie visar att dessa förändringar har lett till ett 
mindre flexibelt arbetssätt och att ett allt större ansvar läggs på individen. Lauri (a.a.) menar 
att detta har påverkat socialhandläggares relation till klienter och därmed resulterat i att 
effektivitet numera har ersatt tid. Med bakgrund av detta kan det förstås att socialhandläggare 
inte har den tid som krävs för att förklara hur ansökningsproceduren vid försörjningsstöd går 
till. Därmed kan det vara intressant att observera om dessa effekter även visar sig på ett 
medborgarkontor. 

1.3	  Syfte	  
Det övergripande syftet är att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor uppfattar och 
agerar utifrån de villkor de ställs inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd.  

1.4	  Frågeställningar	  
Vad uttrycker besökare på medborgarkontoret för behov, gällande hjälp och stöd vid proceduren att 
ansöka om försörjningsstöd? 

Vilka strategier använder besökare sig av för att få hjälp och stöd inom detta?  

Vilken betydelse har besökares litteracitet i relation till socialtjänstens litteracitetsvillkor?  

1.5	  Centrala	  begrepp	  
Följande begrepp förklaras utifrån hur de använts i denna studie.  

Litteracitet används med synonymer såsom läs- och skrivkunnighet, läs- och skrivförmåga, 
att läsa och skriva (Josephson, 2006, refererad i Björklund, 2008) samt skriftspråk (Skolverket, 
2016). Begreppet litteracitet kommer att användas som ett analytiskt verktyg för att förstå och 
tolka det besökare säger, läser och skriver (Duek, 2017) i mötet med socialtjänstens 
litteracitetspraktik (se rubrik 2.3). Studiens tolkningsram utgår från symbolisk interaktionism 
(Ritzer, 2009) med ett sociokulturellt (Skolverket, 2016) och kritiskt perspektiv (a.a.) på 
litteracitet. Litteracitet förstås därför utifrån besökares litteracitetspraktik (se nedan) i 
interaktion med samhällsvägledaren på ett medborgarkontor.  

Litteracitetspraktiker handlar om hur en människa använder sina läs- och skrivkunskaper 
i olika sociala kontexter. I denna studie utgör medborgarkontoret en social kontext, där 
besökare använder sina läs- och skrivkunskaper, samt andra färdigheter för att lära sig 
proceduren att ansöka om försörjningsstöd. I studien används skriftspråkspraktiker 
(Skolverket, 2016) synonymt med litteracitetspraktiker.  

Litteracitetshändelser är konkreta händelser inom vilka en skriven text är utgångspunkten 
(Barton & Hamilton, 2000; Liberg & Säljo, 2010). I denna studie innebär det en interaktion 
mellan samhällsvägledare och besökare kring den skrivna texten, det vill säga blanketten för 
försörjningsstöd, beslut och brev från handläggare samt överklagan. De konkreta händelserna 
som observerades i vår studie var då besökare skulle göra en nyansökan, återkommande 
ansökan, komplettering, överklagan samt ansökan om akuthjälp.  
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Litteracitetsmedlare är personer som fungerar som en länk mellan olika skriftspråkspraktiker, 
då de anpassar den skrivna texten till den vars innehåll det förmedlas till (Papen, 2010). I denna 
studie fungerar samhällsvägledare och det sociala nätverket som litteracitetsmedlare. 

Medborgarkontor är ett kontor dit medborgare kan vända sig till för att få information om 
olika förvaltningar, myndigheter, organisationer och föreningar. Det går även att få hjälp och 
stöd kring vissa delar av ansökningsproceduren inom försörjningsstöd. I detta sammanhang ses 
medborgarkontoret som en naturlig plattform som med sin breda kompetens kan vägleda 
besökare gällande bland annat försörjningsstödets krav. 

Samhällsvägledare är tjänstemän på ett medborgarkontor vars uppgift är att bistå med svar, 
hjälp och stöd för besökare gällande ansökningsproceduren för försörjningsstöd.  

Försörjningsstöd är en del av ekonomiskt bistånd som prövas månadsvis (Socialstyrelsen, 2018) 
enligt SoL 4:1.  

Socialtjänstens litteracitetsvillkor är de villkor som socialtjänsten ställer på sina klienter 
när det gäller läs- och skrivkunskaper, då de ska ansöka om försörjningsstöd.  

Modersmål används för att beteckna ett eller flera språk som besökare på medborgarkontoret 
behärskar väl (Skolverket, 2016).  

1.6	  Uppsatsens	  disposition	  
Kapitel 2 handlar om studiens tolkningsram där det centrala begreppet är litteracitet. 
Begreppet väljer vi som ett analytiskt verktyg, då det ger möjlighet att se hur socialtjänstens 
litteracitetsvillkor uttrycks i det språk, den kommunikation och information som 
socialtjänsten använder sig av vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd.  Förståelsen av 
begreppet vidgas med olika perspektiv och dimensioner på litteracitet, samt med 
sociokulturell teori och symbolisk interaktionism. Sedan följer en beskrivning av den roll 
socialtjänsten och medborgarkontoret har för sökande inom försörjningsstöd. Avslutningsvis 
presenteras tidigare forskning kring litteracitet. 

Kapitel 3 handlar om vår mikro-etnografiska forskningsdesign med deltagande observationer 
som datainsamlingsmetod och modifierad form av grundad teori som analysmetod. Hela 
processen presenteras utförligt och avslutas med en diskussion om för- och nackdelar med vårt 
metodval samt kring forskningsetiska principer i vår uppsats.  

Kapitel 4 utgår från vår deltagande observation på ett medborgarkontor. Här visas resultatet 
av bearbetning och analys utifrån en modifierad form av grundad teori. Det som presenteras är 
proceduren för besökare som vill ansöka om försörjningsstöd på ett medborgarkontor. Det ges 
även en inblick i vilka grupper av besökare som kom, behovet av hjälp, vad som försvårade 
proceduren vid ansökan samt vilka strategier besökare använde sig av för att förstå de villkor 
som ställdes på dem.  

Kapitel 5 presenterar resultatet av vår analys med utgångpunkt i tolkningsram och tidigare 
forskning. En introduktion ges av hur litteracitet och symbolisk interaktionism kopplat till ett 
sociokulturellt och kritiskt perspektiv på litteracitet använts som ett analysverktyg. Genom 
detta verktyg analyseras socialtjänstens litteracitetsvillkor på ett medborgarkontor, variationer 
av besökares litteracitetspraktiker, vad som sker när besökares litteracitetspraktik kommer i 
kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor och vilka strategier besökare använder sig av för 
att tillgodogöra sig dessa villkor. 
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Kapitel 6 innefattar resultat- och metoddiskussion, som inleds med slutsatser av resultat och 
analys utifrån syfte och frågeställningar. Här diskuteras både hur socialtjänsten kan besvara 
klienters efterfrågan på en anpassad litteracitetspraktik samt svagheter och styrkor med den 
mikro-etnografiska forskningsdesignen med deltagande observation och en modifierad form 
av grundad teori. 
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2.	  Tolkningsram	  och	  tidigare	  forskning	  
Detta kapitel inleds med en kortfattad beskrivning av tre dimensioner av litteracitet (Nutbeam, 
2000) nämligen funktionell, kommunikativ och kritisk. Dimensionerna kopplas till 
socialtjänsten i form av ansökan eller information om försörjningsstöd på ett medborgarkontor. 
Med utgångspunkt i de tre dimensionerna presenteras även tre olika perspektiv på litteracitet 
såsom kognitivt, sociokulturellt och kritiskt. Gemensamt för perspektiven är att de inte utesluter 
varandra, då samtliga behövs för att fungera i dagens samhälle. Det som skiljer dem åt är den 
roll de tillskriver människan, samhället och kulturen avseende begreppet litteracitet. I dessa 
perspektiv synliggörs även två teorier: sociokulturell teori och symbolisk interaktionism. Den 
bärande hörnstenen i båda teorierna är språket. I vår studie synliggörs även socialtjänstens 
skriftspråkliga villkor i samtalet mellan samhällsvägledare och besökare. Därefter följer 
definitionen på begreppen litteracitetspraktiker och litteracitetshändelser. Det förstnämnda 
begreppet handlar förenklat om vad en människa gör med sin läs- och skrivkunnighet och det 
sistnämnda är händelser inom vilka litteracitetspraktiker är möjliga att observera.	  	  

2.1	  Funktionell,	  kommunikativ	  och	  kritisk	  dimension	  av	  litteracitet	  	  	  
Nationalencyklopedin (2018) definierar litteracitet som läs- och skrivkunnighet översatt från 
engelskans literacy. Nutbeam (2000, ss. 263–264) delar in litteracitet i dimensioner såsom 
funktionell, kommunikativ och kritisk. Denna indelning grundar sig i Freebodys och Lukes 
(1990) synsätt på litteracitet. Freebody och Luke (a.a.) menar att litteracitet inte ska definieras 
som mått på prestation vid läsning och skrivning, utan utifrån vad den möjliggör för människor 
att göra. Funktionell litteracitet, enligt Nutbeam (2000), syftar till grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter som en individ behöver för att fungera i vardagssituationer. Kommunikativ 
litteracitet innefattar mer avancerade läs- och skrivfärdigheter, som i kombination med sociala 
färdigheter, gör det möjligt att förvärva ny information som tillämpas i nya situationer. Kritisk 
litteracitet handlar om förmågan att kritiskt granska och använda den information som 
individen möter i sin vardag (a.a.). Enligt Franker (2004), beror de färdigheter och nivåer som 
en individ behöver utveckla på vilket samhälle individen befinner sig i. Detta innebär att en 
individs läs- och skrivkunskaper kan uppfattas som tillräckliga i ett samhälle men inte i ett 
annat.    

För att få en uppfattning om vilka dimensioner av litteracitet som behövs när besökare på ett 
medborgarkontor vill få hjälp gällande proceduren att ansöka om försörjningsstöd, behöver det 
svenska samhällets krav på litteracitet tydliggöras. I Sverige förutsätts att människor obehindrat 
kan läsa och skriva (Franker, 2004), vilket grundas i en lång skoltradition som värderat 
skönlitterär textläsning och berättelseskrivande högt (Skolverket, 2016). Skoltraditionen 
bygger framförallt på den kognitiva litteraciteten (a.a.). För de besökare på ett medborgarkontor 
som inte haft möjligheten att förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter i det svenska 
språket under uppväxtåren (Franker, 2004) blir det enligt Skolverket (2016), av särskild vikt 
att lära sig funktionell samt kritisk litteracitet. Dessa nivåer behövs för att kunna fylla i 
blanketter, hantera myndighetsärenden digitalt och kunna logga in på sitt bankkonto (a.a.). 
Socialtjänstens rutiner gällande ansökan om försörjningsstöd inbegriper både vetskap och 
kunskap om var ansökan om försörjningsstöd görs, hur en ansökan går till, vilken typ av 
uppgifter som ska lämnas in samt hur man kan agera vid avslag (Socialstyrelsen, 2018). Enligt 
Nutbeams (2000) definition på litteracitet, skulle detta innebära att besökare på ett 
medborgarkontor som vill ansöka om försörjningsstöd behöver ha erövrat alla tre dimensioner 
av litteracitet.   
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2.2	  Kognitivt,	  sociokulturellt	  och	  kritiskt	  perspektiv	  på	  litteracitet	  	  
De besökare som kommer till ett medborgarkontor för att få hjälp och stöd gällande proceduren 
att ansöka om försörjningsstöd har olika erfarenheter av skrift. Att litteracitetsvillkor är 
historiskt och kulturellt bestämda (Freebody & Luke, 1990) innebär för besökare, att de genom 
skilda erfarenheter inom skolgång (Skolverket, 2016) samt deltagande i olika praktiker inom 
privat-, samhälls- och arbetsliv (Barton & Hamilton, 2000) fått erfara vilka olika dimensioner 
av litteracitet (se rubrik 2.1) som krävs inom dessa kontexter. Nedan presenteras tre olika 
perspektiv på litteracitet som vidgar förståelsen ytterligare. 

2.2.1	  Kognitivt	  perspektiv	  på	  litteracitet	  
Det kognitiva perspektivet handlar om att lära sig att läsa och skriva, genom att med hjälp av 
enskilda bokstäver sätta ihop ord och skapa meningar (Skolverket, 2016). Kompetens och 
färdigheter såsom stavningsförmåga och läshastighet sätts här i fokus (a.a.). Liksom beskrivits 
ovan (se rubrik 2.1) dominerar det kognitiva perspektivet den svenska skoltraditionen både i 
grundskolan, Komvux och SFI (Skolverket, 2016). Denna syn har även påverkat det svenska 
samhällets syn på läs-och skrivkunskaper (Franker, 2004).  

2.2.2	  Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  litteracitet	  och	  symbolisk	  interaktionism	  	  
Förutom kognitiva aspekter så innefattar det sociokulturella perspektivet, enligt Skolverket 
(2016) även sociala och kulturella aspekter av läsning såsom vanor och attityder relaterade till 
skrift. I detta perspektiv binds individens handlingar och ageranden samman till den kulturella 
och sociala miljön som omger denna (Granberg, 2009). Det sociokulturella perspektivet på 
litteracitet har sina rötter i Vygotskijs (2001) sociokulturella teori. Det som nedan presenteras 
är en närmare beskrivning av sociokulturell teori (a.a.) och symbolisk interaktionism utifrån 
Mead (Månsson, 2013).   

Den sociokulturella teorin som framför allt utvecklats av Vygotskij (2001) ses språket som ett 
socialt verktyg och en avgörande roll för människans utveckling. Genom språket får människan 
möjlighet att samspela med den kulturella omvärlden. Språket innebär även en möjlighet att 
reflektera över och skapa sin tillvaro (a.a.). Vygotskij (2001) menar att sociala sammanhang 
införlivas via det erfarenhetsutbyte och kunskapsskapande som sker mellan individerna i den 
närmaste utvecklingszonen. Varje gång vi, vid en viss tidpunkt, tillgodogör oss ny kunskap i 
olika sociokulturella miljöer, som vi sedan självständigt kan använda så finns möjlighet att 
komma vidare till nästa utvecklingsnivå (a.a.). Detta innebär att de personer som vi möter i 
dessa miljöer är viktiga för vår kunskapsutveckling och vårt lärande.  

George Herbert Mead (1863–1931) anses vara filosofens fader inom symbolisk interaktionism 
(Månsson, 2013). Enligt symbolisk interaktionism (a.a.) är det i den kulturella och sociala 
miljön som vi tolkar och ger mening till varandras handlingar. Ett viktigt begrepp inom 
symbolisk interaktionism och även för denna studie är signifikanta symboler (Ritzer, 2009) 
som används i interaktion för att skapa gemensamma mentala begrepp. Dessa signifikanta 
symboler tar sig uttryck i form av språk, ord, gester och kroppsspråk. De förväntas väcka 
respons hos den som symbolen riktats till (a.a.). När det skapats signifikanta symboler med 
gemensam mening har det också skapats verklig kommunikation (a.a.).   

Det som förenar Vygotskij och Mead är deras synsätt på människors utbyte med andra genom 
interaktion (Quinlan & Curtin, 2017). Både språket såsom det ses på av Vygotskij (2001) och 
signifikanta symboler (Ritzer, 2009) utifrån symbolisk interaktionism blir de verktyg genom 
vilket utbytet sker. För vår studies del innebär detta att när besökare ansöker om försörjningsstöd på 
ett medborgarkontor behöver samhällsvägledaren utgå från besökares vanor, färdigheter och 
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strategier kring att använda litteracitet. Interaktionen behöver ske med hjälp av signifikanta 
symboler, så att socialtjänstens litteracitetsvillkor blir mer hanterliga.  

2.2.2	  Kritiskt	  perspektiv	  på	  litteracitet   
Ett kritiskt perspektiv på litteracitet, innebär enligt Freires och Macedos (1989) kända citat 
"reading the word from the world". Kritisk litteracitet handlar här om en dynamisk process 
(a.a.), som utgår från ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet innebär att litteracitet alltid 
utgår från individens egna universum av ord, istället för ett utifrånperspektiv. Franker (2004) 
menar att kritisk litteracitet handlar om ett kritiskt utforskande av språk och innehåll i texter 
för att se vilka outtalade budskap som finns. Genom ett kritiskt förhållningssätt synliggörs 
hur texter bidrar till att bevara maktrelationer. Skolverket (2016) skriver att förhållningssättet 
även är av betydelse i kontakt med myndigheter, för att kunna avgöra vad som är sant eller 
inte i en myndighetstext. En annan aspekt som lyfts fram är betydelsen av modersmål. 
Skolverket (a.a.) skriver att en förutsättning i Sverige för att kunna delta i utbildning, 
arbetsmarknad och samhällsliv är kunskaper i svenska språket, både i tal- och skrift. Problem 
uppstår dock i de fall när individen talar ett annat språk än svenska och inte själv är medveten 
om de språkliga krav som finns i olika situationer.  

2.3	  Litteracitet	  som	  en	  social	  praktik	  	  
Två centrala begrepp i synsättet på litteracitet som en social praktik är, enligt Barton och 
Hamilton (2000), litteracitetspraktik och litteracitetshändelse. Dessa begrepp härstammar från 
New Literacy Studies (se rubrik 2.7.1). Enligt Papen (2010) innebär litteracitetspraktik 
aktiviteter kring litteracitet som är en del av människans livsvärld och som inkluderar   
individuella färdigheter, kulturella normer, sociala relationer och bredare områden av en 
människas liv. En litteracitetspraktik handlar således om mer abstrakta kulturella sätt att 
använda litteracitet (a.a.). Enligt Duek (2017) omfattar dessa sätt även det som inte kan 
observeras. Litteracitetspraktik kan observeras i händelser där skriftliga texter förmedlas 
(Barton & Hamilton, 2000). Liberg och Säljö (2010) menar att en litteracitetspraktik kan handla 
om läs- och skrivsituationer där samtal sker kring det som lästs eller skrivits, situationer då 
skriven text omvandlas till en annan uttrycksform och situationer som påverkas av 
skriftspråket. Dessa läs- och skrivsituationer kallar Barton och Hamilton (2000) för 
litteracitetshändelser. En viktig aspekt är att litteracitetspraktiker formas av sociala 
institutioner och maktrelationer (a.a.). Dessa formas i sin tur av sociala regler kring litteracitet, 
vilket bidrar till att vissa litteraciteter blir mer dominanta, synliga och inflytelserika än andra 
(Barton & Hamilton, 2001). De litteraciteter som är dominanta ger även ekonomiska och 
politiska fördelar gentemot praktiker som utvecklas i hemmet (Skolverket, 2016).  

2.4	  Litteracitet	  i	  denna	  studie	  
Street (2011) menar att den med makt att namnge och definiera begreppet litteracitet också kan 
vara den som är med och skapar litteracitetsojämlikhet. Detta synsätt har väglett oss vid 
tydliggörandet av hur begreppet kommer att användas i denna studie. Syftet med vår studie har 
inte varit att bedöma besökares läs- och skrivkunskaper på ett medborgarkontor (se rubrik 
2.2.1), utan snarare hur deras sätt att använda litteracitet (se rubrik 2.3) kan förstås i relation 
till socialtjänstens villkor vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd. Detta har lett till vår 
bredare definition på litteracitet (se rubrik 5.4.5) som inbegriper både läsning och skrivning, 
att med hjälp av sina språkliga färdigheter förstå det byråkratiska språket, socialtjänstens regler 
och rutiner samt att hantera digitala redskap. 
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2.5	  Socialtjänstens,	  klientens	  och	  medborgarkontorets	  ansvar	  	  
Socialtjänsten har enligt SoL 2:1 det yttersta ansvaret för att enskilda ska få det stöd och den 
hjälp som de behöver. Detta stöd och denna hjälp är socialtjänstens ansvar genom att bland 
annat svara för upplysningar och råd (SoL 3:1). Det är dock av särskild vikt att 
socialhandläggaren värnar om klientens rätt att ta ansvar för sitt liv (SoL 1:1). Samtidigt får 
inte kravet om klientens egenansvar för sitt liv drivas hur långt som helst (Socialstyrelsen, 
2013). Det är i skärningspunkten mellan att stödja och samtidigt kräva ett egenansvar av 
klienten som proceduren att ansöka om försörjningsstöd också kan förstås. Socialstyrelsen 
(2018) menar att vid ansökan om försörjningsstöd ska socialtjänsten i kommunen kontaktas för 
att beställa tid för ett besök. Vanligtvis skickas även skriftlig information samt en blankett som 
ska fyllas i och tas med vid besöket (a.a.).   

På det medborgarkontor där studien genomförts fanns möjligheten att lämna in ansökan om 
försörjningsstöd på plats. Enligt Billquist (a.a.) lämnas ansökan in då sökande får träffa 
socialhandläggaren för första gången. Det är dock så att det finns möjlighet för en kommun att 
sluta avtal med någon annan om att utföra socialtjänstens uppgifter, dock får dessa uppgifter 
inte innefatta myndighetsutövning (SoL 2:5), i alla fall inte på ett medborgarkontor. För det 
undersökta medborgarkontorets del så innebär dessa uppgifter, även enligt lag om samtjänst 
vid medborgarkontor, att lämna upplysningar, vägledning och råd till enskilda (2004:534). 
Vilka personuppgifter medborgarkontoret har tillgång till är också reglerat i detta avtal (a.a.).  

Att besöka ett socialkontor för att ansöka om försörjningsstöd är enligt Starrin, Kalander 
Blomkvist och Janson (2003) en kritisk händelse som kan innebära att en klient känner sig 
mindre värd. Klienter upplever att omgivningen uppfattar deras situation som självförvållad 
och orsakad av bristande vilja till att försörja sig själva (Kullberg, 1994). Nybom (2012) 
förklarar att då försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform innebär detta att den enskildes 
behov av försörjningsstöd bedöms av socialhandläggaren. Här utgår socialhandläggaren från 
SoL:s bestämmelser och andra socialpolitiska styrdokument, men det finns ett betydande 
handlingsutrymme i uttolkning och tillämpning av dessa (a.a.). Detta innebär att 
socialhandläggare har ett övertag gentemot klienten i och med att negativa beslut kan fattas 
som påverkar klientens situation (Johansson, 2007).   

