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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att undersöka möjliga orsaker till unga vuxnas (18-24 år) behov 

av ekonomiskt bistånd, upplevelsen av att uppbära detta samt att nå ökad kunskap om vilket 

stöd unga vuxna behöver från kommunen för att öka möjligheten att bli självförsörjande. I 

denna kvalitativa studie genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga vuxna som 

uppbar ekonomiskt bistånd. Resultat av studien visar att den främsta orsaken till behovet av 

ekonomiskt bistånd är att respondenterna saknar arbete. Resultat indikerar att detta är till 

följd av låg utbildningsnivå. Studien visar att respondenterna har positiva och negativa upp-

levelser av att uppbära ekonomiskt bistånd. De positiva upplevelserna som respondenterna 

uttrycker är att det ges möjlighet till eget boende. Respondenterna uppger att de negativa 

upplevelserna är att de känner att andra i omgivningen ser ner på dem på grund av behovet 

av ekonomiskt bistånd. Slutligen visar studiens resultat att respondenterna önskar personligt 

och regelbundet stöd från socialsekreterarna för att vägen mot självförsörjning ska underlät-

tas.  
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ABSTRACT 

The intention of this study was to learn about possible causes of young adults (18-24 years) 

need of social welfare as well as their experience of receiving it. The intention was also to 

achieve more knowledge of what kind of support the young adults need from the social ser-

vices to reach economic independence. The authors of this qualitative study did semi struc-

tured interviews with six young adults who receive social welfare. The result indicates that 

the main reason for the need of social welfare is that the respondents are unemployed as a 

result of low levels of education. The study shows that the respondents have both positive and 

negative experiences of receiving social welfare. The positive experience is that the respond-

ents express that they are having the opportunity to have their own apartment. The respond-

ents indicated that the negative experience is that they feel that others around them dispar-

age them because of their need of social welfare from social services. Finally, the result of this 

study shows that the respondents wish more personal and regular support from the social 

workers to become economic independent.  
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1 INTRODUKTION 

Unga vuxna har ofta svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.  I och 

med dessa svårigheter riskeras utanförskap i samhället (Länsstyrelsen, 2007). Arbete är inte 

enbart en viktig källa till inkomst och försörjning, utan även en möjlighet att bli delaktig i 

samhället. En konsekvens av att sakna en etablering på arbetsmarknaden är att unga vuxna 

hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd (a.a). Forskning visar att unga vuxna som befinner 

sig i en situation av arbetslöshet och bidragstagande löper hög risk att vara fortsatt arbetslös 

även senare i livet. Utifrån detta tolkas arbetslöshet och försörjningsproblematiken hos unga 

vuxna som mer riskfylld än för andra åldersgrupper i samhället (Angelin, 2009). Länsstyrel-

sen (2007) menar att unga vuxna utgör en stor grupp av dem som beviljas ekonomiskt bi-

stånd inom socialtjänsten. År 2010 hade cirka 80 000 personer i åldern 18–24 år ekonomiskt 

bistånd någon gång under året, vilket var en ökning jämfört med året innan. Gruppen utgjor-

de 27 procent av samtliga vuxna biståndsmottagare år 2010. Många unga vuxna hänvisas 

därmed till att söka ekonomiskt bistånd eftersom de kan ha svårt att etablera sig på arbets-

marknaden och kan därför inte kvalificera sig till några sociala försäkringar (Socialstyrelsen, 

2012).  

 

Studien har genomförts i en kommun i Mellansverige som har omkring 30 000 invånare. I 

kommunen är det cirka 13 procent av de unga vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta 

är att jämföra med övriga Sverige där det är omkring 9 procent av den totala andelen unga 

vuxna som har ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2011). Ekonomiskt bistånd är kostnads-

mässigt en av de största insatserna för kommunerna (Bergmark, 2000). Individ- och familje-

omsorgen i kommunen önskar att nå ökad förståelse om möjliga orsaker till behovet av eko-

nomiskt bistånd, unga vuxnas upplevelser av att uppbära detta samt hur kommunen kan 

stödja unga vuxna att komma ur bidragsberoendet. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka möjliga orsaker till unga vuxnas (18-24 år) behov 

av ekonomiskt bistånd, upplevelsen av att uppbära detta samt att nå ökad kunskap om vilket 

stöd unga vuxna behöver från kommunen för att öka möjligheten till självförsörjning.   

1.2 Frågeställningar 

Vilka möjliga orsaker finns det till behovet av ekonomiskt bistånd hos unga vuxna? 