Detta övertag innebär även att socialhandläggaren kan styra var, när och hur mötet med klienten 
sker, vilket även försvårar möjligheten till “närhet” och “varaktighet” som klienten egentligen 
är i behov av (Johansson, 2007). Billquists (1999) studie visar att en faktor som påverkar detta 
är att kontoret endast möjliggör för klienter att ringa under en timmes telefontid. Besöket 
präglas av effektivitet, då klienten även förväntas ha fyllt i blanketten för försörjningsstöd så 
att besökstiden blir kortare (a.a.). Nordberg (1995) menar att det finns sociala regler i samtalet 
med socialhandläggare där klienten förväntas känna till regler för vem som kan säga vad, till 
vem och på vilket sätt. Detta möte är kritiskt, då det innebär att hur klienter bemöts av 
socialhandläggare vid ett besök som gäller ansökan om försörjningsstöd kan påverka vart 
denna väljer att vända sig nästa gång (Billquist,1999).  

2.6	  Medborgarkontorets	  roll	  
Medborgarens behov av överblick och orientering har ökat i och med att den offentliga sektorn 
blivit allt mer svår att överblicka (Abrahamsson, 1995). Ett sätt att undvika byråkratisk 
rundgång är att komma till ett medborgarkontor (a.a.). Abrahamsson och Björklund (1995) 
menar att medborgarens möjlighet till att delta och påverka samhällets utveckling äger rum i 
den lilla samhällsdialogen, där den enskilde möter en myndighet, offentlig verksamhet eller 
offentligt anställd personal. Aulén Thomsson (1995) förklarar att ett medborgarkontor fungerar 
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som en länk mellan medborgaren och de offentliga organen. Denna länk fungerar i båda 
riktningarna då medborgarkontoret å ena sidan tar emot synpunkter från kommuninvånarna 
samtidigt som den å andra sidan för ut kommunens budskap, informerar om beslut, planer och 
förslag som är på gång. IT är ett värdefullt redskap på ett medborgarkontor, men ersätter inte 
det personliga mötet (a.a.). Från ett medborgarperspektiv upplevs medborgarkontorets tjänster 
som mer lokala, tillgängliga och flexibla (Bernhard & Wihlborg, 2015). Vad det gäller 
kompetens på ett medborgarkontor ska personalen ha en bred kunskap samt erfarenheter från 
olika verksamhetsområden (Aulén Thomsson, 1995). Andra egenskaper som värdesätts är att 
vara en god lyssnare, ha empati, ett ärligt intresse av att hjälpa människor och också vilja ta 
reda på behövlig information (a.a). Personalen förväntas även utöver detta att fungera som tolk, 
översättare och folkbildare (a.a.).  

2.7	  Tidigare	  forskning	  	  
Vår litteratursökning (Booth, Papaioannou & Sutton, 2012) inleddes med att i första hand söka 
efter vetenskapliga artiklar som behandlar litteracitet inom socialtjänsten (se rubrik 3.1). Denna 
genomgång visade att det hade gjorts få studier inom socialtjänsten. Därför utökade vi vår 
sökning med att inkludera studier inom socialt arbete och även närliggande discipliner såsom 
sociologi, psykologi, pedagogik och hälsovetenskap. Nedan presenteras ett urval av artiklar 
och avhandlingar med koppling till litteracitet och socialt arbete. Ett flertal av dessa artiklar 
belyser olika rekommendationer rörande litteracitet för att förbättra det sociala arbetets praktik.  

2.7.1	  New	  Literacy	  Studies	  	  
New Literacy Studies (NLS) är ett forskningsfält inom området för litteracitet, vars funktion är 
att studera vilken roll sociala praktiker har för människors läs- och skrivutveckling. Fokus är 
på kontexter som vanligtvis inte företräder västerländsk syn på litteracitet och fokuserar även 
på skrivande i digitala miljöer (Duek, 2017). Fältets forskningsintresse kan framför allt kopplas 
till det sociokulturella- och kritiska perspektivet (se rubrik 2.2). Litteracitet studeras genom 
etnografiska studier (Street, 2011) med ett fokus på människor från mindre gynnsamma 
förhållanden för att se hur de uttrycker litteracitet i sin vardag (Björklund, 2008). Posts (2016) 
genomgång av forskning om vuxnas litteracitet visar att det framför allt är genom NLS som 
det skett en förskjutning i fokus på litteracitet. Post (a.a.) förklarar att detta beror på att NLS 
synliggör olika aktörers syften med litteracitet och visar därmed vilken roll dessa aktörer har 
för människors möjligheter att delta i samhället.  

2.7.2	  Litteracitet	  ur	  ett	  maktperspektiv	  
Foucault (2002) menar att makt finns på alla nivåer och former, både innanför och utanför 
staten och dess apparater. Makten kan antingen leda till befrielse eller förtryck (a.a.). Makten 
kan spåras genom konkreta undersökningar inom ett samhälleligt och historiskt bestämt fält 
(Lindgren, 2015). Detta innebär att makten även kan spåras i sociala och kulturella kontexter 
där litteracitet används (Barton & Hamilton, 2000). Nedan presenteras artiklar som synliggör 
hur makten inom olika kontexter påverkar människors möjligheter att använda sin litteracitet. 
Skolverket (2016) skriver att vilka möjligheter en individ har att delta i samhället är en fråga 
om makt som grundar sig i vilka skriftspråk som individen lärt sig. För fullt deltagande i det 
svenska samhället krävs att individen erövrat skriftspråkkunskaper på avancerad nivå (a.a.).  

Brandt (2001) menar att det finns sponsorer i samhället, såsom institutioner och organisationer 
som kan påverka människors litteracitetspraktiker. Sponsorers funktion kan både vara att 
möjliggöra, begränsa eller hindra litteracitet. Barton och Hamilton (2000) förklarar att 
institutioner och organisationer har denna funktion för att deras litteracitetspraktiker (se rubrik 
2.3) är mer dominanta, synliga och inflytelserika än andra.  Det Benson (2010) visar med sin 
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studie är att en individs litteracitetspraktiker som varit framgångsrika (eller inte) vid tidigare 
skeenden, påverkar vilka som anses vara värdefulla i nya skeenden. Hur socialtjänsten och 
medborgarkontoret möjliggör för en individ att använda sig av sin läs- och skrivkunnighet kan 
påverka både framtida kontakten dem sinsemellan, men även kontakten med andra mindre 
inflytelserika samhällsaktörer.  

Streets (2011) studie lyfter frågan kring litteracitet ojämlikhet, då detta är något som 
framkommit i internationell politik. Bland annat har UNESCO (2001) haft en ledande roll att 
definiera vad litteracitet är, då de har som mål att genom utbildning skapa funktionellt litterata 
samhällen. Street (a.a.) menar dock att det egentligen är de marginaliserade som ska ha makten 
att definiera litteracitet och ojämlikhet. Street (a.a.) poängterar att det finns en risk med att 
endast titta på en population ur sitt eget perspektiv och i relation till vad man själv har. Fokus 
bör istället vara på vilken betydelse läs-och skrivkunnighet har för människor i en viss kontext. 
Enligt Street (a.a.) kan etnografiska studier bäst undersöka detta i och med deras mer 
omfattande bild av litteracitetens konsekvenser. Etnografiska studier tar hänsyn till kulturella 
aspekter och synliggör de sätt på vilka makten att namnge och definiera är avgörande för denna 
ojämlikhet (a.a.).  

2.7.3	  Litteracitet	  inom	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  och	  (digital)	  kommunikation	  
Det vår litteratursökning visade var att litteracitet har studerats särskilt mycket inom områden 
så som hälso- och sjukvård och (digital) kommunikation. Nedan presenteras ett urval av artiklar 
som synliggör litteracitetens betydelse för människor inom ovannämnda områden.  

Shalowitzs och Wolfs (2004) rapport undersökte mötet mellan sjukvården och patienter med 
begränsade läs- och skrivfärdigheter när gemensamma beslut skulle tas. I mötet med patienter 
upplevde läkarna att det var svårt att avgöra mängden information som patienterna kunde ta in 
och förstå (a.a.). Dessutom fanns det endast hjälpmedel i skriftform (a.a.). Det framkom även 
att patienter kunde känna skam över sin begränsade läs- och skrivkunnighet, vilket ledde till 
att de avstod från att söka hjälp (a.a). Shalowitzs och Wolfs (a.a.) rapport visar att läkaren i 
relation till en patient med begränsad läs- och skrivkunnighet behöver vara mer aktiv, ärlig och 
stödjande i kommunikationen. Läkaren behöver också ta ett större ansvar och mer tid på sig för 
att försäkra sig om att patienten förstått informationen (a.a.).  

Hayter (2006) har studerat hur invånare i ett segregerat område i Storbritannien tog till sig 
information i vardagen. Studien visade att invånarna upplevde hinder i form av ett byråkratiskt 
språk och svårförståelig skriftlig information när de sökte hjälp hos institutioner. Hayter (a.a.) 
fann även i studien att invånares språk- och kommunikationsbarriärer inkluderade även en 
oförmåga att uttrycka sina problem. Hayter (a.a.) lyfter fram tid, tillit, interpersonella förmågor, 
institutioners tillgänglighet som viktiga faktorer för att stärka dessa invånares självförtroende 
så att de vågar söka hjälp. Dessutom menar Hayter (a.a.) att det är av vikt att utgå från 
målgruppens kontext vid identifiering av informationsbehov.  

Yu (2010) studie visar hur tillgång till information inte alltid kan ses som en resurs, framför 
allt inte de informationskällor som innefattar läs- och skrift i relation till människor som varken 
kan läsa och skriva. Detta innebär även att de inte heller kan tillgodogöra sig informationen 
(a.a.). Yu (a.a.) menar att det inte var förrän de kunde använda sig av informationen som de 
också tagit ägandeskap över den. Vidare visade studien (a.a.) att människor endast sökte hjälp 
genom de resurser som de tidigare använt sig av. Då dessa resurser inte fungerande lät de till 
och med bli att söka information och hjälp. Det som tydligt framkom i Yus (a.a.) studie är hur 
dessa människor undvek informationsbaser som krävde färdigheter i att kunna läsa och skriva, 
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räkna, ta till sig information och använda sig av analytisk förmåga. Detta ledde till att dessa 
människor även hamnade utanför samhällets resurser.  

2.7.4	  Det	  sociala	  arbetets	  praktik	  
Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av två avhandlingar (Billquist, 1999; 
Kullberg, 1994) som belyser klientarbetet inom den kommunala socialtjänsten. Genom att 
synliggöra klientarbetet på ett socialkontor (a.a.) kan en uppfattning ges om vilka villkor 
socialtjänsten ställer på sina klienter när det gäller läs- och skrivkunnighet. Det som de båda 
avhandlingarna visar är att vid sidan om det administrativa och byråkratiska arbetssättet döljer 
sig även moraliska inslag i socialhandläggares arbete (a.a.). Avslutningsvis presenteras det 
internationell forskning om vad klienter behöver i kontakten med socialtjänsten.  

Billquists (1999) studie av klientarbete på socialkontoret visar hur makt utövas i det språk som 
socialhandläggaren använder sig av för att kommunicera med klienten. Detta är ett språk som 
klienten inte riktigt förstår där hänvisningar till regler, normer och anvisningar sker (a.a.). 
Enligt Billquist (a.a.) uttrycker detta avstånd och förstärker kontorets intryck av slutenhet. 
Billquists (1999) och Kullbergs (1994) studie visar även att samtalet med socialhandläggaren 
dikteras av den förtryckta blanketten för försörjningsstöd. Den sökande förväntas ha fyllt i den 
inför besöket, för att inte dra ut på tiden (a.a.). Billquist (1999) skriver hur blanketten fungerar 
som ett pedagogiskt hjälpmedel, då användandet av den ger tillfälle till båda parter att ge 
ytterligare information. Eftersom handläggaren går igenom blanketten punkt för punkt kan det 
minimera risken för missförstånd, framför allt hos förstagångssökande och sökande med 
språksvårigheter (a.a.).  

Greenberg och Luckey (2006) har också studerat vuxnas litteracitet i socialt arbete. Det de fann 
i sin studie var att klienter inom framförallt försörjningsstöd brottades med att följa 
instruktioner, rutiner och att fylla i olika blanketter. Dessa klienter hade läs- och 
skrivsvårigheter men även svårighet att förstå systemet inom försörjningsstöd. För att förbättra 
det sociala arbetets praktik behövs det enligt Greenberg och Luckey (a.a.) att socialhandläggare 
bekantar sig med frågor om vuxnas litteracitet.  

 Thériault (2016) studerade vilken roll litteracitet spelar mellan institutioner och ungdomar i 
samhällsbaserade organisationsarbete. Thériault (a.a.) använde sig av begreppet 
litteracitetsmedlare för att förklara den roll de personer som hjälpte ungdomarna i studien hade 
för ungdomarnas förståelse av det byråkratiska skriftspråket. Litteracitetsmedlare är ett 
begrepp som härstammar från New Literacy Studies (se rubrik 2.7.1) och som enligt Papen 
(2010) innebär att utgå från en annan människas litteracitetspraktik för att göra litteraciteten 
från en annan kontext begriplig. Litteracitetsmedlare kan både vara familjevänner, vänner men 
även professionella (a.a.). Det Papen (2010) fann i sin studie av litteracitetspraktiker i ett lokalt 
samhälle i Namibia är att litteracitetsmedlare agerar genom den skrivna texten med syftet att 
medla mellan olika sociala världar. Detta sätt att medla inkluderar både att läsa, skriva och 
prata och är en bredare syn på litteracitet (a.a.). De slutsatserna som både Thériault (2016) och 
Papen (2010) drar från sina studier är att litteracitetsmedlare har en viktig roll för människor 
som träder in i nya sociala sfärer med nya litteracitetsaktiviteter då dessa kräver nya roller och 
att förstå nya litteracitetspraktiker. Genom att använda sig av litteracitetsmedlare kan 
människor nå bortom sina egna litteracitetspraktiker (Papen, 2010). 
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3.	  Metod	  
Denna studie har genomförts utifrån en etnografisk forskningsdesign med deltagande observation 
som datainsamlingsmetod och en modifierad form av grundad teori som analysmetod. På grund av 
vår tidsbegränsning för studien innebär en modifierad form av grundad teori att vi inte följt alla 
steg i processen. Istället för att i det sista steget generera teori har vi valt att analysera resultatet 
med utgångspunkt från vår tolkningsram (se kapitel 2). Valet av grundad teori med deltagande 
observation byggde framför allt på viljan att undersöka sociala fenomen kring litteracitet i en 
social kontext som medborgarkontoret, utan att ha en färdig teori att utgå ifrån (Charmaz, 
2006).  

Nedan följer en beskrivning av genomförda moment under studiens gång: 

•   Litteratursökning 
•   Målstyrt urval: Medborgarkontoret 
•   Tillträde till medborgarkontoret: 13-24 November 2017 under sammanlagt sju dagar 

mellan kl 10-16, med ett jämt flöde av besökare 
•   Icke deltagande observatör i sluten miljö: bakom disken mellan samhällsvägledare 

och besökare 
•   Delvis deltagande observatör i sluten miljö: bakom disken med samhällsvägledare 
•   Delvis deltagande observatör i offentlig miljö: i besökslokalen bestående av 40 korta 

samtal (2-5 min) och 7 längre samtal (5-10 min) med besökare  
•   Fullt deltagande observatör i offentlig miljö: besökslokalen (ett par timmar) 
•   Två semi-strukturerade intervjuer med samhällsvägledare (1 timme per intervju) 
•   Dokumentation: Fullständiga fältanteckningar  
•   Modifierad form av grundad teori innebär kodning och analys på följande sätt: Öppen 

kodning, selektiv kodning, teoretisk kodning, integrering av resultat och tolkningsram 

Nedan följer en beskrivning av litteratursökningen, vår vetenskapsteoretiska ansats, etnografiska 
forskningsdesignen, val av metod, modifierad form av grundad teori och deltagande observation, för-
och nackdelar med vald metod, samt studiens trovärdighet och forskningsetik.   

3.1	  Litteratursökning	  
I denna studie genomfördes litteratursökningen utifrån Charmazs (2006) beskrivning, för att 
lokalisera forskning samt försäkra, värdera och försvara studien. Litteratursökningen har i det 
initiala skedet genomförts för att studera forskningsläget, men då vi utfört studien med 
modifierad form av grundad teori har litteratursökning även gjorts då resultatet färdigställts 
(a.a.) för att finna artiklar utifrån det som framkommit. Litteratursökningen användes för att 
utvärdera studier med en överenskommen kvalitetsnivå och relevans för studien (Booth, 
Papaioannou & Sutton, 2012). Första litteratursökningen genomfördes mellan 2–7 november, 
2017 för att söka tidigare forskning om litteracitet. Databaser som användes var utifrån Örebro 
universitets databaser inom socialt arbete såsom ASSIA, IBSS, PsycINFO och Sociological 
Abstracts. Sökorden var: literacy, adult literacy, illiterate, illiteracy, low literacy, social work 
och social services. Även närliggande sökord inkluderades i sökningen.  I det initiala skedet 
inkluderades begreppet “illiteracy”, men allt eftersom data samlades in under den deltagande 
observationen problematiserades även synen på begreppet illiteracy. Detta innebar att 
”literacy” istället framträdde med större fokus (se kapitel 2). Den sista litteratursökningen 
gjordes mellan 1–8 december, 2017, efter kodning och analys av materialet (se rubrik 3.4). 

Rienecker och Stray Jörgensen (2014) föreslår att testa olika sökmotorer i syfte att se om det 
blir träffar på samma källor vilket vi också gjorde. Därför användes även databaser som DiVA, 
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Taylor & Francis och Academic Search Elite, för att komma åt avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar inom närliggande ämnesområden. Samtliga vetenskapliga källor är refereegranskade, i 
första hand på engelska och filtrerade utifrån årtalen 1990–2017.  Detta eftersom Posts (2016) 
artikel visade att fram till 1990 stod forskningen relativt stilla inom litteracitetsfältet. Urvalet 
av artiklar genomfördes på basis av titeln och abstrakten. Artiklar som exkluderades var de 
med inriktning att studera litteracitet utifrån genus och utbildning. Böcker, rapporter och andra 
källor hittades genom Örebro universitets sökmotor Primo och via referenslistor i de artiklar 
som särskilt berör litteracitet inom socialt arbete. Litteratursökningen identifierade luckor 
(Booth et al., 2012) när det gäller litteracitet inom socialt arbete som kräver ytterligare 
forskning. Detta var till hjälp för att definiera vårt problemområde och valet att genomföra en 
deltagande observation på ett medborgarkontor.   

3.2	  Vetenskapsteoretisk	  ansats	  
Då vårt syfte för denna studie är att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor uppfattar 
och agerar utifrån de villkor som de ställs inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd, 
är detta även i linje med vår vetenskapsteoretiska ståndpunkt, social konstruktionism 
(Charmaz, 2006). Såsom Charmaz definierar det socialkonstruktionistiska perspektivet i 
interpretativ grundad teori, innebär det för vår studie att vi undersöker vad besökare uppfattar 
som verkligt i kontakt med de villkor som de ställs inför vid ansökan om försörjningsstöd. Men 
även hur de sedan agerar utifrån den synen på verkligheten. Enligt Charmaz innebär 
perspektivet, förutom att försöka förstå situationen utifrån besökarnas perspektiv, även att 
försöka förstå och tolka fenomen som uppkommer i mer abstrakta termer. Det 
socialkonstruktionistiska perspektivet i grundad teori innebär att forskaren ses som en del av 
den som tolkar situationen (a.a.). I vår studie innebär detta att besökare, samhällsvägledare och 
vi är en del av att tolka handlingar och ge mening till dem. Om vi å andra sidan hade valt att 
använda grundad teori utifrån ett objektivistiskt perspektiv (a.a.) hade de resultat som 
framkommit under observationen setts på som fakta, som redan funnits men väntats på att 
upptäckas (a.a). Detta hade i sin tur påverkat synen på oss själva i rollen som observatörer, då 
det objektivistiska perspektivet utgår från att inte ha någon inverkan på situationer (a.a.). Det 
objektivistiska perspektivet hade även inneburit en mer förklarande inställning till situationer 
som uppstod genom färdiga hypoteser, vilket är en motsättning till hur vi velat närma oss 
studerade fenomen (a..a). Därav valet av det socialkonstruktionistiska perspektivet som vår 
vetenskapsteoretiska ansats. Denna genomsyrar således utförandet av den etnografiska 
forskningsdesignen beskriven nedan.   

3.3	  Etnografisk	  forskningsdesign	  
Vi har valt att använda oss av en etnografisk forskningsdesign, deltagande observation som 
datainsamlingsmetod och en modifierad form av grundad teori som analysmetod. Etnografin 
härstammar från tidiga socialantropologers försök att detaljerat beskriva kulturer som höll på 
att försvinna (Denscombe, 2009). Framför allt Bronislaw Malinowski (1922) och Margaret 
Meads (1943) arbeten har legat till grund för nuvarande etnografi (a.a.). Denscombe beskriver 
att etnografisk forskning bland annat kännetecknas av att forskaren under en längre tid befinner 
sig i en kontext. Detta har inte varit möjligt i vårt fall då studien är tidsbegränsad, vilket 
inneburit att vi endast genomfört en mikro-etnografisk studie (Wolcott, 1990b refererad i 
Bryman, 2011). Den mikro-etnografiska studien har lett till att vi endast kunna observera med 
ett smalare fokus på vissa aspekter, i vårt fall hur besökare uppfattar och agerar utifrån de 
villkor som ställs vid en ansökan om försörjningsstöd. En etnografisk forskningsdesign hade 
istället tillåtit oss att se flera aspekter kring detta och att kunna återvända till medborgarkontoret 
under en längre tid. Trots begränsningen har vi valt att genomföra en mikro-etnografisk studie 
på grund av dess relevans för socialt arbete. Vi har kunnat befinna oss i den kontext 
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(Denscombe, 2009) där villkor för ansökan vid försörjningsstöd blir tydligt. Förhållningssättet 
inom etnografin (a.a.) har inneburit att vi kunnat studera besökare utifrån att tolka hur de själva 
uppfattar, förstår och agerar utifrån den betydelse som ges till dessa villkor. Detta är även i 
enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet (se rubrik 3.2). Charmaz (2006) 
beskriver även hur etnografin går hand i hand med grundad teori men tar det ett steg längre. 
Grundad teori har dessutom ett större fokus på fenomen eller processer i sina fältanteckningar 
istället för detaljerade beskrivningar av själva kontexten, som etnografer ofta har (a.a.). Därför 
har valet att i vår etnografiska forskningsdesign utgå från modifierad form av grundad teori 
med deltagande observation gett oss möjligheten att fokusera på de besökare och de händelser 
som uppstått, med ett mindre fokus på själva miljön på medborgarkontoret.  

3.3.1	  Val	  av	  metod	  
Vid val av metod har vi, såsom Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) menar utgått från 
problemområdet som ska studeras för att se vilken metod som bäst svarar mot detta. Det vår 
litteratursökning visade var att det fanns begränsad forskning på litteracitet inom socialt arbete. 
Problemområdet var att studera om det fanns ett glapp mellan människors litteracitet i relation 
till andra myndigheter. För att kunna studera detta utan en färdig teori i åtanke, samt för att 
utgå från besökarnas perspektiv var valet av en kvalitativ metod givet. Detta är också i enlighet 
med Brymans (2011) beskrivning av kvalitativ metod. Om vi istället hade valt en kvantitativ 
metod hade det inneburit att studien styrts utifrån hypoteser och färdiga teorier (a.a.). Den 
kvantitativa metoden hade även inneburit att vi inte kunnat interagera med besökare och 
samhällsvägledarna för att få deras perspektiv, eftersom vi då skulle ha ansetts inta en alltför 
subjektiv roll. I och med valet av kvalitativ metod har det även gått hand i hand med vårt 
socialkonstruktionistiska perspektiv (se rubrik 3.2) och att få studera människor i deras 
naturliga miljö (se rubrik 3.3).  

Vi funderade i ett tidigt skede över vilken datainsamlingsmetod som bäst skulle kunna fånga 
vårt syfte, kvalitativa intervjuer eller deltagande observation. Fördelen med kvalitativa 
intervjuer är enligt Bryman (2011) att få reda på hur människor själva uppfattar och tolkar sin 
verklighet.  Intervjuer kan även innebära en mindre påfrestning än en deltagande observation 
(a.a.), där människor studeras under en lång tid. Samtidigt menar Denscombe (2009), att 
kvalitativa intervjuer innebär att höra människor berätta om det de uttalar att de gör, medan 
den deltagande observationen innebär att själv se vad som utspelar sig. En avgörande faktor 
inför vårt val var att den deltagande observationen även går att kombinera med intervjuer, då 
etnografen har möjlighet att röra sig mellan olika roller (se rubrik 3.3) och metoder (Bryman, 
2011). Detta innebar att vi både kunde observera besökare i en naturlig miljö, samtala med 
besökare för att få deras perspektiv samt utföra två semi-strukturerade intervjuer med 
samhällsvägledare för att validera vårt observerade material och att för att få deras perspektiv 
på det som studerats (se rubrik 3). Dessutom har en modifierad form av grundad teori med 
deltagande observation inneburit att hela forskningsprocessen fått en djupare innebörd.  

3.4	  Grundad	  teori	  	  
Denna studie använder sig av en modifierad form av grundad teori som bygger på symbolisk 
interaktionism (Charmaz, 2006). Detta innebär att människor i interaktion med varandra 
tillskriver händelser och symboler mening (a.a.). Denna interaktion och mening kan forskare 
försöka tolka, liksom de som studeras tolkar forskare i sin tur (a.a.). Grundad teori (a.a.) kan i 
kort beskrivas som en teorigenererande metod med utgångspunkt i data som bearbetas, 
analyseras och samlas in i en växelvis verkan. Det finns olika förklaringar till grundad teori 
vilket beror på att upphovsmännen Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss (1965, 1967) 
utvecklade teorin på skilda håll efter sin första utgivna bok (Bryman, 2011). Detta har lett till 
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en åtskillnad i synen på verifiering av teori, betoning på begrepp samt i vilket skede kategorier 
och kärnkategori ska finnas med (Guvå & Hylander, 2003). Guvå och Hylander (a.a.) hanterar 
dessa skillnader genom att utgå från en kombination av både Strauss och Glaser i sitt arbetssätt. 
Charmaz (2006) gör detsamma när arbetssättet motiveras utifrån att utgå från det mest 
grundläggande i grundad teori, eftersom Glaser och Strauss från början uppmuntrade att 
använda grundade teoristrategier anpassade till sina egna sätt och dessutom med flexibilitet. Vi 
håller med om ovanstående resonemang och eftersom vi endast inspireras av grundad teori 
väljer vi att inte utgå från varken Glaser eller Strauss.   

Vi anser, liksom Charmaz (2006) beskriver, att den deltagande observationen är en del av 
grundad teoriprocess. Genom denna kombination får vi ett helhetsperspektiv (a.a.) på det som 
studeras istället för att separera datainsamling från analys. Charmaz (a.a.) menar även att 
grundad teori hjälper etnografer att ta sin analys till en annan nivå av mer abstrakta kategorier 
och teoretiska tolkningar. Därför kommer den deltagande observationen i denna studie att 
inkluderas som en del av grundad teoriprocess. Hartman (2001) beskriver grundad teori som 
den gyllene mittenvägen mellan induktiva och deduktiva metoder. Detta menar Charmaz 
(2006) är det abduktiva synsättet i grundad teori. För denna studie har det inneburit att vi inte 
haft någon teori inledningsvis utan en övergripande och bred problemformulering som 
föranledde studiet på medborgarkontoret. Sedan har vi försökt att med ett öppet sinne 
undersöka besökarnas huvudbry (Guvå & Hylander, 2003) på medborgarkontoret. I och med 
att vi under tiden kodat fältanteckningar har processen utifrån besökarnas frågeställningar och 
vår egen kodning styrts framåt. Denna process har återupprepats flera gånger. Nedan kommer 
en beskrivning av hur detta mer praktiskt sett ut.   

3.4.1	  Tillvägagångssätt	  
Inledningsvis vill vi såsom tidigare nämnts (se rubrik 3) förklara att vi under studiens förlopp 
insåg omfattningen av grundad teori och hur tidskrävande den är, vilket inneburit en 
begränsning för denna studie. Därför valde vi att inspireras av den i vår datainsamling och 
analys istället för att generera en färdig teori (Bryman, 2011). Charmaz (2006) instämmer i 
svårigheten att följa grundad teori fullt ut med begränsad mängd data. Detta innebär att vi 
endast följt byggstenar i grundad teori vilket inneburit datainsamling (deltagande observation), 
dokumentation (fullständiga fältanteckningar), öppen kodning, selektiv kodning, teoretisk 
kodning och integrering av resultat och tolkningsram.  

Enligt Charmaz (2006) beskrivning av grundad teori, skulle det ha inneburit att vi vid steget 
teoretisk kodning, hade behövt återvända till medborgarkontoret och samla mer data. Detta 
görs för att mätta våra kategorier genom så kallad teoretisk mättnad (a.a.). Därför kan vi endast 
påstå att vi inspirerats av den och istället valt att fortsätta analysera materialet utifrån vår 
tolkningsram (se rubrik 2). Vi anser att fördelarna med att ha använt oss av grundad teori ändå 
väger tungt, då det varit en användbar och flexibel metod genom hela processen, med fokus på 
att hela tiden försöka utgå från besökares perspektiv. Bearbetningen och analysen har även 
inneburit en nära genomgång av allt material och gett oss verktyg att se mönster samt att 
ständigt röra oss mellan fältanteckningar och analys för att få en helhetsbild. Vi håller med om 
det som Charmaz (2006) menar, att grundad teorimetod ger en teoretisk öppenhet, istället för 
att pressas in i färdiga svar och tankar.  
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Förförståelse	  

Vår förförståelse för området (se rubrik 1.1) var utifrån tidigare erfarenhet på ett 
medborgarkontor och även av hur socialtjänsten i praktiken fungerar. Vi reflekterade över hur 
detta skulle påverka studien då Denscombe (2009) menar att egna värderingar, erfarenheter 
och åsikter påverkar hur händelser tolkas vid en deltagande observation. Det vi kom fram till 
var att vi givetvis är präglade av våra egna referensramar och att det även är genom dessa ögon 
vi tolkar situationer, men att vi ändå med denna reflekterade förförståelse skulle försöka fånga 
världen ur besökares ögon. I och med att grundad teori i denna studie utgår från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv (se rubrik 3.2) innebar det även att vi ansåg oss vara en del 
av att tolka och ge mening åt det som studerades.  

Målinriktat	  urval	  

En kartläggning genomfördes av möjliga plattformar där människor naturligt rörde sig och var 
vi skulle kunna observera hur människors litteracitet kan förstås i relation till andra 
myndigheter. Medborgarkontoret valdes utifrån detta och blev därmed vårt målinriktade urval 
(Bryman, 2011). Enligt Charmaz (2006) är detta vad som skulle beskrivas som det initiala urvalet i 
grundad teori. Samhällsvägledare och besökare utgjorde vår datakälla på medborgarkontoret (Guvå 
& Hyllander, 2003).  

Bryman (2011) beskriver att det kan vara svårt att få tillträde till ett fält som är relevant för det 
som ska studeras och framför allt till slutna miljöer. Medborgarkontoret skulle både kunna 
beskrivas som en öppen och sluten miljö, vilket Bryman även beskriver då han säger att vissa 
miljöer är svårare att definiera då de innehåller båda delarna. Medborgarkontorets slutna miljö 
bestod av en disk där samhällsvägledare interagerade med besökare och där vi observerade 
med kort avstånd bakom disken. Medborgarkontoret hade även en besökslokal, som kan 
beskrivas som en öppen miljö, då den är till för allmänheten. Besökslokalen fungerade som en 
plattform för besökare att utföra sina ärenden och bestod av datorer och kopiator. För att få 
tillträde till medborgarkontoret kontaktades chefen på medborgarkontoret, efter att handledaren 
godkänt detta. Chefen gav oss tillträde och det bestämdes att observationerna skulle 
genomföras under besökslokalens öppettider, efter samråd med chefen. Vi skrev under 
sekretessblanketter och skickade ett mail till samtliga samhällsvägledare med information om 
observationen, syftet och de forskningsetiska kraven. 

Roller	  under	  deltagande	  observation	  

Såsom beskrevs i inledningen till kapitlet (se rubrik 3.4.1) använde vi oss av olika roller i olika 
situationer. Rollen som fullt deltagande observatör (Fangen, 2005) intogs vid observationer i 
besökslokalen, då besökarna inte var medvetna om genomförandet av studien. Medan rollen 
delvis deltagande observatör (a.a.) intogs i besökslokalen vid genomförandet av korta och 
längre samtal med besökare. Den rollen intogs även i de kortare samtalen med 
samhällsvägledare. Dessa korta samtal skedde när besökare gått och vi ville försäkra oss om 
att vi uppfattat situationen rätt, då vi inte hörde eller besökaren talade ett annat språk. När vi 
satt bakom disken (på kort avstånd) för att observera interaktionen mellan samhällsvägledare 
och besökare intogs en icke-deltagande observatörsroll (a.a.). Fangen menar att i dessa roller 
kan en observatör vara känd eller okänd. Vi var kända för samhällsvägledare samt i de kortare 
och längre samtalen med besökare. Under den delvis deltagande observationen och icke-
deltagande observationen bar vi namnbrickor med universitetstillhörighet. Vi bar även med oss 
anteckningsblock som vi antecknade i. För de som tolkade dessa symboler och förstod vad det 
handlade om var vi till viss del kända. Vi var även tydliga med att vi var studenter och 
genomförde en studie samt frågade om besökarnas samtycke för att svara på kortare frågor. De 
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enda roller vi var helt okända i var som fullt deltagande observatörer och det var också den roll 
vi befann oss kortast i.  

Fältanteckningar	  	  

Under den deltagande observationen fördes fältanteckningar kontinuerligt. Detta kan, enligt 
Bryman (2011) genomföras på olika sätt. Under strukturerade observationer (a.a.) används 
observationsschema med en mall som innefattar förutbestämda kategorier. Här fokuseras på 
varaktigheten eller mängden av företeelser (a.a.). Då vi i grundad teoris anda ville arbeta utifrån 
ett abduktivt synsätt (se rubrik 3.4), för att ta reda på besökares huvudbry (Guvå & Hylander, 
2003) hade en strukturerad observation hämmat studien. Istället ställdes öppna frågor såsom 
vem, vad, när, var, varför och hur för att förstå besökares situationer. Våra anteckningar skulle, 
i enlighet med Bryman (2011) beskrivas som fullständiga fältanteckningar, då sociala 
händelser antecknades i direkt eller snar anslutning, för att säkerställa att det som observerats 
skulle var så sanningsenligt som möjligt. Data transkriberades endast några timmar efter 
observationerna. Eftersom vi ville anteckna utan att styra vårt material valde vi att anteckna 
utförligt (a.a.) med detaljerade beskrivningar av utseende, klädsel, kroppsspråk, tonläge, språk, 
handlingar, känsloyttringar och citat. Dessa detaljer togs med dels för att hjälpa oss minnas 
händelserna i efter hand, men även för att vi inte ville missa sådant som skulle kunna få 
betydelse i ett senare skede.  Fältanteckningarna delades i två kolumner, där egna tankar kring 
situationer skrevs ner för att inte blandas med observationer. Namn och platser skrevs inte ut, 
för att säkerställa anonymitet. Nedan följer en beskrivning av hur processen med den 
modifierade formen av grundad teori och den deltagande observationen sett ut.  

3.4.2	  Deltagande	  observation	  
Såsom beskrevs ovan (se rubrik 3.4.1) var medborgarkontoret vårt målinriktade och initiala 
urval (Charmaz, 2006), medan den teoretiska urvalsmetoden enligt Charmaz (a.a.) är det som 
sedan ger riktning åt vilket håll studien tenderar att luta åt. Syftet med denna urvalsmetod är 
att samla data för att utveckla kategorier (a.a.), så att den teoretiska mättnaden nås (se rubrik 
3.4.1) och på så sätt genereras teori. Då syftet för studien inte varit att generera teori (se rubrik 
3.4) har den teoretiska urvalsmetoden använts som ett tillvägagångssätt i olika stadier under 
processen (Charmaz, 2006), både under datainsamling och analys.  

Vid insamlingen av data på medborgarkontoret påbörjades urvalet i en mer öppen form för att 
sedan smalnas av (Guvå & Hylander, 2003) och bli mer strategisk. Vår teoretiska urvalsmetod 
på medborgarkontoret varade i tolv dagar, varav sju av dessa var observationsdagar. Detta 
innebar att vi under denna kortare observationsperiod rörde oss mellan fältanteckningar och 
observation i en abduktiv (Charmaz, 2006) process. För att tydligare förstå hur urvalet rörde 
sig från en öppnare till en smalare form kommer nedan en mer utförlig förklaring.  

Observationer	  bakom	  disken	  

Vårt öppna syfte var till en början att se hur människors litteracitet kan förstås i relation till 
myndigheter. Vi hade inte i förväg gjort upp en planering kring var i det fysiska rummet vi 
skulle befinna oss, utan lät data som framkom styra detta. De tre första dagarna intog vi en 
icke-deltagande-observatörsroll (se rubrik 3.4.2) bakom disken. Dessa dagar var fokus 
framförallt på att försöka förstå besökarnas huvudbry (Guvå & Hylander, 2003), vilket visade 
sig vara svårigheten att förstå vad som krävdes vid ansökning av försörjningsstöd. Med detta i 
baktanke valde vi att förflytta oss till besökslokalen. Vi bytte roll till fullt deltagande 
observatörsroll (se rubrik 3.4.2) i besökslokalen, för att innan vi började interagera få pröva 
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hur det var att röra sig i miljön som en besökare, samt att se vilka ärenden besökare genomförde 
i besökslokalen.  

Korta	  och	  längre	  samtal	  med	  besökare	  	  

Med förförståelsen utav observationer bakom disken, samt i besökslokalen valde vi att nu inta 
en delvis deltagande roll (se rubrik 3.4.2) under två dagar för att använda oss av kortare samtal 
med besökare och se om det vi uppfattat som besökarnas huvudbry (se ovan) även var vad de 
själva uttryckte. Detta är vad som beskrevs inledningsvis, hur Charmaz (2006) menar att urvalet 
smalnas av och ger riktning för vidare insamling. De öppna frågorna användes som stöd i 
interaktionen och kretsade kring anledningen till varför de kommit till medborgarkontoret, 
kännedom om medborgarkontoret och vilket behov av hjälp de hade. Efter detta påbörjades 
kodning (Charmaz, 2006) av vårt transkriberade material under fyra dagar (se rubrik 3.5.1). På 
så sätt skapades distans till observationen, samt i enlighet med grundad teori, (a.a.) att utifrån 
data gå tillbaka till medborgarkontoret för att samla ytterligare material. Syftet specificerades 
(Guvå & Hyllander, 2003) till att fokusera mer på ärenden kring försörjningsstöd.   

Semi-‐strukturerade	  intervjuer	  	  	  

Utifrån vad som framkommit i våra kodade fältanteckningar valde vi att utföra två semi-
strukturerade intervjuer (Bryman, 2011) med två samhällsvägledare, för att ta del av deras 
erfarenheter och säkerställa om det som framkommit genom våra fältanteckningar stämde eller 
inte. Detta var enligt Fangens (2005) beskrivning en validering av vårt observationsmaterial. 
Intervjuerna varade i en timme och genomfördes med stöd av en intervjuguide. Intervjuguidens 
teman skapades (a.a.) utifrån våra fältanteckningar (se bilaga 3). Intervjupersonerna valdes 
utifrån Fangens (2005) kriterier på strategiskt val, det vill säga två skilda erfarenheter och 
positioner i gruppen.   

Efter att de semistrukturerade intervjuerna transkriberats, intog vi under två dagar en icke-
deltagande observatörsroll bakom disken och delvis deltagande observatör i besökslokalen (se 
rubrik 3.4.1). Urvalet hade nu smalnats av ytterligare (Guvå & Hyllander, 2003) för att 
undersöka vad besökare upplevde som särskilt svårt kring ansökan vid försörjningsstöd. 
Utifrån den teoretiska urvalsmetoden nåddes till viss del teoretisk mättnad (Charmaz, 2006) då 
vi ansåg oss ha fått en så pass god bild för att kunna fortsätta en analys av materialet och 
specificera syftet, men inte så att en teori skulle kunna genereras. Även om urvalet såsom ovan 
beskrivits, smalnades av från en öppen till smalare form, valde vi att ändå fortsätta anteckna 
med fullständiga fältanteckningar genom hela processen, för att säkerställa att inte missa sådant 
som skulle kunna bidra till studien.  

3.5	  Bearbetning	  och	  analys	  
Den teoretiska urvalsmetoden (Charmaz, 2006) användes även i vidare bearbetning och analys 
av materialet efter den deltagande observationen var avslutad.  Den innebar att vi förflyttade 
oss från öppnare till smalare form, genom de olika faserna av öppen, selektiv och teoretisk 
kodning samt integrering av resultat och tolkningsram. Nedan följer en beskrivning av hur detta 
gick till.  

3.5.1	  Kodning	  
Kodning är första steget i grundad teoris analytiska del och innebär öppen, selektiv och 
teoretisk kodning (Charmaz, 2006). Dataunderlaget för vår bearbetning och kodning sorterades 
utifrån observationer bakom disken, besökslokalen och korta samtal med besökare. Längre 
samtal med besökare, kortare samtal med samhällsvägledare och semi-strukturerade intervjuer 
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med samhällsvägledare användes som validering  av observationerna (Fangen, 2005). Under 
hela kodningsprocessen pågick en komparation (Charmaz, 2006), då indikatorer, koder och 
kategorier jämfördes med varandra för att finna likheter och skillnader. Komparationen innebar 
även att vi hela tiden förflyttade oss mellan det kodade materialet och våra transkriberade 
fältanteckningar för att behålla en helhetsbild av observationen. Memos (Charmaz, 2006) 
skrevs in i vår dagbok. Dessa var till hjälp för att driva processen framåt, för att kunna gå 
tillbaka och knyta ihop tankar som vi fått under processens gång.  

Öppen	  kodning	  

Till en början gick vi igenom materialet noga, (Charmaz, 2006) då vi ännu inte visste vad som 
skulle framkomma. Genom att använda oss av en mening-för-mening kodning (a.a.) kunde vi 
fortfarande förhålla oss öppet till empirin. Varje mening namngavs med vad Guvå & Hyllander 
(2003) beskriver som indikatorer, där en eller ett par ord användes för att registrera och 
sammanfatta det meningen beskrev. Den öppna kodningen (Charmaz, 2006) innebar att vi 
ställde frågor till materialet, såsom ”vad säger data om det vi studerar?” som ett sätt att närma 
oss, men även att försöka förstå händelser och sociala interaktioner. Charmaz menar att detta 
sätt att koda materialet hjälper att få fram en analys som utgår från besökares erfarenheter och 
att se relationer mellan processer och strukturer.  

Selektiv	  kodning	  

Nästa fas var den selektiva kodningen, som enligt Charmaz (2006) innebär att koderna blir mer 
direkta och selektiva än i den öppna kodningen, som ett sätt att hantera den stora mängden data. 
Vi valde att göra detta genom att utgå från Guvås och Hylanders (2003) tillvägagångssätt för 
att utifrån våra två första observationsdagar skapa kodnycklar för resterande observationer. 
Teman skapades för att sortera våra öppna koder och dessa gicks sedan igenom för att se vilka 
mönster som framträtt. Utifrån detta skapades en kodnyckel på 75 koder med nya övergripande 
teman, vilka sedan låg till grund för resterande observationer. Exempel på dessa teman var 
muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, digital kommunikation, självhjälpservice, 
samhällsvägledares arbetssätt.  

Teoretisk	  kodning	  

Den teoretiska kodningen (Charmaz, 2006) baseras på den selektiva kodningen och innebär att 
de selektiva koderna nu blir förenade. I enlighet med Guvå och Hylander (2003) ställde vi 
frågor kring hur olika koder kunde tänkas höra ihop eller inte. Kluster av koder skapades sedan 
som kallades för kategorier (a.a.). Sedan påbörjade vi begreppskodning (Guvå & Hylander, 
2003) genom att utifrån koderna titta på hur begrepp kunde fylla kategorierna. Begreppen 
användes för att beskriva kategorierna, se mönster i vad de kunde tänkas betyda och för att ge 
en klarare bild av vårt valda problemområde (a.a.). Det är dessa kategorier och begrepp som 
utgör rubriker och underrubriker i vårt resultat (se 4) 

Integrering	  av	  resultat	  och	  tolkningsram	  

Såsom tidigare nämnts har vi inte fullföljt hela grundad teoriprocessen, i och med att vi i denna 
fas hade behövt återvända till medborgarkontoret, för att insamla ytterligare empiri (Charmaz, 
2006) utifrån vad vi nu kommit fram till i denna studie. Istället valde vi att utifrån vårt resultat 
se vilka begrepp samt vilken forskning som var relevant att analysera resultatet med (se rubrik 
2). Det var dessa som bildade vår tolkningsram (se rubrik 2). Charmaz (2006) menar att om 
detta görs behöver forskaren i detta läge förhålla sig kritiskt till vad som väljs, genom att 
fundera över vilket sätt teorin är till hjälp för att förstå data och vad den tillför (a.a.). När vi 
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valt begrepp och forskning för tolkningsramen har vi ansett att de varit relevanta för att ta 
studien till en mer abstraherande nivå. Vi har liksom Charmaz (2006) beskriver försökt ha 
teoretisk känslighet under analysen genom att stannat upp, tittat på vårt resultat utifrån olika 
synvinklar, jämfört och sedan fått nya tankar. Det är dessa som presenteras i analysen (se rubrik 
5). Hela processen som nu presenterats ledde till slut fram till vårt nuvarande syfte för denna 
studie: Det övergripande syftet är att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor uppfattar 
och agerar utifrån de villkor de ställs inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd. 
Nedan följer en beskrivning av för- och nackdelar med att vi använt oss av den etnografiska 
forskningsdesignen i denna studie.  