Vilka upplevelser har unga vuxna av att uppbära ekonomiskt bistånd?  

Vilket stöd behöver unga vuxna från kommunen för att öka möjligheten att bli självförsör-

jande? 
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Unga vuxna 

I denna studie definieras unga vuxna som individer mellan 18-24 år. 

1.3.2 Ekonomiskt bistånd 

Bistånd kan enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) ges till den som inte själv kan till-

godose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Biståndet kan enligt Social-

styrelsens termbank (2012) omfatta ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och eko-

nomiskt bistånd som inte gäller försörjning. Det sistnämnda räknas till det som benämns 

livsföring i övrigt. Försörjningsstödet är en del av det ekonomiska biståndet och avser de van-

ligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna. 

 

Denna studie inkluderar respondenter med försörjningsstöd och/eller biståndet för livsföring 

i övrigt.  Ekonomiskt bistånd är det begrepp som används i studien.  

1.4 Disposition 

Följande kapitel innehåller en historisk bakgrund till dagens ekonomiska bistånd samt en 

beskrivning av den svenska lagstiftningen gällande bistånd. I kapitel tre redovisas tidigare 

forskning inom detta område som vi har valt att studera. Kapitel fyra innehåller en presenta-

tion av teoretiska utgångspunkter. Kapitel fem beskriver metodvalet för studien samt en pre-

sentation av hur datainsamling, genomförande och analys genomförts. I kapitel sex redovisas 

resultat och analys. Kapitel sju innehåller en diskussion om resultat, metod och etik. I kapitel 

åtta presenteras studiens slutsats.  
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2 BAKGRUND 

Den historiska bakgrunden till dagens ekonomiska bistånd i Sverige började redan på 1700-

talet i samband med att lagar stiftades för att sörja för den enskildes sociala välfärd. Sedan 

1700-talet har den sociala lagstiftningen utvecklats och idag är det enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) som behovet av ekonomiskt bistånd prövas. 

2.1 Historisk bakgrund till dagens ekonomiska bistånd 

Den franska revolutionen år 1789 fick en betydande roll gällande fattiga i Europa och för de-

ras situation och möjligheter i samhället. Det första viktiga steget som togs i och med revolu-

tionen var när förklaringen om de mänskliga och de medborgerliga rättigheterna antogs. I 

manifestet fastslogs det att människor föds fria och lika gällande dessa rättigheter. De med-

borgerliga rättigheterna handlade inte bara om rättigheter utan även om plikter. Dessa plik-

ter innebar bland annat att samhället skulle bistå de behövande. Biståndsprincipen eller bi-

ståndstanken handlade inte enbart om rätten till bistånd utan även om i vilken form bistån-

det skulle ges (Holgersson, 2004).  

 

Fattigvårdens grunder tillkom under andra hälften av 1800-talet, som kom att bestå fram till 

år 1918, då fattigvårdslagen kom. Denna lag skiljde sig från den tidigare fattigvårdslagstift-

ningen, som starkt ifrågasatte samhällets skyldigheter beträffande att sörja för de fattiga. 

Detta ifrågasättande grundade sig i ideologiska, moraliska samt ekonomiska utgångspunkter. 

Uppfattningen var att fattigvården missbrukades och de rättigheter som fattiga hade var or-

saken till fattigdom. Fattigvårdslagen tillkom vid en socialpolitisk brytningspunkt och i fö-

rarbeten till denna lag, som går att finna i Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande 

(1915:18) (citerad i Åström, 2000), står det bland annat att den fattigvård som staten tillför-

säkrar sina invånare och de som är i behov av denna vård också har rätt att utkräva fattigvår-

den. I och med denna lag var de som var i behov av bistånd också skyldiga att återbetala bi-

ståndet (Åström, 2000). 

 

Nästa steg i välfärdsutvecklingen var 1956 års socialhjälpslag. Denna lag befäste det som re-

dan fanns i fattigvårdsförordningen från år 1918 om rättigheterna till socialt stöd. I fattig-

vårdsförordningen från år 1918 fanns en indelning i obligatoriskt stöd samt frivilligt stöd. 

Denna indelning bibehölls i socialhjälpslagen. Detta innebar att det frivilliga stödet kunde 

beviljas eller avslås genom ett beslut i kommunfullmäktige efter att socialnämnden prövat 

rätten till socialhjälp. Utvecklingen från den tidigare fattigvårdslagstiftningen fram till soci-

alhjälpslagen innebar stora förändringar genom att den enskildes rättigheter förstärktes samt 

att den enskildes rättigheter gentemot socialnämnden stärktes. Detta genom att beslut gäl-

lande socialhjälp kunde överklagas (Åström, 2000). 