3.6	  Den	  etnografiska	  forskningsdesignens	  för-‐	  och	  nackdelar	  
Studien utgår från en etnografisk forskningsdesign, med en modifierad form av grundad teori 
och deltagande observation. Den etnografiska forskningsdesignen i denna studie har medfört 
vissa nackdelar, såsom nämnts tidigare, framförallt vad gäller tidsbegränsning. Nackdelarna i 
relation till fördelarna innebär ändå att fördelarna av att ha kunnat utföra studien på ett öppet, 
flexibelt, empirinära sätt och med en design som utgår från besökares perspektiv väger tyngre.  

3.6.1	  För-‐	  och	  nackdelar	  
Då vårt syfte är att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor uppfattar och agerar utifrån 
villkor de ställs inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd har det varit en fördel att 
kunna använda oss av grundad teori. Den modifierade formen av grundad teori har inneburit 
att vi kunnat utforma och specificera vårt syfte utifrån det som framkommit i empiri, istället 
för tvärtom (se rubrik 3.4). I och med litteratursökningen upptäcktes även att det saknades 
forskning om litteracitet inom socialt arbete (se rubrik 2.7). Vi anser, liksom Denscombe 
(2009) att i och med den deltagande observationen kunde vi även få en helhetsbild av 
situationen med besökarna i fokus. Bulmer (1979) har kritiserat grundad teori och menar att 
det induktiva synsättet inte är möjligt i praktiken eftersom forskare alltid är präglade av tidigare 
erfarenheter, studietradition och kunskap om teorier. Vi håller med Bulmer om att det är 
oundvikligt att våra studier inom det sociala fältet och erfarenheter präglar vårt sätt att se och 
tolka observationerna. Därför har vi valt att utgå från Charmazs (2006) tolkning av grundad 
teori, med det abduktiva synsättet (se rubrik 3.4). Det abduktiva synsättet har varit en fördel i 
att använda grundad teori, då vi trots vår medvetenhet om att vi är präglade av våra 
referensramar, ändå kunnat närma oss problemområdet genom att försöka utgå från vad som 
uppstår i data och inta besökares perspektiv. Såsom Charmaz (2006) beskriver grundad teori, 
har vi sedan kunnat utforma flera olika sätt att se på vad som uppstår, istället för en redan given 
teori.  

Annan kritik som riktats mot grundad teori är att det finns en uppsjö av olika tankar kring 
genomförandet av grundad teori. Å ena sidan vill grundad teori vara öppen och kreativ för att 
generera teori, men å andra sidan har den förutbestämda regler kring hur det ska genomföras 
(Guvå & Hylander, 2003). Hartman (2001) menar även att Strauss och Glaser som grundade 
teorin dessutom har olika uppfattningar om vad grundad teori faktiskt är (se rubrik 3.4). Detta 
har även varit en utmaning för oss, vilket inneburit att vi istället för att välja sida, utgått från 
Charmaz (2006) och Guvå & Hylanders (2003) tillvägagångssätt (se rubrik 3.4).  

Etnografisk forskning kan innebära att det är svårt att få tillträde till en miljö (Bryman, 2011), 
som dessutom fångar det en är intresserad av, vilket kan vara en nackdel men vi hade tur att få 
tillträde på vårt första val (se rubrik 3.4.1). Vi anser, liksom Denscombe (2009) att den 
deltagande observationen dessutom gav oss flexibilitet då vi kunde röra oss fritt i miljön på 
medborgarkontoret, samt endast behövde oss själva och anteckningsböcker som redskap. 
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Deltagande observation har dock kritiserats för att det finns en risk i att ”go native”, (Bryman, 
2011). Detta innebär att forskaren genom att komma för nära de som studeras löper risk att 
glömma sin forskarroll, fokusera på studiens anledning och att forskaren börjar identifiera sig 
med dem. Då vi utförde en mikro-etnografisk studie innebar detta att vi tillbringade en kortare 
tid på fältet än vad  en etnografisk studie kräver (se rubrik 3.3), samt att vi genom att förflytta 
oss mellan roller (se 3.4.1) därmed kunde undvika risken med att ”go-native”.  

Den mikro-etnografiska forskningsdesignen tog såsom nämnts (se rubrik 3) mycket tid och 
energi, vilket krockade med tidsbegränsningen för denna studie. Bryman (2011) menar att det 
är tidskrävande med mängden material som ska bearbetas utifrån en växelverkan mellan data 
och teoretiserande. Å andra sidan har den etnografiska forskningsdesignen inneburit att vi vid 
bearbetning av materialet arbetat på ett empirinära sätt, då vi ständigt varit i kontakt med 
fältanteckningar från observationerna (3.5.1). Denna växelvisa verkan innebar att ju längre vi 
kom i processen desto mer upptäcktes. Ögonen förflyttades från att titta på fältanteckningar 
och se specifika skeenden till att även få ett helhetsperspektiv. Detta menar även Hartman 
(2001) då han beskriver grundad teori som en metod som tvingar forskaren att arbeta nära och 
med grundade data.   

3.7	  Tillförlitlighet	  
I enlighet med Guba & Lincoln (1985) och Lincoln och Gubas (1994) motivering på hur andra 
kriterier behövs vid kvalitativ forskning, står även vi bakom denna syn (refererad i Bryman, 
2011). Guba och Lincoln (a.a.) beskriver hur kriterier som trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera lämpar sig till att försöka förstå den 
sociala verkligheten, eftersom det inte endast finns en enda sanning kring hur den sociala 
verkligheten ter sig. Denna syn överensstämmer även med vårt socialkonstruktionistiska 
perspektiv på studien (se rubrik 3.2). 

Trovärdighet	  

För att fastställa trovärdigheten i vår studie innebär det att vår bild av verkligheten för 
besökarna som kommer till medborgarkontoret är trovärdig även inför andra. Ett redskap för 
oss att säkra detta har varit genom triangulering (Fangen, 2005) då fler än en datakälla används 
för att kontrollera observationer. Våra intervjuer användes för att konfrontera observationerna 
och vice versa (se rubrik 3.4.2). Vi bekräftade även med samhällsvägledaren om vi uppfattat 
samtalen rätt, samt genom samtal med besökare om dessa överensstämde med tidigare 
observationer (3.4.2). Det som däremot behöver tilläggas är att i de situationer där besökare 
talade språk som vi inte förstod, utgick informationen vi fick utifrån samhällsvägledarens 
tolkning av situationen. Dessa kan ha påverkat studiens trovärdighet.  

Överförbarhet	  

Då vår avsikt varit att studera det som sker på ett medborgarkontor, anser vi liksom Kvale och 
Brinkmann (2009) att den analytiska generaliseringen kan användas. Detta innebär att snarare 
än att tänka i termer av generalisering, kan studiens resultat bedömas utifrån till vilken grad 
den kan användas som vägledning i en annan situation (a.a.). Detta menar även Guba och 
Lincoln (1994, refererad i Bryman, 2011) och att det är upp till läsare att avgöra, men att 
forskaren har ansvaret att ge täta beskrivningar av, i vårt fall observationer. Våra 
fältanteckningar utgick ifrån vad Fangen (2005) skulle förklara som “beskrivande och 
grundliga”, där en annan läsare ska kunna gå in i samma händelse och förstå vad som skett (se 
rubrik 3.4.3).  
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Pålitlighet	  

För att kunna värdera en studies tillförlitlighet menar Guba & Lincoln (1994, refererad i 
Bryman, 2011) att detta ska ske genom “ett granskande synsätt”, vilket för vår del även innebär 
att alla faser i forskningsprocessen redogjorts för. I och med att vi har varit två personer som 
genomfört studien, har vi kunnat använda oss av detta när det handlar om att få inblick i 
varandras observationsmaterial. Då vi kodade materialet, kodade vi även varandras händelser 
för att både se hur täta beskrivningar som gjorts, men också för att få fler ögon på materialet. 
Detta gällde även för situationer som observerades, då vissa situationer observerades av oss 
båda, vilket innebar fler ögon som beskrev samma situation. Vi har haft regelbunden kontakt 
med vår handledare som granskat vårt material. En dagbok har även förts kring denna process, 
vilket inneburit att vi kunnat gå tillbaka för att minnas vad vi tänkt och gjort. Denna har även 
använts för att presentera processen i studien.  

En	  möjlighet	  att	  styrka	  och	  konfirmera	  

En möjlighet att styrka och konfirmera innebär, enligt Guba & Lincoln (1985, refererad i 
Bryman, 2011) att vi ska kunna känna oss trygga i att vi handlat i god tro. Fangen (2005) menar 
att förförståelsen i form av kunskap och egenupplevda erfarenheter är viktiga att reflektera 
kring innan tillträde till fältet, för att behålla ett så öppet sinnelag som möjligt för det som 
observeras. Reflektera har vi gjort, sedan är det svårt att vara helt neutral (se rubrik 3.6.1). Vi 
håller med Fangen (2005) om att det är oundvikligt att inträda ett fält helt neutralt, utan att detta 
kommer att påverka det som vi har observerat. Samtidigt, såsom beskrevs under vår 
vetenskapsteoretiska ståndpunkt, har vi inte sett på oss själva som objektiva, då vi inte tror att 
detta är möjligt. Vi har använt oss själva som ett redskap för att tolka, men detta behöver inte 
ses som en svaghet, utan en styrka.  

3.8	  Forskningsetik	  
Vår deltagande observation på medborgarkontoret har utförts med hänseende till forskningsrådets 
etiska principer med dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informations-‐	  och	  samtyckeskravet	  

Den etiska aspekten kring informationskravet och samtyckeskravet, handlade framför allt om 
besökarna som vi interagerade med. Punch (1998, refererad i Fangen, 2005) menar att ju högre 
grad av offentlighet observationen har, desto lägre krav blir det på information- och samtycke. 
I och med att medborgarkontoret är en offentlig miljö, framför allt besökslokalen, funderade vi 
kring hur vi skulle förhålla oss till informations- och samtyckeskravet i relation till besökare 
och valde att förklara syftet i övergripande form, fråga om vi fick ställa frågor samt att vi hade 
namnbrickor synliga och universitetstillhörighet (se rubrik 3.4.1). En etisk aspekt kring 
informations- och samtyckeskravet var att inte alla besökare förstod vad vi sa på grund av att 
de inte förstod svenska och att vi därmed inte kunde säkerställa att informationen kring studien 
tillgodogjorts. Enligt Fangen (2005) kan det i miljöer där det rör sig många människor vara 
svårt att informera alla och att det då räcker med de som gett tillträde till miljön, i vårt fall 
chefer och samhällsvägledarna. För vår del innebar det att ett mail skickades ut till 
samhällsvägledarna på medborgarkontoret med information om studiens syfte samt de 
forskningsetiska kraven (se rubrik 3.7.1). Om detta informerades även vid våra 
semistrukturerade intervjuer med samhällsvägledarna. Vi gav också information om studien i 
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samband med att vi presenterade oss första gången för samhällsvägledare och klargjorde att 
vårt främsta fokus var besökarna. 

Konfidentialitetskravet	  

Den etiska aspekten kring konfidentialitetskravet informerade vi om i längre samtal med 
besökare. De längre samtalen med besökare var med dem som kunde förstå och tala svenska. 
Samhällsvägledarna var också införstådda med detta via mailet som skickats ut. Vi har försökt 
skriva rapporten i enlighet med Fangens (2005) syn på konfidentialitet, genom att anonymisera 
namn, samt ingående beskrivningar som kan avslöja identitet, så att de som studerats kan läsa 
rapporten utan att det tydligt framkommer identitet på specifik person. Vi har endast använt 
oss av “besökare” och “hen”, inte heller medborgarkontorets geografiska plats. Det som 
däremot är en utmaning, såsom även Fangen (2005) nämner, är att de som studerats kan känna 
igen varandra när de läser rapporten. Vi valde att inte berätta för andra samhällsvägledare vilka 
som intervjuats. Fangen menar också att konfidentialitet även innebär även att fundera över till 
vilken grad personlig information kan användas. Det hände att besökare öppnade upp sig mer 
än vad som var tänkt. Dessa samtal valde vi att inte ha med i vår kodning utan se på dessa som 
ett komplement till observationen.  

Nyttjandekravet	  

Angående nyttjandekravet har vi liksom Fangen (2005) även påtalat, funderat kring hur det 
insamlade materialet ska hanteras, så att det inte hamnar i fel händer för att användas för ett 
annat syfte. Under observationen bar vi alltid med oss anteckningsblocken och det som 
transkriberats på datorn finns endast bevarat där. 

Etiska	  aspekter	  kring	  observatörsrollen	  

Fangen (2005) menar även att förutom de forskningsetiska kraven behöver forskaren vid 
deltagande som observation fundera över etiska aspekter kring observatörsrollen, eftersom 
detta kan innebära en stress för dem som studeras.  Vi gjorde såsom Fangen också föreslog, att 
vi stämde av då och då med samhällsvägledarna hur det upplevdes att bli observerade och att 
de fortfarande var med på det. Ytterligare en etisk aspekt vid deltagande observation är vad 
Fangen (2005) tar upp kring rolloklarhet. Vid observationer kan det uppstå situationer där 
forskaren plötsligt byter roll (a.a.), vilket kan leda till osäkerhet eller förvirring hos deltagarna.  
Besökare frågade oss ibland ute i besökslokalen om vi kunde hjälpa dem, men här var vi tydliga 
med att hänvisa vidare till samhällsvägledarna eller vakten. 
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4.	  Proceduren	  vid	  ansökan	  om	  försörjningsstöd	   
Eftersom vår empiri samlades in på ett medborgarkontor inleder vi detta kapitel med att först 
förtydliga vilka behörigheter samhällsvägledare har på det undersökta medborgarkontoret när 
det gäller området för försörjningsstöd. I detta stycke presenterar vi en sammanställning av den 
information vi fått om befogenheter genom våra korta samtal med samhällsvägledare. På det 
medborgarkontor där studien genomfördes innebär det att samhällsvägledare har vissa 
befogenheter vid utförandet av socialtjänstens uppgifter (SoL 2:5). Samhällsvägledares 
uppgifter gällande ansökan om försörjningsstöd innebär att hjälpa vid aktualiseringar av 
ansökningar som sedan når handläggaren. Samhällsvägledare ger även besked om besökaren 
har fått bifall eller avslag på ansökan om försörjningsstöd. Utöver detta svarar de på frågor och 
hänvisar vidare till rätt instans inom kommunen. Däremot tas det inga myndighetsbeslut och 
samhällsvägledare saknar tillgång till journaler. Samhällsvägledares roll omfattas även av 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De lämnar endast ut uppgifter kring det som 
ärendet gäller, samt har uppgjorda rutiner för hantering av att säkerställa identitet på personer. 
För att uppfylla det forskningsetiska kravet på anonymitet (se rubrik 3.8) valde vi att inte skriva 
exakta befattningar på de samhällsvägledare som vi intervjuade (i fortsättningen Tjänsteman 1 
och Tjänsteman 2).   
Det övergripande resultatet som framkommit har utifrån vårt syfte (se rubrik 1.3) visat på att 
största delen av besökare hade ett omfattande behov av hjälp i samband med proceduren att 
ansöka om försörjningsstöd. Detta visade sig i form av att inte förstå svenska språket och vilja 
använda sitt modersmål, socialtjänstens byråkratiska skrift- och talspråk, digitalisering som 
krävs vid ansökan, samt regler och rutiner vid försörjningsstöd. Det som försvårade proceduren 
var dessutom otydligheten kring medborgarkontorets roll. Trots dessa svårigheter försökte besökare ändå 
att förmedla sina behov av hjälp genom att de använde sig av strategier såsom att komma till 
medborgarkontoret, ta hjälp av sociala nätverk, samt försöka förstå och använda förstärkt kommunikation 
vid samtal med samhällsvägledare.   
Nedan presenteras de kategorier och begrepp som framkom genom att vi använde oss av en 
modifierad form av grundad teori (se rubrik 3.4). Huvudrubrikerna är våra kategorier, medan 
underrubrikerna utgör begreppen som användes för att fylla kategorierna (se rubrik 3.5.1).   
 
4 .1 	  Besökare 	  u t i f rån 	  behov 	  av 	  h jä lp 	  och 	   s töd 	   inom	   fö rsör jn ingss töd 	   
Under observationerna framträdde tre grupper av besökare som kom till medborgarkontoret:  besökare 
som klarade sig själva, besökare med minimalt behov av hjälp och besökare med mer 
omfattande behov av hjälp och stöd av samhällsvägledaren inom proceduren för att ansöka om 
försörjningsstöd. Dessa besökares hjälp- och stödbehov identifierades utifrån de behov de hade 
av att interagera med samhällsvägledare. Som nämnts i inledningen av detta kapitel valde 
vi att framför allt presentera vår empiri utifrån gruppen med omfattande behov av hjälp. 
Detta grundar sig på att det var just denna målgrupp som framträdde tydligast i våra 
observationer på medborgarkontoret.  

Tre	  grupper	  av	  besökare	  	  

Besökare som klarade sig själva var de som kom till kontoret för att endast ansöka om 
försörjningsstöd, utan behov av att interagera med samhällsvägledare. Dels fanns det de som 
rutinmässigt och snabbt utförde sina ärenden i besökslokalen, medan det för andra kunde ta 
längre tid. Flera av dessa besökare uttryckte att det i början var svårt men att de nu kunde 
utföra ärenden själva då de blivit vana. Besökare med minimalt behov av hjälp och stöd 
från samhällsvägledare klarade sina ärenden inom försörjningsstöd själva, men endast i vissa 
avseenden. Det kunde till exempel handla om att vilja försäkra sig om att ha fyllt i blanketten 
om försörjningsstöd rätt eller hjälp med att kopiera papper.  Den största gruppen besökare 
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var de med omfattande behov av hjälp från samhällsvägledare vid 
försörjningsstödsärenden. Här handlade ärendena om hjälp vid nyansökan, 
försörjningsstödsansökan, komplettering, akut hjälp eller att skriva en överklagan. Dessa 
ärenden är också de litteracitetshändelser inom vilka besökarnas litteracitet gestaltades (se 
rubrik 2.3). Det är även i dessa som besökarnas litteracitetspraktik mötte 
socialtjänstens litteracitetsvillkor. För en stor grupp besökare inkluderade detta även behov av 
språkhjälp och att förstå det byråkratiska språket eller försörjningsstödsproceduren. Besökare 
bokade ofta tid med en samhällsvägledare som talade deras modersmål eller som 
hade specialkompetens för att försäkra sig om att få denna hjälp. Det fanns ett stort 
spann bland besökare i denna målgrupp, både nyanlända, de som kommit och bott länge i 
Sverige och äldre som var födda i Sverige.    
	    
4.2	  Ansökningsproceduren	  	  
Händelser som observerades på medborgarkontoret vid proceduren för försörjningsstöd var 
nyansökan, överklagan, komplettering, akut matpeng och ansökan. De flesta besökare kom 
till medborgarkontoret för att genomföra en ansökan.  

Nyansökan	  	  

När det gällde nyansökan fick besökare förut ringa för att göra en nyansökan, men sedan 
möjligheten funnits att göra en nyansökan på medborgarkontoret visade sig behovet av att 
komma fysiskt och ansöka på plats vara stort.    
	  
Överklagan	  	  

Besökare som skulle överklaga visste vad de ville göra, men oftast inte hur överklagan skulle skrivas 
och vad den borde innehålla. Ofta berodde detta på begränsad kunskap i svenska. De fick då beslutet 
översatt för att kunna förstå och därefter skriva överklagan på sitt språk. Sedan fick socialtjänsten 
översätta detta till svenska.    
	  
Komplettering	  	  

Besökare som behövde komplettera sin ansökan om försörjningsstöd ville framför allt ordna 
det snabbt och med samhällsvägledarens hjälp kontrollera att allt var rätt genomfört.   
	  
Akut	  matpeng 	     

Besökare kom även till medborgarkontoret för att söka akut hjälp för matpengar. Det uppkom 
ofta en förvirring kring var besökare skulle hänvisas. Medborgarkontoret fick ofta kontakta 
socialjouren och deras handläggare, med långa samtal för att reda ut detta.  
	  
Ansökan	     

Ansökan kring försörjningsstöd innebar att kunna fylla i blanketten, samt känna till 
ansökningsproceduren. Besökare behövde hjälp med att få uttrycka sig på sitt modersmål. 
Många kände osäkerhet på grund av det byråkratiska språket men också med att förstå och 
kunna tillgodogöra sig de digitala reglerna och rutinerna kring försörjningsstöd.    
Dessa händelser ligger till grund för nedanstående beskrivning av de fenomen som framkom 
genom observationerna av proceduren kring att ansöka om försörjningsstöd.   
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4.3	  Svårigheter	  att	  förstå	  försörjningsstödssystemet	  	  
Den grupp av besökare med omfattande behov av hjälp och stöd inom försörjningsstödsärenden såsom 
försörjningsstödsansökan, nyansökan, överklagan, akut matpeng och komplettering var de som hade 
svårt med det svenska och byråkratiska språket. I denna grupp fanns det även besökare som upplevde 
det svårt att uppfylla den digitala kunskap som krävdes vid försörjningsstödsansökan och för att förstå 
regler och rutiner kring detta.   
  

4.3.1	  Vikten	  av	  modersmål	  vid	  förmedling	  av	  ärendet	  	  
De flesta besökare kom till medborgarkontoret för att de behövde omfattande hjälp med att 
förstå socialtjänstens information och att kommunicera skriftligt med socialtjänsten. För den 
sistnämna gruppen av besökare uttrycktes dessa behov genom att efterfråga språkhjälp på sitt 
modersmål. Observationerna visade dock att om språkhjälp inte fanns tillgängligt lyckades 
ändå vissa besökare förmedla sitt ärende på svenska. Språkkunskaperna kunde alltså variera 
även i den sistnämnda gruppen.   
  
Modersmålets	  betydelse	  

De språkbehov som besökare främst uttryckte var att få prata med en samhällsvägledare på sitt 
modersmål för att kunna förmedla sitt ärende inom försörjningsstöd. Språkbehovet kunde dels 
uttryckas genom att besökare frågade efter specifika personer som pratade deras modersmål, 
men även genom att besökare påbörjade samtalen på sitt modersmål redan i hälsningsfrasen. 
Detta hände trots att de inte visste om samhällsvägledaren kunde språket eller inte. Sedan fanns 
det även besökare som kom för att få brev, blanketter eller sms från handläggare förklarade på 
sitt modersmål. En besökare var på medborgarkontoret för att få sitt ärende inom 
försörjningsstöd förklarat på sitt modersmål. Besökaren ansåg att utan språkhjälpen på sitt 
modersmål var det som att: “...contact between us may be cut- misunderstand”.   
  
Observationerna visade att i de fall där samtalet behövde övergå till svenska på grund av att 
samhällsvägledaren inte kunde besökarens modersmål, kunde många ändå förmedla sitt behov 
av hjälp, med ett ibland ganska rikt svenskt ordförråd. Tjänsteman 1 berättade i intervjun att 
det ibland kom besökare som direkt sa att de inte kunde så mycket svenska, men att hen ändå 
uppmuntrade dem: ”...vi försöker”. Tjänsteman 1 berättade även att: ”Om de klarar den här 
biten så har de kommit upp ett trappsteg till …blir lättare nästa gång”.  
  
Sedan fanns det även besökare som kom till medborgarkontoret i hopp om att få hjälp med 
försörjningsstödsärenden på sitt modersmål, men som inte fick den hjälp de behövde, eftersom 
det inte fanns samhällsvägledare på plats som talade deras modersmål. En besökare uttryckte 
besvikelsen av att ha kommit ett flertal gånger men inte fått hjälp på grund av detta och fått 
vända hem. ”Jag behöver nu, inte sen”. Hen berättade också att en sommar passerade två 
månader utan hjälp eftersom samhällsvägledaren hade semester. ”Bara en person. Om sjuk jag 
har ingen person”.   
  
Uttrycka	  behov	  av	  hjälp	  

I observationerna framkom det även hur vissa besökare hade svårt att uttrycka vad de 
egentligen behövde hjälp med. En besökare ville få hjälp att skriva ut ett kontoutdrag för sin 
ansökan om försörjningsstöd. Efter att samhällsvägledaren ställt några kontrollfrågor visade 
det sig att besökaren egentligen behövde hjälp med en nyansökan då det var första gången hen 
ansökte. Detta krävde även en kontoöversikt, vilket besökaren själv inte kunnat förmedla och 
var ovetande om. Samhällsvägledaren berättade att hen var glad att hen frågade mer ”annars är 
det lätt att det blir missförstånd”. Tjänsteman 2 berättade i intervjun att det viktigaste är att 
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besökare på ett enkelt sätt kan berätta om och beskriva vad de behöver hjälp med, för då är 
det lättare att hjälpa dem.  
  
Skriftspråk	  

Observationerna visade att det bland besökare som behövde omfattande hjälp fanns ett stort 
behov av hjälp att förstå, läsa och skriva vid ansökningar av försörjningsstöd. Många av 
besökarna upplevde sig ha ett begränsat skriftspråk på svenska och behövde hjälp att få 
blanketten förklarad på sitt modersmål, för att sedan kunna fylla i den. Sedan fanns det de som 
kunde skriva men som behövde hjälp med att förstå vad som skulle skrivas, till exempel vid en 
överklagan. Andra behövde hjälp att veta var det skulle skrivas på blanketten. Tjänsteman 1 
berättade i intervjun att små saker som att veta var hen ska kryssa i eller vilken månad hen 
söker försörjningsstöd för ”kan bli jättestora för dem”. Det förekom även besökare som inte 
kunde fylla i blanketten eftersom de inte hade lärt sig att skriva. En besökare berättade att hen 
aldrig hade gått i skolan och av den anledningen inte lärt sig att läsa och skriva. Därför 
behövdes hjälp med blanketten. Som en besökare uttryckte det i ett längre samtal kring 
försörjningsstöd att ”analfabeter känner sig trygga när det är folk som pratar ens språk”.   
	  
4.3.2	  Socialtjänstens	  byråkratiska	  språk	  skapar	  osäkerhet	  
Det byråkratiska språket i blanketter för försörjningsstöd skapade mycket osäkerhet hos 
besökarna. Osäkerheten rörde förståelsen av vissa ord och dess betydelser, svårigheten att veta 
vad man ska skriva, men även missförståndet till följd av hur beslut motiveras.  

Byråkratiskt	  språk	  i	  blanketter	  

Observationerna visade att svenskkunskaper inte alltid var orsaken till att man själv inte kunde 
förstå eller fylla i rätt i blanketter för försörjningsstöd. En besökare kunde uttrycka sig på 
svenska men behövde ändå hjälp med att fylla i sin ansökan, även fast denne gjort det flera 
gånger förut. Det många besökare behövde hjälp med rörde framför allt förståelsen av dessa 
blanketter. En besökare sa i ett längre samtal: ”Varför finns det inte enklare blanketter, till och 
med de som kan svenska förstår inte blanketterna?”. En besökare fyllde i blanketten hemma 
men kom sedan till medborgarkontoret för att få bekräftat att hen fyllt i den rätt.   

Observationerna visade även att det som kan skapa osäkerhet är att blanketter vid ansökan om 
försörjningsstöd innehåller ord som är otydliga, svåra att förstå och inte ens finns på andra 
språk som till exempelordet ’kontoöversikt’. Under rubriken ’inkomster’ kunde även 
barnbidrag och aktivitetsersättning räknas in. En besökare ansåg att om man deltar i någon 
form av ordnad aktivitet så kan väl inte det räknas som ’sysselsättning’. Denna besökare 
menade att osäkerheten kring blanketten kunde leda till onödig kontakt med myndigheter och 
en större risk att inte få hjälp. Hen ansåg att osäkerheten kan leda till behov av ytterligare 
kompletteringar.  

Byråkratiskt	  språk	  vid	  beslut	  

Det som också kunde skapa osäkerhet var när en socialhandläggare inte på ett enkelt och 
begripligt sätt kunde formulera ett beslut och vad som låg till grund för ett avslag. En besökare 
ville få insyn i sitt ärende, men fick höra att ansökan avslagits. När samhällsvägledaren 
översatte beslutet, reagerade besökaren med förvåning. Besökaren förstod inte motiveringen 
som löd “försörjning tillgodosedd på annat sätt”. Tjänsteman 2 berättade i intervjun att 
socialtjänsten ofta använder sig av ett krångligt språk. De motiverar ofta sina beslut med hjälp 
av olika lagar och paragrafer, när de egentligen kan skriva kort ”du får inte det här bidraget på 
grund av…”. Denna tjänsteman menar att socialtjänsten borde anpassa sitt språk till 
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mottagaren, och om den hade gjort det hade inte så många behövt komma till 
medborgarkontoret. Tjänstemannen anser att detta kanske handlar om kultur, att en myndighet 
ska skriva beslut på ett visst sätt för att hålla språket på rätt nivå. Tjänsteman 1 berättade i 
intervjun att det byråkratiska språket ”inte är lätt svenska ens för svensken”. 

4.3.3	  Förstå	  och	  behärska	  det	  digitala	  
Därmed fungerar medborgarkontoret för många besökare som en plattform där de kan få 
hjälp med eller själva sköta sina digitala ärenden vid till exempel ansökan om 
försörjningsstöd. Observationerna på medborgarkontoret visade att för att kunna göra olika 
ärendeförfaranden inom försörjningsstöd krävs att ha tillgång till tekniska hjälpmedel, kunna 
logga in på en dator samt kopiera och skriva ut papper.  

Tillgång	  till 	  bankkonto	  och	  dator	  

För att kunna ansöka om försörjningsstöd behöver besökare ha tillgång till ett bankkonto för 
att kunna skriva ut sitt kontoutdrag. Samhällsvägledaren berättade i ett kortare samtal att för en 
nyanländ är det inte så lätt att öppna ett bankkonto, men hen förväntas ändå att bifoga ett 
kontoutdrag med sin ansökan. Samhällsvägledaren ansåg att detta behövde anpassas då ”alla 
har inte samma situation”. För att kunna skriva ut ett kontoutdrag för sin ansökan behöver hen 
också ha tillgång till en dator. Observationerna visade att det fanns ett stort behov av att 
använda de två datorerna som fanns på medborgarkontoret. En besökare berättade för 
samhällsvägledaren att hen ”har fortfarande 70-talet” (i huvudet). Denna besökare menade att 
hen inte hade någon dator, hade dock tänkt att skaffa en, men inte gjort det. Besökaren ansåg 
att ”det blir svårare och svårare att klara sig i samhället”. Denna bild bekräftades också i ett 
kortare samtal med en samhällsvägledare som berättade: ”Jag brukar kalla det här för den 
digitala underklassen. Det blir bättre för de som förstår systemet, men för de som behöver 
personlig service blir det sämre”. 

Osäkerhet	  kring	  det	  digitala	  

Tjänsteman 2 berättade i intervjun att svårigheter med det digitala gällde de som inte kunde 
tekniken, språket eller beroende på åldern. Hen ansåg att det läggs ett stort ansvar på 
individerna att klara det själva, men detta blir ett problem för dem som inte vet hur man 
använder en dator. Hen förklarade vidare att då bankens service har dragits ner, kommer många 
till medborgarkontoret istället för att få hjälp med ärenden som andra gör i sina hem: ”Det är 
svårt, det är svårt. För många idag faktiskt.” För att kunna skriva ut sitt kontoutdrag behövde 
en besökare också ha tillgång till ett mobilt bankid eller en bankdosa. En besökare på 
medborgarkontoret som tappat bort sin bankdosa blev istället hänvisad till sin handläggare. 
Observationerna visade även att det var en utmaning för många att skriva ut sitt kontoutdrag. 
En besökare menade att eftersom hen inte kunde skriva, så kunde hen inte heller skriva ut ett 
kontoutdrag från datorn. 

Observationerna visade att det inte kunde tas för givet att man kunde logga in på sitt bankkonto 
bara för att man hade tillgång till mobilt bankid eller en bankdosa. Vissa besökare bad till och 
med ordningsvakten om hjälp med det. Ett exempel var en kvinna som ville att ordningsvakten 
skulle hjälpa henne för hon menade: ”Jag är så dålig på det där”. Ordningsvakten tillfrågades 
också om hjälp med att förklara hur kopiatorn fungerar, i och med att många behövde kopiera 
sina fakturor som sedan skulle medfölja ansökan om försörjningsstöd. En besökare kunde inte 
kopiera rätt, trots att hen fick det förklarat flera gånger hur hen skulle lägga papper i kopiatorn. 
De besökare som inte visste hur de skulle använda kopiatorn valde istället att gå fram till 
disken, räckte fram sina papper och sade att de ville ha hjälp med att få dessa kopierade. 
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4.3.4	  Osäkerhet	  kring	  regler	  och	  rutiner	  för	  försörjningsstöd	  
Observationerna visade att medborgarkontoret fungerade som en plattform för besökarna för 
att få kunskap om och öka förståelse för proceduren inom försörjningsstöd. Dessa var 
nödvändiga för att besökare skulle kunna handla rätt och för att det inte skulle leda till negativa 
konsekvenser.  

Många utav besökarna var i stort behov av att få kunskap om och förståelse för vilka rutiner 
och regler som man behövde ha kunskap om vid en ansökan om försörjningsstöd. En äldre 
besökare som endast bott i Sverige i två år ansåg att: "There are rules in system, until now time 
no learn. System very difficult, especially old man. Everything is new. Must follow your 
system! I didn´t learn before". Vissa besökare visste inte när ansökan om försörjningsstöd 
senast skulle lämnas in. En besökare kom till medborgarkontoret för att lämna sin ansökan för 
andra gången. När samhällsvägledaren frågade om orsaken till att hen inte lämnat in den i tid 
svarade hen att ingen hade berättat att man behövde ansöka om försörjningsstöd varje månad.   

Det som kunde skapa förvirring när det gäller regler och rutiner inom försörjningsstödet var att 
vissa besökare inte alltid förstod vad som efterfrågades. Tjänsteman 2 berättade i intervjun att 
det som kunde skapa förvirring var att vissa besökare inte förstod när det i ansökan frågades 
om ens inkomst. Hen menade att de då kan komma till medborgarkontoret och fråga: ”Vad är 
det här?”. Ett annat exempel handlade om en besökare som inte visste att hen behövde anmäla 
förändrade familjeförhållanden, till exempel när ens barn flyttat ut. Detta resulterade i att 
barnets inkomst räknades in och på grund av det avslogs ansökan. Det som framkom i 
observationerna var också att vissa besökare som kom till medborgarkontoret för att få insyn i 
sina ärenden inte visste att de ens hade inbokade möten. Tjänsteman 1 berättade i intervjun att 
många inte heller vet om att de behöver komplettera då detta meddelas via brev.  

Observationerna visade också att många utav besökarna kom till medborgarkontoret för att de 
ansåg att de inte hade fått tillräckligt med hjälp av sina handläggare. I vissa fall rörde det sig 
framför allt om handläggares begränsade telefontider, 8:30-9:30. En besökare kom till 
medborgarkontoret för att få hjälp med att formulera sin överklagan då handläggaren inte kunde 
hjälpa. Besökaren sa: ”De har inte tid”. En annan besökare tyckte att dessa telefontider inte 
passar för en som arbetar, då det inte alltid är lätt att komma ifrån arbetet. Samhällsvägledaren 
uppmuntrade hen att ändå försöka ringa till sin handläggare.  

4.4	  Faktorer	  som	  ytterligare	  försvårar	  förståelsen	  av	  försörjningsstödssystemet	  
Faktorer som dessutom försvårade förståelsen av proceduren kring försörjningsstöd var 
otydligheten kring socialtjänstens och medborgarkontorets roller samt att vissa besökare ville 
dölja sitt behov av hjälp.  

4.4.1	  Otydlighet	  kring	  socialtjänstens	  och	  medborgarkontorets	  roller	  
Observationerna visade att många av besökarna kände att de i kontakt med socialtjänsten 
skickats runt till olika instanser. Det fanns en osäkerhet hos besökarna kring vilka roller 
medborgarkontoret och socialtjänsten hade, vilket även påverkade synen på handläggarens och 
samhällsvägledarens roll.  

Hänvisas	  fram	  och	  tillbaka	  

En besökare som sökte akut matpeng och nyss varit på socialtjänstens kontor, men som sedan 
skickats till medborgarkontoret uttryckte ”de bollar ju framåt och tillbaka, en skickar mig hit, 
en skickar mig dit”. Ett konkret exempel på detta var när en besökare som hade problem med 
sitt förladdade kort kontaktade sin handläggare, som sedan hänvisade till banken. Banken 
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frånsade sig sitt ansvar, vilket gjorde att hen kom till medborgarkontoret. Samhällsvägledaren 
ringde handläggaren varpå besökaren återigen blev hänvisad tillbaka till banken. Då bestämde 
sig samhällsvägledaren för att skriva ner på ett papper hur besökaren skulle förklara sitt 
problem för banken. Det framkom även att det fanns besökare som inte visste vilka deras 
handläggare var eller ens själva förstod varför de kommit till medborgarkontoret. En besökare 
hade blivit hänvisad dit av handläggaren, men förstod inte anledningen till det själv. 
Samhällsvägledaren hänvisade tillbaka, eftersom hen behövde mer information från 
handläggaren om vad ärendet gällde.   

Oförståelse	  kring	  medborgarkontorets	  och	  samhällsvägledarens	  roll	  

Flera samhällsvägledare berättade att de upplevde att andra myndigheter inte hade förstått 
medborgarkontorets roll. En av dem berättade i ett kortare samtal att det kunde vara 
frustrerande när socialtjänsten skickade besökare till medborgarkontoret även för ärenden som 
inte föll inom kontorets befogenhet. Denna samhällsvägledare menade att medborgarkontoret 
bara är ingången till socialtjänsten, men inte själva socialtjänsten.  Observationerna visade även 
att det fanns ett missförstånd bland besökarna som trodde att medborgarkontoret var 
socialtjänsten. I samtalen med besökarna framkom att många av dem använde ”soc” som en 
beskrivning av medborgarkontoret. En besökare bekräftade i ett längre samtal att genom hens 
erfarenhet som tolk kunde hen se att för dem som inte hade tillräckliga språkkunskaper i 
svenska eller för de nyanlända fanns det en förvirring att ”socialen” är medborgarkontoret.  

Synen som besökarna hade på medborgarkontoret påverkade även hur besökare relaterade till 
samhällsvägledaren. Tjänsteman 2 berättade i intervjun att besökare kunde se på samhällsvägledaren 
som någon med absolut makt och att det fanns en förväntan att samhällsvägledaren borde kunna 
använda den makten. Tjänsteman 1 bekräftade i sin intervju också denna förvirring kring 
samhällsvägledarens roll när hen sa: “Vi kan inte, för vi kan inte liksom hjälpa dem med allt. 
Det har de ibland svårt att förstå...för de förväntar sig att när de kommer hit så vill de ha hjälp 
med allt, de tror att vi kommer lösa alla deras problem.” Samtidigt berättade Tjänsteman 2 att 
besökarnas syn på medborgarkontoret kunde förstås i och med att för många besökare är 
medborgarkontoret viktigt inte bara i kontakten med socialtjänsten, utan även i kontakten med 
andra myndigheter. Hen förstod det som att utan medborgarkontoret skulle besökarna ha svårt 
att klara sig, då “det skulle skapa stora problem för dem och för andra myndigheter också”. 

4.4.2	  Dölja	  hjälpbehov	  
Ytterligare en faktor som försvårade besökares situation vid proceduren att ansöka om 
försörjningsstöd visade att besökare i olika situationer försökte dölja sina hjälpbehov och inte 
ville vara till belastning för samhällsvägledaren. 

Bortförklaringar eller att inte svara på frågan användes ibland för att ursäkta sin situation. En 
besökare fick vid nyansökan frågan om hen hade tolkbehov vid mötet med sin nya handläggare, 
men började istället förklara anledningen till att hen nu behövde göra en nyansökan. “I applied 
for jobs, but just in case…”. I en annan situation saknade besökaren ett samtyckesbrev, som 
samhällsvägledaren förklarade att hen borde ha eftersom handläggaren hade skickat det. Hen 
letade febrilt genom alla sina papper, men hittade det inte. Samhällsvägledaren gjorde ett 
undantag och skapade ett nytt sådant, varpå besökaren ursäktade sig flera gånger och sa: “I’m 
terribly sorry for this”.  

Observationer som genomfördes i besökslokalen visade att det fanns besökare som berättade 
att de kunde fylla i blanketterna och var vana vid det, men att det sedan observerades att de 
ändå behövde hjälp. Tjänsteman 1 berättade i intervjun att detta ibland visade sig även framme 
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vid disken, då samhällsvägledaren uppmuntrade besökare att själva fylla i blanketten varpå 
besökarna kunde säga “nämen det är klart jag kan” och sedan gå iväg för att försöka dölja att 
de inte kunde. De brukade sedan komma tillbaka för att de var i behov av hjälp. Tjänsteman 2 
berättade i intervjun om andra situationer då hen berättat för besökare vart de ska skriva på 
blanketten för försörjningsstöd, men sedan märkt hur de försökte dölja att de inte kunde skriva. 

En av besökarna satt med luvan på huvudet och berättade i ett längre samtal att hen hade det 
för att hen ville vara osynlig. “För du vet, att söka socialtjänsten…det är jobbigt”. Hen menade 
att det är ännu värre för de som ansöker varje månad och framför allt för svenskar eftersom de 
sticker ut mer än invandrare när de ansöker på medborgarkontoret. Tjänsteman 1 berättade i 
intervjun att det är många som kommer till medborgarkontoret och vill ansöka om 
försörjningsstöd som uttrycker “alltså jag tycker att det här är så pinsamt, prata inte så högt 
över det.” 

4.5	  Strategier	  för	  att	  göra	  sig	  förstådd	  och	  få	  hjälp	  och	  stöd	  
Utifrån våra samtal i besökslokalen visade det sig att många av besökarna kom till 
medborgarkontoret som en strategi för att förstå proceduren kring försörjningsstöd. De ville få 
sina blanketter förklarade, göra nyansökan, få insyn i ärenden, kompletteringar, ansöka om 
försörjningsstöd, överklaga eller för att de helt enkelt fått hem papper som de inte visste vad 
de handlade om.  Besökare använde sig av strategier som att kommunicera med samhällsvägledare 
med hjälp av språkverktyg och förstärkt kommunikation. Men även genom att använda sig av sitt 
sociala nätverk.   

4.5.1	  Fysisk	  närvaro	  kontra	  telefonsamtal	  
Observationerna visade att den strategi som användes mest i försörjningsstödsärenden var att 
komma fysiskt till medborgarkontoret istället för att ringa dit. Detta föredrogs dels för att 
besökarna inte förstod vad som sades på telefon och dels för att de hade ett omfattande 
hjälpbehov vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd, som snabbare kunde ombesörjas på 
detta kontor. 

För att en besökare ska kunna få hjälp i sina försörjningsstödsärenden kunde denne kontakta 
medborgarkontoret via sociala medier, mail och telefon eller besöka kontoret. Hen menade att 
behovet av medborgarkontoret har ökat, då det är många som är för osäkra på svenska för att 
ringa eller maila dit, och eftersom de inte kan skriva väljer de att komma till kontoret istället. 
En besökare berättade att hen hellre kom dit istället för att ringa eftersom det i telefon var svårt 
att förstå vad som sades. På medborgarkontoret kunde hen istället få det förklarat på sitt 
modersmål. Tjänsteman 1 berättade i intervjun att många även kom för att det var en annan typ 
av service på medborgarkontoret än på socialkontoret.  

4.5.2	  Sociala	  nätverk	  	  
En av strategierna för att försöka förstå proceduren kring att ansöka om försörjningsstöd var 
att ha en medföljande som kunde förmedla ens ärende till samhällsvägledaren eller vara ett 
moraliskt stöd. Det fanns även de som inte var läs- och skrivkunniga som skickade någon i sitt 
ställe för att utföra ärenden.  