 

År 1984 kom Socialtjänstlagen. Denna lag utgör ett betydande steg i välfärdsutvecklingen. 

Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att de professionella socialarbetarnas hand-

lingsutrymme är större, då ramlagen innehåller grundläggande riktlinjer, värderingar och 

principer, som gör att socialarbetaren har större frihet och flexibilitet att göra individuella 

bedömningar i det enskilda fallet.  När de individuella bedömningarna genomförs ska de utgå 

från individens behov och situation. Genom denna lag regleras alla former av bistånd i sam-

ma paragraf, då en helhetssyn ska beaktas vid bedömningen av bidragsbehovet. Helhetssy-
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nen innebär bland annat att man inte enbart ska titta på det ekonomiska behovet utan även 

på livssituationen i övrigt (Åström, 2000). Idag är det enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen som 

behovet av ekonomiskt bistånd prövas.  

2.2 Lagstiftningen 

Enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan tillgodose sina behov 

eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig lev-

nadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker individens möjligheter att leva ett själv-

ständigt liv.  

 

Ekonomiskt bistånd är benämningen på all ekonomisk hjälp enligt Socialtjänstlagen. Bistån-

det är uppdelat i två delar, försörjningsstödet och kostnader för livsföring i övrigt. I försörj-

ningsstödet ingår riksnormen som fastställs av regeringen. Socialtjänstens huvuduppgift i 

arbetet med ekonomiskt bistånd är att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på 

egen hand. Den enskilde är skyldig att efter förmåga bidra till den egna försörjningen. De 

som är arbetsförmögna ska aktivt söka arbete eller delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Socialtjänsten har möjlighet att ställa krav på personer under 25 år att delta i praktik eller 

annan kompetenshöjande verksamhet. Kraven på deltagande saknar dock stöd i lagen för att 

villkora det ekonomiska biståndet (Mörk, 2011). 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan presenterar studiens författare utvalda delar av den forskning som är gjord på fältet 

om arbetslöshet och försörjning hos unga vuxna. Fältet är väl utforskat och många av under-

sökningarna gjordes under krisen på 1990-talet, då arbetslösheten var särskilt hög. Den tidi-

gare forskningen presenteras utifrån tre teman, konsekvenser av långvarig inaktivitet från 

arbetsmarknaden, unga vuxnas erfarenheter av arbetslöshet samt psykisk ohälsa och social 

exkludering.   

3.1 Konsekvenser av långvarig inaktivitet från arbetsmarknaden 

Angelin (2009) har i sin avhandling studerat utvecklingen av levnadsförhållanden för unga 

som blev långvarigt arbetslösa och hade bidragsbehov under 1990-talets lågkonjunktur och 

som fortfarande befann sig i denna situation omkring 10 år senare. Angelin beskrev att Sveri-

ge under 1990-talet befann sig i en svår ekonomisk situation med hög ungdomsarbetslöshet 

och ökat bidragstagande bland unga vuxna. Det huvudsakliga syftet med studien, förutom att 

studera hur dessa människors livssituation såg ut och hur krisen påverkat dem, var att un-

dersöka vilken betydelse arbetslösheten och bidragstagandet haft för deras väg mot att bli 

vuxna. För att kunna besvara dessa frågeställningar genomfördes bland annat 74 intervjuer 
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med människor som varit arbetslösa och försörjningsstödstagande sedan krisen. Studien 

kompletterades även med enkäter och longitudinella registeranalyser för att det skulle vara 

genomförbart att besvara de mångdimensionella frågeställningarna som avhandlingen foku-

serade på.  

 

Angelin (2009) förklarade att en etablering på arbetsmarknaden i de skandinaviska välfärds-

staterna var en central och betydande faktor för en inkludering i socialförsäkringssystemet 

och hade även en viktig del i att skapa en social identitet. Hon förklarade vidare att ett utan-

förskap och exkludering från arbetsmarknaden under en längre tid var förenat med en livssi-

tuation, där särskilt unga vuxna riskerade att få en försämrad välfärdsutveckling genom att 

de hamnade utanför arbetsmarknaden redan vid ung ålder. Angelin betonade risken av att 

hamna utanför arbetsmarknaden redan vid inträdet i vuxenlivet som en faktor som kunde ge 

långsiktigt negativa konsekvenser. Studien visade att unga vuxna, som redan vid 20-års ålder 

stod utanför arbetsmarknaden löpte 6-7 gånger högre risk att vara fortsatt arbetslösa även 

senare i livet jämfört med jämnåriga som hade en etablering på arbetsmarknaden. Resultat 

visade även att det fanns unga vuxna som lyckats få en sysselsättning, men att det fortfarande 

fanns en omfattande grupp unga vuxna som redan i en ung ålder befann sig i en marginalise-

rad position i samhället och i en beroendesituation genom att de var beroende av ekonomiskt 

bistånd.  