Moraliskt	  stöd	  och	  språkhjälp	  

Observationerna visade att den medföljande oftast var vänner, grannar, släkt eller ungdomar 
som följde med sina föräldrar. I vissa fall var det istället någon okänd besökare som intog denna 
roll. Det fanns de som var där för att vara moraliskt stöd i framförandet av ärendet inom 
försörjningsstöd. Tjänsteman 2 berättade i sin intervju att detta framförallt gällde nya besökare 
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och att det inte endast var av språkliga skäl som det fanns en medföljande. Det handlade även 
om stöd på grund av en bristande tillit och osäkerhet i relation till myndigheter. I takt med att 
förtroende till samhällsvägledaren skapats, släppte även försiktigheten. En besökare kom fram 
till disken med en ungdom som råkat illa ut och som ville söka akuta matpengar. Besökaren 
peppade ungdomen och sa ”Du får gå fram, det är dig det handlar om”. Men det fanns också 
sådana som var på medborgarkontoret som medhjälpare på grund av att besökaren hade 
svårigheter i det svenska språket. Både Tjänsteman 1 och 2 bekräftade i sina intervjuer att de 
medföljande tolkade, översatte eller tydliggjorde vad besökaren ville få fram. En äldre besökare 
som bott i Sverige länge kom till medborgarkontoret med sin granne som tolk, som en 
försäkring att få hjälp ifall det inte skulle finnas språkhjälp på plats, då detta hänt förut. 
Tjänsteman 1 berättade i intervjun om situationer då besökare som inte kunnat göra sig 
förstådda ringde någon som kunde agera som deras informella tolk via telefon.  

Utföra	  ärenden	  i	  någon	  annans	  plats	  	  

De medföljande fungerade även som en hjälp i att utföra ärenden inom försörjningsstöd. Två 
besökare observerades i besökslokalen. Den ene utförde hela försörjningsstödsprocessen åt den 
andre som intog en passiv roll. Den som utförde handlingen berättade att hen var där för att 
hjälpa den andre eftersom denne inte kunde svenska och var nyinflyttad i kommunen.  

Observationerna visade att ytterligare en strategi för att utföra sitt försörjningsstödsärende var 
att skicka släktingar eller sina barn (ungdomar) till medborgarkontoret i ens ställe. De 
ditskickade berättade att de var där för att den det gällde inte hade någon skolbakgrund och inte 
lärt sig läsa eller skriva, varpå den ansåg det lättare att skicka dem än att ordna med en tolk. En 
besökare var där för att hjälpa sin moster, som var hemma, att genomföra ansökan för 
försörjningsstöd. För att kunna skriva ut kontoutdraget, ringde kusinen hemifrån och var redo 
med mosterns mobila bankid så att besökaren kunde logga in på datorn på medborgarkontoret. 
Besökaren berättade att “man måste hjälpa, hon kan bara skriva sitt namn”.  

4.5.3	  Samhällsvägledarens	  betydelse	  	  
Under observationerna framkom det att samhällsvägledarens roll var att möta besökarnas 
behov av hjälp i fråga om ärenden inom försörjningsstöd, såsom nyansökan, ansökan, 
komplettering, akut matpeng och överklagan. Dessa ärenden visade på besökarnas språk-, skrift-, 
digitala - och systemosäkerhet. I och med detta så handlade en stor del av samhällsvägledares roll 
gentemot besökarna om att förklara, förtydliga och hjälpa med det skriftliga.   

Det samhällsvägledare behövde göra för att hantera besökares språkosäkerhet var att förklara 
och informera kring olika moment beträffande försörjningsstödsproceduren. Dessa skeenden 
förklarades ofta i steg och på besökarens modersmål om denne inte kunde svenska. I de flesta 
fall gick detta att ordna ganska omgående, då flera av samhällsvägledarna även talade andra 
språk. Om det inte gick att lösa, bokades ett möte med den samhällsvägledare som talade 
besökarens modersmål. För att hantera besökares språkosäkerhet kunde samhällsvägledaren 
använda sig av upprepningar för att se om besökaren hade förstått, men även för att försöka 
förstå besökaren. Samhällsvägledaren behövde ofta komma med följdfrågor för att besökaren 
skulle förklara sitt ärende ytterligare. 

En stor del av de ärenden som samhällsvägledare hjälpte till med handlade just om att förklara 
olika dokument och hjälpa de besökare som var osäkra på att skriva. Samhällsvägledaren tittade 
ofta i blanketter för försörjningsstöd och strök över oviktig information, strök under viktig 
information eller kryssade för i blanketten för att förtydliga var något skulle skrivas. 
Tjänsteman 2 berättade i intervjun att om det kom besökare som inte kunde fylla i blanketten 
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fick hen ställa frågor för att få den efterfrågade informationen och för att sedan kunna hjälpa 
med att fylla i den. Detta innebar att också peka och visa på blanketten exakt var besökaren 
skulle skriva eller för att visa var någonting stod. En besökare hade skrivit ut sitt kontoutdrag, 
men kom fram till samhällsvägledaren och sa: ”Det står inte mitt namn, det stämmer inte”. 
Samhällsvägledaren visade med pekfingret var namnet stod, varpå mannen svarade: ”Jaha, det 
stämmer”. 

Observationerna visade att samhällsvägledarna vid många tillfällen skrev på små lappar som 
besökare fick med sig för att komma ihåg information eller som ett redskap för besökaren att 
veta vad hen skulle fylla i på blanketten. Tjänsteman 2 berättade i intervjun att lappar även 
användes för dem som inte kunde läsa eller skriva och att de fick skriva av sådant som var 
särskilt svårt, som till exempel datum.  Det fanns även situationer där tjänstemannen fyllde i 
blanketten istället för besökaren och skrev ner vad besökaren sa eller dikterade för besökaren 
vad denne skulle skriva. Tjänsteman 1 berättade i intervjun att om besökare var väldigt osäkra 
på att skriva så uppmuntrades de att skriva vad de kunde först. Sedan kunde de komma tillbaka 
om det var mer som behövde fyllas i. Ett annat knep som Tjänsteman 1 berättade om i intervjun 
var att ta kopia på en redan ifylld ansökan och ge den till besökare, för ”då har de en mall och 
gå efter på ett ungefär”. Tjänsteman 2 berättade om att hur man kommunicerar med besökarna 
är viktigt och att istället för att tillrättavisa berätta för dem att ”jag ska hjälpa dig”. 
Tjänstemannen menade vidare på att de kan ha gått igenom mycket i livet och det finns en risk 
vid tillrättavisning att det uppstår problem och besökare kan bli upprörda och arga. 

4.5.4	  Strategier	  för	  att	  förstå	  	  
Observationerna visade att besökare i sin tur använde sig av olika strategier för att försöka förstå 
det samhällsvägledaren berättade, men även för att försäkra sig om att samhällsvägledaren förstått 
deras ärende inom försörjningsstöd.  

En av strategierna som besökarna använde för att se om de uppfattat och förstått 
samhällsvägledaren rätt var genom upprepningar och att dubbelkolla vad som sagts. Efter att 
en besökare, som var osäker på svenska, hade förklarat sitt ärende frågade hen 
samhällsvägledaren ”Förstår du vad jag vill göra?”, varpå samhällsvägledaren upprepade hens 
ärende för att bekräfta att hen förstått att denne ville göra en nyansökan. Besökare 
dubbelkollade även med samhällsvägledaren kring blanketter vid försörjningsstöd, för att 
denne skulle bekräfta om de var rätt ifyllda eller inte. En annan strategi som besökare använde 
var att genom sina frågor och följdfrågor förmedla sitt behov av att förstå hur och när de ska 
agera i sitt ärende. En besökare fick förklarat hur en nyansökan gick till och att denne skulle 
kontaktas inom två dagar. Informationen upprepades av besökaren för att försäkra sig om att 
hen uppfattat den angivna tidsperioden rätt. När besökaren fick en försörjningsstödsblankett, 
ställde hen frågan som om hen inte riktigt förstått: "Måste jag fylla i?". 

4.5.5	  Förstärkt	  kommunikation	  
Observationerna visade att förstärkt kommunikation var en mycket värdefull strategi som 
användes av besökarna framför allt i de fall där av olika anledningar kunskaper i svenska 
och/eller om försörjningsstödssystemet inte var tillräckliga för att kunna göra sig förstådd. 

Besökarna använde sig av olika papper som en strategi för att tydliggöra förmedlandet av 
försörjningsstödsärendet, eller för att få förstå information kring försörjningsstöd. Mobilen 
visades av besökare för att vilja få förtydligande av sms från handläggare. Viftande händer 
användes också för att förtydliga sin känsla inför det man försökt förklara eller i form av 
pekfinger som pekade på en specifik information på blanketter och andra papper. Tjänsteman 
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2 berättade i intervjun att kroppsspråket framför allt användes när besökare inte kunde 
kommunicera och att “det finns de som försöker göra sig förstådda på alla möjliga sätt”. 

Den förstärkta kommunikationen visade sig även i situationer där besökarna behövde svara på 
frågor, såsom vid nyansökningar eller personuppgifter som behövde uppges vid insyn i 
försörjningsstödsärendet. Vid frågor kring personuppgifter, som till exempel vid nyansökan 
visade besökare papper med deras personuppgifter som de ville att samhällsvägledaren skulle 
skriva av. Mobilen användes för att visa telefonnummer eller uppge sitt telefonnummer. Vissa 
besökare berättade även om hur de använde sig av Google Translate på mobilen för att fylla i 
blanketten för försörjningsstöd. Ett exempel när det gäller förstärkt kommunikation var en 
besökare som använde sina händer vid frågan om hur många de var i bostaden. Hen lyfte på 
huvudet för att tänka och räknade sedan på fingrarna till sju personer.  

Förstärkt kommunikation som strategi användes även då besökare ville få med sig information 
kring försörjningsstöd som förmedlats i konkret form. Efter att en besökare visat ett sms från 
handläggaren angående komplettering, som hen sedan fick förklarad för sig sa hen: “Jag vill 
ha skriva ut”, varpå samhällsvägledaren förenklade sms:et och skrev ned det på en lapp. 
Besökaren tog då själv också ett papper och skrev ner förklaringen. Sedan höll hen de två gula 
lapparna i handen och sa: ”Spara”. En annan strategi för att behålla information som 
förmedlades var att besökare tog kort med mobilen på samhällsvägledarens skärm eller på 
blanketten för försörjningsstöd för att minnas hur hen skulle fylla i nästa gång.  
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5.	  Analys	  
Det övergripande syftet för vår studie är att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor 
uppfattar och agerar utifrån de villkor de ställs inför vid proceduren att ansöka om 
försörjningsstöd. För att undersöka detta har vi valt att använda oss av deltagande observation 
som metod för datainsamling och en modifierad form av grundad teori som metod för 
dataanalys (se rubrik 3.3). Detta innebär att vi valt att analysera resultatet med utgångspunkt i 
vår tolkningsram och tidigare forskning (se kapitel 2). Detta kapitel innehåller en förklaring till 
hur analysverktyget litteracitet som en social praktik använts i studien. Vidare hur 
socialtjänstens närvaro blir påtaglig på medborgarkontoret genom socialtjänstens 
litteracitetsvillkor. Sedan följer en beskrivning av hur de olika grupperna av besökare kan 
förstås utifrån varierade litteracitetspraktiker och vad som händer när besökares 
litteracitetspraktik kommer i kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor. Slutligen förklaras 
hur medborgarkontoret, besökares sociala nätverk och samhällsvägledare kan ses som medlare 
mellan besökares litteracitetspraktik och socialtjänstens litteracitetsvillkor.  

5.1	  Vidgad	  förståelse	  av	  analysverktyget	  litteracitet	  som	  en	  social	  praktik	  	  
För att öka förståelsen av vårt resultat utifrån olika perspektiv (Charmaz, 2006) på litteracitet 
utgår analysen från det kognitiva- sociokulturella- och kritiska perspektivet på litteracitet 
(Skolverket, 2016). Symbolisk interaktionism används i samband med det sociokulturella 
perspektivet för förstå interaktionen mellan samhällsvägledare och besökare utifrån besökares 
vanor att använda litteracitet i sin vardag och vilka symboler de använder i kommunikationen. 
Tolkningsramen (se kapitel 2) kretsar framför allt kring begreppet litteracitet.  Vårt fokus har 
inte varit att utifrån den kognitiva synen på litteracitet (Skolverket, 2016) bedöma besökares 
litteracitet i form av läs- och skrivkunskaper. Istället har vi antagit en bredare syn vid 
definitionen på litteracitet då vi, liksom Björklund (2008), anser att andra kommunikationssätt 
utöver språket behövs för att förklara begreppet. Vi anser, i likhet med Franker (2011) att 
litteracitet behöver förstås i en social praktik.  

I denna studie har det inneburit att genom deltagande observation observera den sociala 
praktiken (a.a.). kring litteracitet på ett medborgarkontor. Genom interaktioner mellan besökare 
och samhällsvägledare kring proceduren vid ansökan om försörjningsstöd, synliggjordes 
besökares litteracitetspraktik och socialtjänstens litteracitetsvillkor. Detta är vad Barton och 
Hamilton (2000) skulle beskriva som litteracitetshändelser. Utifrån litteracitetshändelser har vi 
därmed, i enlighet med vårt syfte (se rubrik 1.3), analyserat hur besökare uppfattar de villkor 
de ställs inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd, samt hur de agerar utifrån detta. 
I denna analys har ett särskilt fokus legat på frågeställning nummer tre (se rubrik 1.4) som 
handlar om vad som händer när besökares litteracitetspraktik möter socialtjänstens 
litteracitetsvillkor. Detta har lett till vår bredare definition på litteracitet. För besökare på ett 
medborgarkontor vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd inbegriper litteracitet att 
behärska både läsning och skrivning, att förstå den aktuella informationen utifrån ett 
byråkratiskt språk, att förstå socialtjänstens regler och rutiner samt att kunna hantera digitala 
redskap.    

5.2	  Socialtjänstens	  litteracitetsvillkor	  på	  ett	  medborgarkontor	  
Besökare som kommer till medborgarkontoret efterfrågar ett stort behov av hjälp och stöd av 
samhällsvägledare vid ansökan och försörjningsstöd. Socialtjänstens litteracitetsvillkor blir 
synliga på medborgarkontoret på grund av det stora behovet besökare har, samt att 
samhällsvägledaren har vissa befogenheter att hjälpa. Dessa villkor omfattas dock av lagar 
som för besökare i praktiken innebär att de ska hantera ärenden inom försörjningsstöd på 
egen hand.   
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5.2.1	  Medborgarkontorets	  roll	  inom	  ramen	  för	  försörjningsstöd	  
Genom vår deltagande observation på medborgarkontoret visade besökare på ett stort behov 
av att komma till medborgarkontoret för att få hjälp och stöd av samhällsvägledaren kring 
proceduren vid ansökan om försörjningsstöd. Medborgarkontoret ska, enligt Abrahamsson 
(1995) fungera som en plattform för besökare för att få en överblick över myndigheter och 
kunna orientera sig i den offentliga sektorn. På medborgarkontoret ska besökare även få 
information om kommunen, samt kunna lämna in sina synpunkter (a.a.). Vår studie visar att 
detta endast är en liten del av samhällsvägledarens uppgift, då de flesta ärenden i praktiken 
handlar om behov av hjälp och stöd vid försörjningsstöd. Detta behov efterfrågar besökare, 
trots att samhällsvägledaren är begränsad i sina uppgifter (se rubrik 4) inom vad denne kan 
utföra inom försörjningsstöd. Samhällsvägledarens främsta uppgift är att svara på frågor och 
hänvisa rätt till andra myndigheter. I och med att besökare har omfattande behov av hjälp och 
efterfrågar stöd vid nyansökan, överklagan, ansökan, komplettering och akutmatpeng blir 
socialtjänstens närvaro synlig på medborgarkontoret. Genom interaktionen mellan besökare 
och samhällsvägledaren vid proceduren för att ansöka om försörjningsstöd blir därmed även 
socialtjänstens litteracitetsvillkor synliga.   

5.2.2	  Socialtjänstens	  litteracitetsvillkor	  utifrån	  lag	  
Socialtjänstens litteracitetsvillkor på medborgarkontoret har sin bakgrund i att socialtjänsten är 
en social institution. Enligt Barton och Hamilton (2000) innebär detta att socialtjänsten innehar 
en litteracitetspraktik, vars litteracitet får dominans i samhället (a.a.) och därmed även för 
besökare på medborgarkontoret. Socialtjänsten är såsom Brandt (2001) menar en sponsor, som 
genom sin maktposition både kan möjliggöra eller begränsa besökares litteracitet. 
Socialtjänstens litteracitetspraktik (Barton & Hamilton, 2000) formar socialtjänstens litteracitetsvillkor 
på medborgarkontoret. Litteracitetsvillkoren är i sin tur styrda av lagar såsom socialtjänstlagen 
(2001:453) och förvaltningslagen (1986:223). Besökare på medborgarkontoret har rätt till att ansöka 
om försörjningsstöd (SoL 4:1). De har även rätt till att få hjälp och service som uttrycks 
lättbegripligt utifrån att tillmötesgå deras behov av hjälp (FL 4 §, 7§). För besökare innebär 
denna rättighet att de litteracitetsvillkor socialtjänsten ställer vid proceduren kring ansökan om 
försörjningsstöd, ska uppfattas lättillgängliga och enkla. Det finns dock ytterligare en social 
regel, egenansvaret som besökare har för sitt liv, enligt SoL 1 kap 1§. Egenansvaret innebär att 
försöka förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor på egen hand. 	  

5.2.3	  Egenansvar	  att	  hantera	  socialtjänstens	  litteracitetsvillkor	  
Egenansvaret (SoL 1:1) innebär enligt Socialstyrelsens (2018) beskrivning av vad som 
förväntas vid ansökan om försörjningsstöd, att besökare ska veta var en ansökan om 
försörjningsstöd görs, hur en ansökan går till, vilken typ av uppgifter detta kräver, samt hur 
man ska agera vid avslag (a.a.). Vår studie visar även detta, men att det dessutom krävs att 
kunna skriva och läsa för att fylla i blanketten för försörjningsstöd, läsa kompletteringar och 
beslut från handläggare, förstå det byråkratiska språket, men även att kunna logga in på 
datorn för att skriva ut bilagor som ska skickas med ansökan, samt veta var ansökan lämnas. 
Vid nyansökan krävs att kunna veta och förklara att man ska göra en nyansökan, lämna in 
personuppgifter, veta vilken information som ska ges, förstå tidsaspekten när handläggaren 
ska kontakta besökaren och veta vart man har sitt första inbokade möte. Vid överklagan 
behöver man veta vad som ska skrivas och ska kunna skriva själv. Vid akut matpeng behöver 
man förstå var man ansöker om och var pengarna kommer ifrån. Vid komplettering behöver 
man kunna hantera digitalisering för att kunna logga in på sitt bankkonto, kopiera, veta vilka 
bilagor som ska med och veta varför beslutet nekades. Allt detta ingår således inom ramen för 
socialtjänstens litteracitetsvillkor och besökare förväntas klara detta själva.  
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Egenansvar	  utifrån	  ett	  kognitivt	  perspektiv	  

Det egenansvar som socialtjänsten ställer på besökare att hantera socialtjänstens 
litteracitetsvillkor på egen hand skulle kunna förstås ur ett kognitivt perspektiv på litteracitet 
(Skolverket, 2016). Den svenska skoltraditionen bygger på detta perspektiv (a.a.) och enligt 
skollagen (2010:800) omfattas barn av skolplikt från sex års ålder. Skolverket (2016) menar att 
även komvux och SFI har ett kognitivt perspektiv på läs- och skrivkunskaper, trots att vuxna 
har en annan erfarenhet än barn. Skolverket (a.a.) anser att utbildningen bör anpassas och utgå 
från de vuxnas vardag, såsom att lära sig fylla i blanketter och att hantera digitalisering i kontakt 
med myndigheter. Socialtjänsten förväntar sig däremot att besökare tar ett egenansvar för detta, 
då de förväntas ha fullföljt skolplikten och då vuxna som kommit till Sverige deltagit på SFI. 
Vår studie visar, liksom Skolverket (a.a.) att besökare hade ett omfattande behov av hjälp i 
kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor vid proceduren kring ansökan om 
försörjningsstöd. Konsekvensen av socialtjänstens kognitiva perspektiv på litteracitet, innebär 
att den rättighet som besökare har att ansöka om försörjningsstöd (SoL 4:1) i verkligheten 
omfattas av lagar såsom egenansvar (SoL 1:1) för besökare att hantera socialtjänstens 
litteracitetsvillkor. Enligt Bartons och Hamiltons (2000) definition av sponsor skulle detta 
kunna tolkas som att socialtjänsten istället för att möjliggöra litteracitet snarare begränsar 
besökares vanor att använda litteracitet, med andra ord deras litteracitetspraktik (a.a.). Nedan 
följer en beskrivning vad som händer när besökares litteracitetspraktik kommer i kontakt med 
socialtjänstens litteracitetsvillkor.   

5.3	  Variation	  av	  grupper	  med	  olika	  litteracitetspraktiker	  
De tre grupper av besökare som kom till medborgarkontoret (se rubrik 4.1) visar hur grupperna 
behöver förstås och bemötas utifrån deras varierade litteracitetspraktiker. Besökares litteracitetspraktiker 
(Barton och Hamilton, 2000) kan förstås utifrån litteracitetshändelser såsom nyansökan, 
komplettering, överklagan, akut matpeng och ansökan. Dessa händelser visar hur besökare använder 
sin litteracitet i vardagen (Duek, 2017) och hur deras litteracitetspraktik relaterar till socialtjänstens 
litteracitetsvillkor.  

De variationer som fanns inom de tre grupper av besökare som klarade sig själva, hade mindre 
omfattande behov av hjälp av samhällsvägledaren, samt omfattande behov av hjälp, visar att 
de använder sig av olika litteracitetspraktiker (Barton och Hamilton, 2000) kring proceduren 
att ansöka om försörjningsstöd. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Skolverket, 2016) kan 
variationen beskrivas både utifrån de vanor besökare har utvecklat kring att använda sin 
litteracitet men även utifrån att besökare har olika utvecklingszoner (Vygotskij, 2001). Dessa 
utvecklingszoner ser olika ut och när ny kunskap ska tas in behöver det därför utgå från den 
zon där besökaren befinner sig (a.a.).  