 

Angelin (2009) förklarade att det inte enbart handlade om svårigheter att dessa människor 

saknade materiella och ekonomiska tillgångar utan att känslan av skam, maktlöshet och bris-

tande socialt erkännande spelade en lika stor roll för upplevelsen av att försörjas genom eko-

nomiskt bistånd. Hon poängterade därför att det var viktigt att som socialsekreterare vara 

medveten om dessa faktorer. Om relationen mellan bidragstagaren och socialsekreteraren 

präglades av värdighet underlättade det samarbetet dem emellan. Angelin underströk att 

resultatet av intervjuerna tydligt pekade på att det var viktigt att studiens respondenter hade 

en god relation till socialtjänsten för att processen skulle fungera så bra som möjligt. Avhand-

lingen visade att bristen på självbestämmande och integritet i förhållandet till socialtjänsten 

uppfattades som starkt negativ. Inte minst påtvingade och upprepade praktikplaceringar 

upplevdes ofta meningslösa och kontraproduktiva. Studien visade att ekonomiskt bistånd 

under längre perioder inte var ett bra sätt att hantera unga vuxnas försörjningsproblematik. 

Angelin menade att ekonomiskt bistånd inte utgjorde en rimlig socialpolitisk lösning på dessa 

försörjningsproblem eftersom att ungas ekonomiska utsatthet var en komplex fråga som inte 

enbart hade en lösning. 

 

Angelin har tillsammans med Salonen (2004) undersökt vilka konsekvenser och effekter det 

blev för unga Malmöbor, som under en längre tid varit utanför arbetsmarknaden. Studien 

omfattade 40 intervjuer som genomfördes med personer mellan 26-30 års ålder, som under 

sin ungdomstid varit långvarigt utanför, bidragsberoende, arbetslösa och inte haft någon eta-

blering på arbetsmarknaden. Föräldrarnas utbildningsbakgrund var av stor betydelse för hur 

respondenternas egen utbildningsnivå var. De som hade föräldrar med högskoleutbildning 

hade en tendens att själva vilja studera vidare i större utsträckning.  

 

Totalt sett var utbildningsnivån hos respondenterna låg, endast 60 procent hade en avslutad 

gymnasieutbildning.  Det framkom i studien att en fjärdedel av respondenterna upplevde att 

det var den låga utbildningsnivå som var det främsta hindret från att komma ut på arbets-

marknaden. Resultat visade att föräldrarnas bakgrund gällande arbete var av stor betydelse 
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för hur deras barn etablerade sig på arbetsmarknaden. De barn vars föräldrar arbetade i tra-

ditionella arbetarklassyrken var de som fick det svårast på arbetsmarknaden.  

 

Studien visade oväntat positiva resultat, hela 80 procent av respondenterna uttryckte en öns-

kan och en vilja att börja arbeta, dock var det endast 9 personer som hade lyckats få en för-

ankring på arbetsmarknaden. Studiens respondenter befann sig i en ekonomisk utsatthet och 

var oroade över sin ekonomiska situation. 60 procent av respondenterna hade ekonomiskt 

bistånd för att klara försörjningen och resterande klarade sin försörjning med hjälp av sjuk-

lön, lönebidrag, studiemedel samt lön. Gruppen var därmed beroende av offentligt stöd. Stu-

dien visade att många som fick ekonomiskt stöd levde i en ekonomisk kris och mådde dåligt 

av detta. Slutligen kom Angelin och Salonen (2004) fram till att unga vuxna som varit arbets-

lösa under en längre tid och hade ett bidragsberoende löpte en högre risk att drabbas av både 

psykisk och fysisk ohälsa jämfört med den genomsnittlige i samma ålder.  

 

Franzén och Kassman (2005) har studerat de långsiktiga arbetsmarknadspolitiska konse-

kvenserna av att vara ekonomiskt inaktiv. Till studien samlades data in från nationella regis-

ter av cirka 560 000 ungdomar i åldern 20-24 år. Franzén och Kassmans studie syftade till 

att ge empiriska bevis i diskussionen om ekonomiskt inaktiva unga vuxna som inte var i sys-

selsättning eller utbildning.  