Gruppen av besökare med ett omfattande behov av hjälp (se rubrik 4.1.3) och stöd från 
samhällsvägledare vid kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor är ett exempel på 
besökare med varierad litteracitetspraktik. Gruppen varierade allt ifrån nyanlända till besökare 
som bott länge i Sverige men även äldre som vuxit upp i Sverige. En del saknade skolgång 
eller hade mycket liten erfarenhet av skolgång. En del kunde prata svenska men inte skriva, 
medan andra kunde skriva men inte kunde prata svenska. Det var således ett stort spann av 
olika besökare med olika utvecklingszoner (Vygotskij, 2001) och olika litteracitetspraktiker 
(Barton och Hamilton, 2000). Utifrån det kognitiva perspektivet på litteracitet (Skolverket, 
2016) skulle de utan skolgång förklaras ha svårighet att fylla i en blankett eller skriva en 
överklagan på grund av att de var icke läs- och skrivkunniga. Resten av gruppen skulle däremot 
utifrån det kognitiva perspektivet (Skolverket, 2016) bedömas ha läs- och skrivkunskaper för 
att hantera villkoren eftersom de har skolbakgrund, vilket vår studie däremot inte visade.  
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Detta innebär att hur man ska kommunicera med en besökare varierar från person till person. 
Hjälpen bör utgå från besökares egna litteracitetspraktik för att de ska kunna lära sig och ta in 
ny kunskap kring proceduren vid att ansöka om försörjningsstöd. De besökare som hanterade 
proceduren vid försörjningsstöd själva eller med minimalt behov av hjälp av 
samhällsvägledaren (se rubrik 4.2), skulle kunna förstås utifrån att de fått hjälp anpassat till 
deras litteracitetspraktik och på så sätt blivit vana vid socialtjänstens litteracitetsvillkor.  Utifrån 
Yus (2010) studie skulle det kunna förklaras att de har fått ägandeskap över information kring 
proceduren att ansöka om försörjningsstöd. Ägandeskap över informationen, som inneburit att 
den blivit en del av litteracitetspraktiken (Barton och Hamilton, 2000). Det vår studie däremot 
också visar är att socialtjänstens litteracitetsvillkor inte är anpassade utifrån besökares 
litteracitetspraktik, vilket gruppen med omfattande behov visade konsekvensen av. 

5.4	  Besökares	  litteracitetspraktik	  i	  kontakt	  med	  socialtjänstens	  litteracitetsvillkor	  
När besökares litteracitetspraktik kommer i kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor 
uppfattas detta som ett hinder för besökare. Besökare försöker förstå vad som krävs vid 
proceduren för att ansöka om försörjningsstöd, för att sedan kunna veta hur denne ska agera. 
Det behövs ett helhetsperspektiv på litteracitet, vilket leder till vårt vidgade begrepp förutom 
läs- och skrivkunskaper: ett gemensamt språk, förståelse av det byråkratiska språket,  regler 
och rutiner samt en digital litteracitet. 

5.4.1	  Språk	  för	  att	  förstå,	  förklara,	  få	  det	  förklarat	  och	  agera	  
Vid litteracitetshändelser framkom genom interaktionen mellan besökare och samhällsvägledare att 
besökare som kom i kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor hade ett behov av att 
kommunicera på ett språk som förstods av båda parter (se rubrik 4.3.1). Symbolisk 
interaktionism (Ritzer, 2009) förklarar detta behov genom att språket används i form av 
signifikanta symboler såsom ord, som besökaren hoppas på att samhällsvägledaren ska ta emot. 
Genom att besökare och samhällsvägledare har en gemensam tanke kring detta ord, skapas 
verklig kommunikation (a.a.). För de besökare som inte kunde göra sig förstådda, användes 
olika signifikanta symboler och därmed skapades inte verklig kommunikation (a.a.). Besökare 
uttryckte behov av gemensam tolkning kring ord (a.a.), eftersom detta behövdes för att kunna 
förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor i form av regler och rutiner. De behöver kunna förklara 
sitt ärende, men även kunna förstå för att sedan till exempel kunna fylla i en blankett och skriva 
en överklagan. Detta innebär att behovet av att muntligt kunna kommunicera på ett språk som 
förstås av både parter inte heller kan skiljas från det skriftliga. Det är även det som Freire och 
Macedo (1989) menar med ”reading the word from the world”, att muntligt språk inte kan 
skiljas från läs- och skrivkunskaper, utan att dessa behöver förstås i sin helhet. För att förklara 
sitt ärende, få det förklarat och att förstå vad som ska göras för att kunna fylla i blankett för 
försörjningsstöd eller skriva en överklagan behöver orden utgå från besökarens ”universum av 
ord” (a.a.). Utifrån det kritiska perspektivet (Skolverket, 2016) på litteracitet betonas vikten av 
att förstå besökares litteracitetspraktik utifrån ett helhetsperspektiv. Genom att utgå från 
besökarens universum av ord (Freire & Macedo, 1989) kan besökares litteracitetspraktik 
förklaras utifrån behovet av att förklara, förstå, för att kunna agera. Allting hänger ihop.   

5.4.2	  Byråkratiskt	  språk	  bidrar	  till	  litteracitetsojämlikhet	  
Att se på besökares litteracitetspraktik genom ett helhetsperspektiv (Freire & Macedo, 1989) 
gäller även det byråkratiska språket. Genom interaktionen mellan besökare och 
samhällsvägledare framkom det byråkratiska språket som en stor del av socialtjänstens 
litteracitetsvillkor.  Det byråkratiska språket som användes i blanketter vid försörjningsstöd, 
beslut och i kompletteringar från handläggare resulterade i en osäkerhet och oförståelse för 
besökare. Såsom tidigare nämnts (se rubrik 5.3) fanns det en bred variation av läs-och 
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skrivtradition bland besökare, trots detta visade besökare ett behov att få det byråkratiska 
språket förklarat. Då socialtjänstens litteracitetsvillkor kan förstås ur det kognitiva perspektivet 
(Skolverket, 2016) på litteracitet innebär detta att det förväntas att besökare som genomgått 
skolgång ska kunna hantera det byråkratiska språket och göra detta enligt egenansvar (SoL 1:1, 
se rubrik 5.2.3). Utifrån ett vidgat sociokulturellt perspektiv (se rubrik 2.2.2) kan det 
byråkratiska språket förstås som att socialtjänsten i litteracitetsvillkoren inte utgår från de 
symboler som är signifikanta (Ritzer, 2009) ur besökares litteracitetspraktik. Därmed blir det 
byråkratiska språket i form av blanketter för försörjningsstöd, beslut och kompletteringar från 
handläggare endast symboler utan signifikans. Genom det byråkratiska språket som används 
utgår socialtjänsten från sin egen litteracitetspraktik istället för besökarens och visar vilken 
litteracitet som ska gälla i samhället (Street, 2011).  

Detta skulle enligt Foucaults (2002) definition kunna beskrivas som en förtryckande makt som 
bidrar till litteracitetsojämlikhet (a.a) i samhället. Skolverket (2016) menar att i situationer där 
individer behöver använda ett skriftspråk som denne inte är van vid påverkar detta möjligheten 
att delta i samhället, då svenska samhället kräver skriftspråkskunskaper på avancerad nivå. Vår 
studie visar hur besökare försökte dölja att de inte visste hur blanketter för försörjningsstöd 
skulle fyllas i eller att de inte kunde skriva alls. Även Shalowitzs och Wolfs (2004) studie 
visade att patienter försökte dölja sin begränsade läs- och skrivkunnighet. Ur besökarnas 
perspektiv innebär denna förtryckande makt (Foucault, 2002) genom byråkratiska språkets 
dominans, ett stort hinder för att söka försörjningsstöd (Thériaults, 2016; Hayters, 2006).   

5.4.3	  Digitalisering	  innebär	  mer	  än	  tillgänglighet	  
Ytterligare ett hinder som framkom genom litteracitetshändelser när besökares litteracitetspraktik kom 
i kontakt med socialtjänstens litteracitetsvillkor vid ansökan om försörjningsstöd, var både tillgången 
till och kunskapen som krävdes om digitalisering. Skolverket (2016) visar, i likhet med vår studie 
att den kunskap som behövs för att utföra myndighetsärenden idag även innefattar 
digitalisering i form av att till exempel kunna logga in på sitt bankkonto. På medborgarkontoret 
fanns både datorer och kopiator tillgängliga att skriva ut det som krävdes vid 
försörjningsstödansökan. Trots detta visade den grupp besökare med omfattande behov av 
hjälp en osäkerhet kring digitalisering. Utifrån det vidgade sociokulturella perspektivet (se 
rubrik 2.2.2) kan detta förklaras genom att datorer och kopiator finns tillgängliga för besökare 
på medborgarkontoret, men används inte då vanor inte har utvecklats och inte är en del av 
besökares litteracitetspraktik. Detta kan även sättas i relation till Yus (2010) studie som menar 
att de informationskällor som finns tillgängliga fyller ingen funktion om besökare inte heller 
tillgodogör sig informationen.  

Ur ett kognitivt perspektiv på litteracitet (Skolverket, 2016) skulle inte digitalisering vara en 
del av litteracitet, då detta endast innefattar läs-och skrivkunskaper (a.a.). Det fanns besökare 
som inte kunde använda sig av datorer för att de inte hade lärt sig att läsa och skriva. Men det 
fanns även de med lång skoltradition bakom sig som också uttryckte en osäkerhet kring 
digitaliseringen. Återigen får Freire & Macedos (1989) helhetsperspektiv på litteracitet 
betydelse, eftersom besökare visade på behov av hjälp från samhällsvägledaren. Besökare 
behövde genom muntliga och praktiska instruktioner vid datorn få förklarat för sig hur de skulle 
logga in för att sedan kunna skriva det som efterfrågades samt kunna skriva ut de bilagor som 
krävdes vid försörjningsstöddansökan. Helhetsperspektivet på litteracitet, innebär därmed att 
det gemensamma språket behövs för att förstå de digitala krav som ställs på besökare vid 
ansökan om försörjningsstöd. Genom att förstå detta, kan besökare sedan agera och i detta fall 
skriva på datorn. Dessa moment kan inte separeras från varandra. Med bakgrund av detta bidrar 
även digitalisering till vår bredare perspektiv på litteracitet.  
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5.4.4	  Regler	  och	  rutiner	  	  
Regler och rutiner visade liksom digitalisering att detta var en del av socialtjänstens 
litteracitetsvillkor som bidrog till osäkerhet hos besökarna. Genom litteracitetshändelser kring 
ansökningsproceduren vid nyansökan, ansökan, komplettering, överklagan och akutmatpeng 
framkom att besökare upplevde förvirring och osäkerhet kring dessa moment (se rubrik 4.2). 
Billquists (1999) studie visar på att hur socialhandläggaren kommunicerar och det språkval 
denne använder sig av i mötet med klienten kan innebära att klienten får svårare att ta till sig 
information om regler och anvisningar. Detta skulle kunna tolkas som en anledning till att 
besökare på medborgarkontoret även visade förvirring inför regler och rutiner som när 
ansökningar ska lämnas in, hur ofta det ska göras, vilka handlingar som ska bifogas en ansökan 
eller ovetskap om inbokade möten. Detta trots att många av besökare ansökte försörjningsstöd 
varje månad. Förvirringen kring proceduren är precis det som Socialstyrelsen (2018) beskriver 
att besökare på ett medborgarkontor behöver ha både vetskap och kunskap om hur man ansöker 
om försörjningsstöd. Detta visar att socialtjänsten uttrycker vad som krävs och förväntar sig att 
besökare ska anpassa sin litteracitetspraktik efter detta, men inte själva strävar efter att bemöta 
den.  

Utifrån ett vidgat sociokulturellt perspektiv (se rubrik 2.2.2) kan det förstås som att 
socialhandläggare inte har mött besökare utifrån deras närmsta utvecklingszon (Vygotskij, 
2001) när de ska informera kring rutiner vid proceduren om ansökan. Enligt Vygotskijs (a.a.) 
syn på kunskap är det genom interaktionen som individens närmaste utvecklingszoner med 
kunskap skapas, framför allt vid rutiner som sker återkommande (a.a.) Socialhandläggare 
använder sig inte heller av signifikanta symboler (2009) och deras ord kring rutiner blir därmed 
inte en del av besökares litteracitetspraktik. Hayters (2006) studie lyfte även denna aspekt, att 
institutioner behöver utgå från målgruppens kontext vid information. Genom det kritiska 
perspektivets syn på litteracitet (Skolverket, 2016) antas även här en helhetssyn på begreppet 
litteracitet. Besökare behöver få regler och rutiner utifrån deras litteracitetspraktik (Barton & 
Hamilton, 2000), med signifikanta symboler (Ritzer, 2009) förklarat för att sedan kunna förstå 
reglerna och rutinerna, för att i sin tur kunna agera vid proceduren kring ansökan om 
försörjningsstöd. Därmed, liksom digitalisering, ingår även regler och rutiner i vårt vidgade 
begrepp av litteracitet, då denna krävs för att tillgodogöra sig information utifrån socialtjänstens 
litteracitetsvillkor.  Utöver alla de hinder besökare mötte angående socialtjänstens litteracitetsvillkor 
framkom även andra faktorer som försvårade proceduren vid ansökan om försörjningsstöd, 
såsom otydlighet kring roller och distans till socialtjänsten.  

5.5	  Faktorer	  som	  försvårar	  utöver	  socialtjänstens	  litteracitetsvillkor	  
Det kan sägas att när besökare interagerar med samhällsvägledare på ett medborgarkontor vid 
proceduren för att ansöka om försörjningsstöd uppstår en osäkerhet och oförståelse kring 
socialtjänstens litteracitetsvillkor. Förutom det som tidigare nämnts som regler och rutiner, 
digitalisering, byråkratiskt språk och att ha ett språk för att förstå, visade vår studie att denna 
osäkerhet och oförståelse förstärktes av andra faktorer. Faktorer såsom att besökare försökte 
dölja sina hjälpbehov, att besökare hänvisas fram och tillbaka mellan medborgarkontoret och 
socialtjänsten, samt otydligheten kring vilken myndighet som gör vad förstärkte besökares 
osäkerhet. Dessa går utöver socialtjänstens litteracitetsvillkor, men påverkar besökares 
möjlighet att tillgodogöra sig ny kunskap till en del av sin litteracitetspraktik.   

5.5.1	  Otydlighet	  kring	  roller	  	  
Genom interaktionen mellan besökare och samhällsvägledare framkom att besökare kom till 
medborgarkontoret med en förväntan att de skulle få mer hjälp med sin ansökan om 
försörjningsstöd än vad medborgarkontoret hade befogenhet till (se rubrik 4).  
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Att besökare blir hänvisade fram och tillbaka mellan socialtjänst och medborgarkontoret kan 
både bero på att handläggare lägger över sitt ansvar på samhällsvägledare och att de även har 
begränsade telefontider, samt besökstider med klienter. Det vår studie visar är att besökare 
efterfrågar mer kontakt med sin handläggare och behov av att förstå socialtjänstens 
litteracitetsvillkor vid proceduren kring försörjningsstöd. Billquists (1999) studie visar i likhet 
med vår att besökare uppmanas att ringa till socialkontoret under endast en timmes telefontid. 
Dessutom förväntas besökaren ha fyllt i blanketten för försörjningsstöd innan besöket så att 
mötet ska bli effektivare (a.a.). Utifrån Bensons (2010) förklaring innebär detta distans som 
även kan påverka besökares möjlighet att utveckla en framgångsrik litteracitetspraktik som 
fungerar på både social- och medborgarkontor.   

5.5.2	  Distans	  
Såsom beskrivits ovan visade besökare ett behov av att få träffa sin socialhandläggare, men för 
de som inte ens visste vem denne var ökas distansen (Johansson, 2007) ytterligare till sin 
socialhandläggare. Socialtjänsten har enligt förvaltningslagen (1986:223) en skyldighet att 
försäkra sig om att klienten känner till vem socialhandläggaren är och varför denne ska vända 
sig till medborgarkontoret. Enligt Johansson (2007) innebär distansen beskriven ovan, att finns 
en risk att det ligger närmare till hands att inte tillmötesgå klientens behov och att ge avslag 
eller negativa besked. När dessa besked som vår studie visar dessutom skrivs på ett byråkratiskt 
språk, som inte är anpassat efter besökares litteracitetspraktik ökas distansen ytterligare. Vår 
studie visar även att besökare uppfattar situationen som ansträngande vid ansökan om 
försörjningsstöd och att de kommer med ursäkter kring varför de ansöker. Detta skulle även 
kunna förstås utifrån Starrin, Kalander, Blomkvist och Jansson (2003), att det för besökare vid 
proceduren att ansöka om försörjningsstöd är en kritisk händelse och att besökaren kan uppfatta 
det som att omgivningen skuldbelägger att de försatt sig i denna situation. Distansen och den 
ansträngande situationen som besökare uppfattar, i kombination med besökares behov att 
försöka förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor innebär att besökare behöver ta till strategier 
för att få hjälp att förstå detta.   

5.6	  Strategier	  för	  att	  få	  hjälp	  att	  förstå	  socialtjänstens	  litteracitetsvillkor	  
Besökare uppfattar socialtjänstens litteracitetsvillkor som oförståeliga och otillgängliga, då 
dessa inte är anpassade utifrån besökares litteracitetspraktik. Detta innebär att besökare 
behöver ta till egna strategier för att förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor. De strategier 
besökare använder sig av i vår studie handlar om att komma till medborgarkontoret istället för 
att ringa, men även att använda sig av litteracitetsmedlare såsom samhällsvägledare och deras 
sociala nätverk. Litteracitetsmedlaren hjälper att förena besökares litteracitetspraktik och 
socialtjänstens litteracitetsvillkor. På medborgarkontoret anpassar samhällsvägledaren sin egen 
litteracitetspraktik till besökares litteracitetspraktik, vilket innebär att besökare använder 
medborgarkontoret som en plattform för att få hjälp att förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor.   

5.6.1	  Medborgarkontoret	  som	  en	  länk	  till	  socialtjänsten	  
Då besökare uppfattade socialtjänstens litteracitetsvillkor som oförståeliga agerade de genom 
att komma till medborgarkontoret, vilket var en strategi för att försöka förstå och få hjälp vid 
proceduren för att ansöka om försörjningsstöd. Medborgarkontoret kan likväl som 
socialtjänsten beskrivas som en sponsor (Brandt, 2001) som har makt att definiera vilken 
litteracitetspraktik som ska gälla i samhället (Barton och Hamilton, 2000). Vår studie visar att 
medborgarkontoret, i kontrast till socialtjänsten, snarare bidrar till att minska litteracitetsojämlikhet 
(Street, 2011).  De minskar de klyftor kring litteracitet som finns (a.a.), när de utgår från 
besökares litteracitetspraktik. Medborgarkontoret som myndighet och sponsor (Brandt, 2001) 
är därmed en del av att möjliggöra besökares litteracitet (a.a.), då de hjälper att anpassa 
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socialtjänstens litteracitetsvillkor till besökares litteracitetspraktik, bland annat genom att 
underlätta byråkratiska litteraciteter (Street, 2011). Därmed utgör de även såsom Aulén	  
Thomson (1995) beskriver, en länk mellan besökare och i detta fall socialtjänsten för att fylla 
det ovannämnda glappet.  Bernhard & Wiborg (2015) menar att medborgarkontorets tjänster 
ur ett medborgarperspektiv har lättillgänglig service och flexibla tider. 

Besökare uttryckte ett behov av att få förmedla sina ärenden på plats istället för genom telefon. 
På det sättet kunde de få hjälp och stöd ansikte-mot-ansikte. Enligt Johansson (2007) kan 
kommunikation via telefon innebära distans eftersom några dimensioner av språket försvinner, 
såsom i besökarnas fall kroppsspråk och förstärkt kommunikation. Med utgångspunkt i Yus 
(2010) studie, kan valet för besökare att komma till medborgarkontoret även förklaras utifrån 
att socialtjänstens litteracitetspraktik inte upplevs anpassad utifrån besökarens behov av 
information, vilket innebär att i de fall när det saknas medborgarkontor så riskerar alternativet 
att söka försörjningsstöd att falla bort. Yus (2010) studie visar i likhet med vår, att det som 
händer i detta skede är att besökare snarare söker sig till medborgarkontoret, därför att de 
känner till ”ryktet” om att hjälp kan fås och att denna hjälp är anpassad till besökares 
litteracitetspraktiker. Framgångsrika redan använda resurser leder besökare till att återigen 
söka hjälp på medborgarkontoret.   

5.6.2	  Socialt	  nätverk	  som	  litteracitetsmedlare	  	  
Ytterligare en strategi som besökare använde sig av för att hantera socialtjänstens 
litteracitetsvillkor vid proceduren för att ansöka om försörjningsstöd var att ha medföljande 
personer såsom vänner, familj och släkt. Dessa agerar som litteracitetsmedlare (Papen, 2010), 
i detta fall i relation till samhällsvägledare. Enligt Thériault (2016) är litteracitetsmedlare en 
del av besökares litteracitetspraktik på ett sätt som tas för givet. Utifrån ett kritiskt perspektiv 
på litteracitet (Skolverket, 2016) skulle anledningen till att besökare valde att använda sig av 
sitt sociala nätverk kunna förstås utifrån att det kunde finnas en osäkerhet hos besökare att veta 
om möjligheten fanns att få uttrycka sig på ett språk som samhällsvägledaren förstod. Ur vårt 
vidgade sociokulturella perspektiv (se rubrik 2.2.2) kan detta förstås utifrån en osäkerhet kring 
hur besökaren ska agera när ny information ges av samhällsvägledaren som inte ingår i deras 
litteracitetspraktik. Ur ett kritiskt perspektiv på litteracitet (Skolverket, 2016) kan detta även 
förstås utifrån att besökaren behöver ett kritiskt utforskande av språk och innehåll (Franker, 
2004) i den information som ges kring ansökan av försörjningsstöd. Därmed används 
litteracitetsmedlare som en strategi för besökaren, att kunna tillgodogöra sig den nya informationen.  

Enligt Papen (2010) fungerar litteracitetsmedlare som en medlare mellan olika sociala världar, 
i detta fall medborgarkontoret och besökares. Litteracitetsmedlaren (a.a.) får en särskilt 
betydande roll när det handlar om nya situationer med nya litteracitetspraktiker. Genom att 
besökare använde sig av litteracitetsmedlare får de på så sätt kontakt med en annan 
litteracitetspraktik (Papen, 2016) och de fungerar som ett stöd i en obekväm situation. Vår 
studie visade även att det hände att besökare agerade som litteracitetsmedlare, utan att den som 
var aktuell för ärendet fanns på plats. Orsaken till detta var  att de som ärendet gällde inte kunde 
skriva. Detta kan förstås utifrån att socialtjänsten synliggör sin dominanta litteracitetspraktik  
(Brandt, 2010) genom litteracitetsvillkoren som visar sig på medborgarkontoret. Detta 
exkluderar besökare som inte vet hur de ska närma sig villkoren, vilket innebär att 
samhällsvägledaren därmed bidrar till exkludering i samhället. Besökares strategier blir därför 
att använda sig av litteracitetsmedlare, som enligt Papen (2010) snarare bidrar till delaktighet 
till den litteracitet som dominerar i samhället.   
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5.6.3	  Samhällsvägledare	  som	  litteracitetsmedlare	  	  
Litteracitetsmedlare som möjliggör delaktighet till den litteracitet som dominerar i samhället, 
skulle enligt Papens (2010) definition, i detta fall även vara samhällsvägledare på ett 
medborgarkontor. För att få hjälp och stöd att förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor kring 
proceduren att ansöka om försörjningsstöd använder besökare samhällsvägledare som en 
strategi. Samhällsvägledarens roll på ett medborgarkontor beskrivs av Thomsson (1995) som 
någon som tolkar, översätter, folkbildar och är en detektiv. Det behövs ingen specifik 
utbildning för att bli samhällsvägledare, men det är en fördel av att ha erfarenhet från olika 
verksamhetsområden (a.a.). På medborgarkontoret hade samhällsvägledarna vissa befogenheter (se 
rubrik 4) men tog inte myndighetsbeslut (SoL 2:5). Enligt Papen (2010) kan även 
professionella agera som litteracitetsmedlare, för att förmedla litteracitet i en annan kontext, i 
detta fall görs socialtjänstens litteracitetsvillkor begriplig.  

Utifrån vårt vidgade sociokulturella perspektiv (se rubrik 2.2.2) visar den interaktion som 
uppstår mellan besökare och samhällsvägledare att det finns en vilja och ett försök från båda 
sidor att skapa signifikanta symboler, för att förstå socialtjänstens litteracitetsvillkor. Genom 
att använda sig av signifikanta symboler (Ritzer, 2009) i form av ord som den andre kan förstå, 
upprepningar för att se om de förstått varandra rätt och följdfrågor, skapar besökare och 
samhällsvägledare mening genom sin kommunikation. Gemensamma signifikanta symboler 
(a.a.) används även i form av förstärkt kommunikation såsom konkreta medel, hand-eller 
utskrivna papper, kroppsspråk, samt att tydliggöra genom att peka och till exempel visa var på 
pappret besökaren ska skriva. Genom dessa signifikanta symboler skapades gemensamma 
mentala tankar (Ritzer, 2009) för att kommunikationen skulle nå den andre parten. Det vidgade 
sociokulturella perspektivet (se rubrik 2.2.2) visar även att samhällsvägledaren genom att 
använda sig av signifikanta symboler för besökaren, utgår från de vanor (Skolverket, 2016) 
besökare har kring litteracitet, det vill säga deras litteracitetspraktik. Besökare och 
samhällsvägledare kommunicerar även med varandra utifrån ett kritiskt perspektiv i de 
situationer de utgår från ett språk som besökare förstår (Freire & Macedon, 1989) (se rubrik 
5.4.1). Därmed utgör samhällsvägledaren en länk mellan myndigheter och besökare eftersom 
de utgår från besökares litteracitetspraktik.  
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6.	  Diskussion	  	  
I detta kapitel presenteras våra huvudsakliga slutsatser utifrån resultat och analys. Sedan följer 
en diskussion kring vad klienter efterfrågar i mötet med socialtjänstens litteracitetsvillkor och 
vad socialtjänsten besvarar med för medel. Slutligen följer en diskussion kring mikro-
etnografiska forskningsdesignens svagheter och styrkor.  

6.1	  Slutsatser	  utifrån	  resultat	  och	  analys	  
Syftet med vår mikro-etnografiska forskningsdesign var att undersöka hur besökare på ett 
medborgarkontor uppfattar och agerar utifrån de villkor de ställs inför vid proceduren att 
ansöka om försörjningsstöd. Det vår studie visar är att vid proceduren att ansöka om 
försörjningsstöd såsom ansökan, nyansökan, komplettering, överklagan och akut matpeng 
ställer socialtjänsten villkor på besökare att hantera detta själva. Besökare uppfattar 
socialtjänstens litteracitetsvillkor som svåra att förstå och otillgängliga, samt att det är 
ansträngande att ansöka om försörjningsstöd. De agerar genom att efterfråga hjälp och stöd av 
samhällsvägledare på ett medborgarkontor, då socialtjänsten har begränsade telefontider och 
inbokade möten.  

Vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd uttrycker besökare ett behov av att 
kommunicera på ett gemensamt språk med samhällsvägledaren för att försöka förstå 
socialtjänstens litteracitetsvillkor. Besökare uttrycker även behov av att få hjälp att förstå det 
byråkratiska språket i blanketter för försörjningsstöd och beslut från handläggare, digitalisering 
för att kunna logga in och skriva ut bilagor till ansökan, samt regler och rutiner vid ansökan 
om försörjningsstöd. Vår studie visar på att det vidgade begreppet på litteracitet inbegriper ett 
helhetsperspektiv, där muntligt och skriftligt inte går att särskiljas från varandra, eftersom dessa 
används för att förstå, förklara, få det förklarat och agera. Därmed inkluderas både gemensamt 
språk, byråkratiskt språk, digitalisering samt regler och rutiner i begreppet litteracitet.  

Vidare ville vi i vår studie undersöka vilka strategier besökare använde sig av för att få hjälp och stöd 
inom detta. Vi finner att för att försöka applicera socialtjänstens litteracitetsvillkor till sin egen 
litteracitetspraktik agerar besökare utifrån strategier genom att använda sig av 
medborgarkontoret som plattform. På medborgarkontoret använder besökare sig av 
litteracitetsmedlare i deras sociala nätverk som säkerställer att ny information når besökare, 
samt ger stöd och möjliggör besökares delaktighet vid proceduren att ansöka om 
försörjningsstöd. Besökare använder sig även av samhällsvägledare som agerar 
litteracitetsmedlare. Genom interaktionen mellan besökare och samhällsvägledare används 
språkverktyg och förstärkt kommunikation. På så sätt utgår samhällsvägledaren från 
besökarens litteracitetspraktik och möjliggör för besökare att ta till sig socialtjänstens 
litteracitetsvillkor. I förlängningen innebär detta att denna blir en del av besökares 
litteracitetspraktik.  

I vår tredje frågeställning, om vilken betydelse besökares litteracitetspraktik har i relation till 
socialtjänstens litteracitetsvillkor, finner vi att besökare med ett behov av hjälp och stöd från 
samhällsvägledaren har en bredd av olika skoltraditioner bakom sig och med olika vanor kring 
att använda litteracitetspraktiker. Socialtjänstens litteracitetsvillkor har ett kognitivt perspektiv 
på besökares litteracitet, vilket innebär att villkoren inte är anpassade efter besökares 
litteracitetspraktik och det ställs dessutom ett egenansvar på besökare att hantera detta själva. 
Socialtjänstens litteracitetsvillkor innebär ett sätt att kommunicera som inte har relevans för 
framför allt besökare med ingen eller kort skolbakgrund och som de har svårt att tillgodogöra 
sig. Men problemet gäller även andra grupper som inte uppfyller socialtjänstens litteracitetsvillkor. 
Besökares litteracitetspraktik efterfrågar istället hjälp och stöd vid fysiska möten, för att på så sätt kunna 
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uttrycka sig på ett gemensamt språk, med språkverktyg och förstärkt kommunikation. Då socialtjänsten 
inte möter detta behov skapas litteracitetsojämlikhet för besökare. 

6.2	  Resultatdiskussion	  	  
Då vårt syfte var att undersöka hur besökare på ett medborgarkontor uppfattade och agerade 
utifrån de villkor de ställdes inför vid proceduren att ansöka om försörjningsstöd har vår studie 
visat att socialtjänsten är med och bidrar till litteracitetsojämlikhet (Street, 2011) när den inte 
utgår från klienters litteracitetspraktiker.   

Klienter efterfrågar fysiska möten med socialtjänsten, då de upplever det svårt att ta till sig 
socialtjänstens litteracitetsvillkor, medan socialtjänsten svarar med otillgänglighet och distans. 
Enligt Johansson (2007) har socialhandläggare ett övertag mot klienten, vilket innebär att det 
är de som bestämmer när och hur ofta besök får bokas in för att träffa klienten. Vi anser att 
genom att socialhandläggare gör sig otillgängliga för klienter försämras klienternas möjlighet 
att utveckla sin litteracitetspraktik gentemot socialtjänstens litteracitetsvillkor. Både Bensons 
(2010), Billquists (1999) och Yus (2010) studie visar hur människor undvek informationskällor 
om de inte fungerade utifrån deras litteracitetspraktik. Detta innebär att om socialhandläggare 
inte är tillgängliga finns risk att klienter som är i behov av och har rätt till hjälp inte får den.  
Vi anser att samhällsvägledaren på medborgarkontoret utför en stor del av det som 
socialtjänsten egentligen har ansvar för. Klienter efterfrågar mer kontakt med sin 
socialhandläggare, vilket innebär att samhällsvägledaren i mångt och mycket får kliva in för 
att rädda situationer.   

Klienter efterfrågar socialhandläggare som agerar som litteracitetsmedlare, som kan anpassa 
socialtjänstens litteracitetsvillkor till klienternas litteracitetspraktik. Socialtjänsten svarar med 
ett byråkratiskt språk skrivet i blanketter för försörjningsstöd, kompletteringar och beslut. De 
svarar också med krav kring digitalisering och kunskap om försörjningsstödssystemet, men 
klienter har svårt att hantera detta. Hayters (2006) studie lyfter fram vikten av att utgå från 
målgruppens kontext vid informationsbehov. Shalowitz och Wolf (2004) lyfter fram liknande 
åsikter fast utifrån ett patientperspektiv, och menar att det behövs tid i mötet med patienter som 
har begränsad läs- och skrivkunnighet, då läkare behöver se att informationen tillgodogjorts. 
Vi anser att när socialtjänsten inte utgår från klienters litteracitetspraktik och inte heller svarar 
på efterfrågan som är anpassad till detta ökar litteracitetsojämlikheten (Street, 2011).  

Socialtjänsten bidrar till litteracitetsojämlikhet när de å ena sidan menar att klienter har rätt att 
ansöka om försörjningsstöd (SoL 4:1) men å andra sidan har en kognitiv syn på klienters läs-
och skrivkunskaper vilket innebär ett egenansvar (SoL 1:1) att hantera detta. Vår studie visade 
tydligt att klienter inte kunde hantera detta egenansvar, eftersom socialtjänsten utgår från deras 
egen litteracitetspraktik. Å enda sidan ska socialtjänsten enligt SoL (1:1) bidra till ekonomisk 
och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhället men å andra 
sidan skapar de litteracitetsojämlikhet som innebär att klienter inte har möjlighet att ansöka om 
försörjningsstöd utifrån sin litteracitetspraktik. Detta bidrar till att de inte aktivt kan delta i 
samhället och därmed inte heller få sin ekonomiska och sociala trygghet tillgodosedd.  
Socialtjänsten som ska vara det yttersta skyddsnätet (SoL 2:1) riskerar i stället att bli den båt 
som slänger icke-simkunniga ut i ett öppet hav och förväntar sig att de ska kunna klara av ett 
egenansvar (SoL 1:1) utan redskap.   

6.2.1	  Slutsats	  
Vi anser att socialtjänsten behöver reflektera över vem man möter och vilken litteracitetspraktik denne har. 
Är man som myndighet med och begränsar (Brandt, 2001) eller möjliggör klienters litteracitetspraktik?   
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Socialtjänsten behöver utgå från ett sociokulturellt perspektiv där man möter klienter utifrån 
den erfarenhet de har av att använda sig av sin egen litteracitet i vardagen (Skolverket, 2016). 
Socialtjänsten behöver även utgå från det kritiska perspektivet (a.a.) och möta klienter utifrån 
det universum av ord (Freire & Macedon, 1989) som de har inom sig. För det krävs att 
socialtjänsten intar ett helhetsperspektiv och inser att egna litteracitetsvillkor utifrån egen 
litteracitetspraktik inte fungerar för klienter som efterfrågar mer kontakt och närhet (Johansson, 
2007). Med bakgrund i SoL 1:1 efterfrågar klienter ett bemötande utifrån ett helhetsperspektiv 
för att förstå, förklara, få det förklarat och agera. 

6.3	  Metoddiskussion	  	  
Den absolut största begränsningen för vår studie har varit tidsbristen, vilket innebär att vi endast 
kunnat utföra en mikro-etnografisk studie med en modifierad form av grundad teori (se rubrik 
3.3) och deltagande observation. Med mer tid hade vi velat återgå till samma medborgarkontor 
eller ett annat för att samla in ytterligare data, för att på så sätt nå teoretisk mättnad (se rubrik 
3.4.1). Att vi inte kunde genomföra grundad teori fullt ut, innebär att våra resultat endast kan baseras 
på den korta tiden vi var där. Då vi varken hade erfarenhet av deltagande observation eller grundad teori 
kan detta även ha kommit att påverka vad vi observerade.  Det är möjligt att vi på grund av detta 
missade att fånga andra aspekter. Samtidigt kan detta också ha inneburit att vi gått in med 
öppnare ögon än de som är vana vid att utföra dessa metoder. Sedan påverkades även vår 
förförståelse av såsom tidigare beskrivits (se rubrik 1.1.) att vi hade erfarenhet både inom 
medborgarkontor och inom socialtjänst. Denna förkunskap kan ha inverkat på studien.  

Genom att vi genomförde studien på ett medborgarkontor fick vi endast se hur socialtjänstens 
litteracitetsvillkor yttrade sig på ett medborgarkontor, vilket innebar att vi inte heller fångade 
socialtjänstens perspektiv. Detta påverkar givetvis våra resultat, som endast fångar problematiken 
utifrån besökarnas perspektiv. Däremot har en stor drivkraft till att genomföra denna studie varit att 
det utifrån vår litteratursökning (se rubrik 2.7) framkom att det fanns bristfällig forskning inom 
litteracitet kopplat till socialt arbete. Genom att använda oss av mikro-etnografiska 
forskningsdesignen (se rubrik 3.3) har vi kunnat få en bredare bild (Street, 2011) av vilken 
betydelse litteracitet har för besökarna i deras vardag på ett medborgarkontor. I och med 
användningen av den modifierade formen av grundad teori (se rubrik 3.4) har vi även kunnat 
närma oss detta utan en färdig teori, utan försökt se världen genom besökarnas perspektiv 
(Charmaz, 2006) och hur det kan förstås när de möter socialtjänstens litteracitetsvillkor.   

6.4	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Något som framkommit under vår studie och som nämnts ovan är vikten av att även försöka 
fånga socialtjänstens perspektiv och hur de ser på besökarnas litteracitet. Hur medvetna är de 
om vad för litteracitet som villkoras av deras organisation? Vad gör de för att anpassa sina 
litteracitetsvillkor utifrån klienters litteracitet? Hur ser de på medborgarkontorets roll i detta 
arbete? Detta är något som en framtida forskning skulle kunna fånga och framför allt genom 
att belysa båda parters perspektiv skulle även maktrelationer som sätter ramar för litteracitet 
kunna synliggöras. Ytterligare forskning skulle även kunna försöka förstå litteracitet utifrån 
genus och ålder och vad detta kan ha för betydelse i relation till socialtjänstens verksamhet.  
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Bilaga	  1:	  Informationsbrev	  till	  chefen	  på	  medborgarkontoret	  
 
 
 

Hej, 

 
 
Vi är två socionomstudenter på Örebro universitet som nu har kommit till den sjätte terminen 
på programmet och ska därmed skriva ett examensarbete (C-uppsats). 

 
 
Vi vill undersöka om det finns ett glapp mellan personer som har begränsade eller kanske inga 
alls läs- och skrivkunskaper, samt begränsad läsförståelse (detta faller inom begreppet 
“illitterata”) och det sätt som myndigheter kommunicerar på och arbetar med dem. 

 
 
Vi har för avsikt att göra en kvalitativ studie, baserat på fältobservation (kanske också 
intervjuer). Då medborgarkontoret fyller en viktig funktion i fråga om att fylla det ovannämnda 
glappet, så skulle vi vilja observera er verksamhet under en till två veckors period. Denna 
observation kommer Ej att ske med hjälp av videoinspelning eller ljudupptagning vilket 
garanterar er och era besökare anonymitet. Förutom anonymitet, garanterar vi i vår studie även 
sekretess, tystnadsplikt och konfidentialitet (forskningsetik). 

 
 
 

Med	  vänliga	  hälsningar 

 
 
 
 

Mirjam	  Rangsjö	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suada	  Okic	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Handledare:	  Eva	  Gustavsson 
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Bilaga	  2:	  Informationsbrev	  till	  anställda	  på	  medborgarkontoret	  
 
Vi är två socionomstudenter på Örebro universitet som nu har kommit till den sjätte terminen 
på programmet och ska därmed skriva ett examensarbete (C-uppsats). 

	   

Vi	  vill	  undersöka	  om	  det	  finns	  ett	  glapp	  mellan	  personer	  som	  har	  begränsade	  eller	  kanske	  inga	  
alls	   läs-‐	   och	   skrivkunskaper,	   samt	   begränsad	   läsförståelse	   (detta	   faller	   inom	   begreppet	  
“illitterata”)	  och	  det	  sätt	  som	  myndigheter	  kommunicerar	  på	  och	  arbetar	  med	  dem. 

	   

Vi	   har	   för	   avsikt	   att	   göra	   en	   kvalitativ	   studie,	   baserat	   på	   fältobservation.	   Då	  
medborgarkontoret	  fyller	  en	  viktig	  funktion	  i	  fråga	  om	  att	  fylla	  det	  ovannämnda	  glappet,	  så	  
skulle	  vi	  vilja	  observera	  er	  under	  ert	  dagliga	  arbete	  under	  en	  veckas	   tid.	  Därefter	   skulle	  vi	  
eventuellt	   fördjupa	  oss	   ytterligare,	   i	   form	  av	   intervjuer	  med	  er	   kopplat	   till	   syftet	  med	   vår	  
uppsats.	  Observationen	  kommer	  Ej	  att	  ske	  med	  hjälp	  av	  videoinspelning	  eller	  ljudupptagning,	  
dock	  kan	  det	  sistnämnda	  bli	  aktuellt	  i	  samband	  med	  intervjuer.	  Under	  både	  observation	  och	  
eventuellt	   intervjuer	  garanteras	  ni,	   likväl	  era	  besökare,	  anonymitet.	  Detta	   innebär	  att	   inga	  
namn,	  inte	  heller	  er	  arbetsplats	  namn	  kommer	  att	  nämnas	  i	  uppsatsen.	  Det	  material	  vi	  samlar	  
in	  hos	  er,	  med	  hjälp	  av	  observation	  och	  intervjuer,	  används	  bara	  till	  uppsatsen.	  Detta	  innebär	  
att	  eventuellt	  känsliga	  uppgifter	  om	  er,	  likväl	  era	  besökare,	  är	  omfattade	  av	  både	  sekretess	  
och	  tystnadsplikt,	  allt	  i	  syfte	  att	  värna	  om	  er	  och	  ert	  val	  att	  frivilligt	  delta	  i	  vår	  studie.	  Viktigt	  
att	  påpeka	  här	  är	  att	  allt	  ert	  deltagande	  i	  observation,	  likväl	  intervjuer,	  är	  frivilligt	  och	  ni	  har	  
rätt	  att	  avbryta	  er	  medverkan	  när	  som	  under	  studiens	  gång.	  Detta	  innebär	  att	  ni	  har	  rätt	  att	  
självständigt	  bestämma	  om,	  hur	  länge	  och	  på	  vilka	  villkor	  ni	  ska	  delta. 

 
Tack att ni vill ställa upp i vår studie och vi ser fram emot att träffa er kommande veckan. 

  

Med vänliga hälsningar 

 
Mirjam Rangsjö                  Suada Okic                         Handledare: Eva Gustavsson  
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Bilaga	  3:	  Intervjuguide	  med	  teman	  
 
 
 

Berätta	  lite	  om	  dig	  själv,	  hur	  länge	  du	  har	  jobbat	  på	  medborgarkontoret,	  vad	  för	  roll	  du	  har	  
här,	  vilka	  är	  dina	  arbetsuppgifter… 

Berätta	  hur	  kan	  en	  vanlig	  arbetsdag	  se	  ut	  för	  dig… 

1.     Kategori	  av	  besökare	  (skillnader	  beroende	  på	  läs-‐	  och	  skrivkunskaper) 

2.     Besökares	   hjälpbehov	   beroende	   på	   språkkunskaper	   (skillnader	   beroende	   på	  
språkkunskaper) 

3.     Anledningen	  till	  varför	  besökare	  kommer	  till	  er	  (skillnader	  i	  hur	  hjälpbehov	  hanteras) 

4.     Besökares	  olika	  sätt	  att	  kommunicera	  (Hur	  gör	  de	  för	  att	  bli	  förstådda?) 

5.     Besökares	  kontakt	  med	  myndigheter	  (skillnader	  beroende	  på	  läs-‐	  och	  skrivkunskaper) 

6.     Besökarnas	  syn	  på	  andra	  myndigheter	  (Förbättringsområden?) 

7.     Er	  roll	  för	  besökarna	  (Om	  ni	  inte	  hade	  funnits?) 

8.     Situationer	  som	  skapar	  frustration	  hos	  besökarna	  (Vad	  är	  särskilt	  svårt	  då?) 

9.     Praktiskt	   arbete	  med	   besökare	   utan	   kunskaper	   i	   svenska	   (Hur	   når	   informationen	  
fram?) 

10.  Besökares	  strategier	  för	  att	  dölja	  läs-‐och	  skrivsvårigheter	  (På	  vilket	  sätt?) 

11.  Vilken	  kommunikation	  föredrar	  ni?	  (Muntlig/skriftlig/läs-‐	  och	  skrivförståelse?) 

12.  Hinder	   då	   besökare	   inte	   kan	   läsa,	   skriva/och	   eller	   förstå	   svenska 
	  	  

 
 
	  

  

  

  

  

  