Studiens urval bestod av människor ur befolkningen som var födda mellan år 1969-1973 och 

bosatta i Sverige. I studien som genomfördes mellan åren 1993-1994 identifierade man två 

grupper av ekonomiskt inaktiva unga vuxna i åldern 18-24 år, som sedan jämfördes med 

unga vuxna som hade en etablering på arbetsmarknaden. En observationsgrupp bestod av 

dem som varit inaktiva ett år och den andra gruppen bestod av unga vuxna som hade upplevt 

inaktivitet två år i rad. En uppföljning av studien gjordes sju år senare, år 2001. Resultat av 

studien visade att båda grupperna hade stora problem att få en stabil position på arbets-

marknaden, men att situationen var mest problematisk för dem som har varit ekonomiskt 

inaktiva två år efter varandra. Resultat visade att inaktiviteten var särskilt hög bland utrikes-

födda och de med lägst utbildningsnivå.  

Många av de som ingick i studien stod enligt Franzén och Kassman (2005) inför en situation 

där någon form av marginell ställning på arbetsmarknaden inte var ovanlig. När uppföljning-

en gjordes sju år senare visade resultaten att långtidsarbetslöshet och framför allt en situa-

tion av fortsatt ekonomisk inaktivitet ofta kvarstod efter sju år. Enligt Franzén och Kassman 

resulterade upplevelserna av att vara ekonomiskt inaktiv i negativa konsekvenser. Författar-

na menade att unga vuxna som var ekonomiskt inaktiva saknade möjlighet att komma i kon-

takt med potentiella arbetsgivare och att de inte fick någon arbetslivserfarenhet. Avsaknaden 

av arbetslivserfarenhet resulterade i oförklarliga luckor i karriären. Franzén och Kassman 

förklarade att unga vuxna som saknade sysselsättning fick försvagade rutiner och detta gene-

rerade i färre kontakter med samhället.   

3.2 Unga vuxnas erfarenheter av arbetslöshet 

Josefssons (2007) studie syftade till att beskriva och analysera hur ungdomar skapade me-

ning i sin vardag samt hur de utarbetade strategier och förhöll sig till sin livssituation som 

arbetssökande. Josefsson studerade även hur dessa ungdomar uppfattade sina möjligheter 
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att etablera sig på arbetsmarknaden. Studien hade två övergripande frågeställningar. Den 

första handlade om att ta reda på hur ungdomar hanterade och förhöll sig till sin situation av 

att vara arbetssökande. Den andra handlade om vilka uppfattningar ungdomar hade om möj-

ligheterna till arbete i framtiden.  

 

Studien genomfördes genom intervjuer med 19 ungdomar i åldrarna 18-25 år, som beskrev 

sina erfarenheter av att vara arbetssökande och föremål för arbetsmarknadsinsatser. Ung-

domarna beskrev även möten med samhällets olika organisationer såsom Arbetsförmedling-

en och socialtjänsten. Josefsson (2007) menar att ungdomar använde strategier för att hante-

ra situationen som ung och arbetssökande, såsom att skapa struktur och rutin i vardagen 

genom att ägna sig åt fysisk aktivitet eller umgås med vänner. Ungdomarna hanterade rollen 

som arbetslös genom att delta i sociala aktiviteter och arbetsmarknadsprojekt. Josefsson för-

klarade vidare att ett aktivt sökande efter arbete för att bli ekonomiskt självständig var den 

viktigaste strategin i att hantera arbetslösheten.  

 

I studien beskrev ungdomarna sin uppfattning om framtiden. Flertalet beskrev att de först 

ville ha en utbildning medan andra helst ville ha ett arbete utan att behöva utbilda sig. Studi-

en visade på betydelsen av en formell utbildning som gav en examen och ett bevis på kunskap 

var till fördel vid arbetssökande. Josefsson (2007) beskrev att hon efter intervjuer med ung-

domarna fick intrycket av att de försvarade sin position som arbetslösa genom att hävda att 

arbetsgivare och myndigheter ställde orealistiska krav, som inte gick att leva upp till. Avslut-

ningsvis visade studien att ungdomarna som deltog i studien ofta var ointresserade av det 

samhällspolitiska systemet, då de ansåg att de inte kunde påverka detta. De beskrev att de i 

processen att etablera sig på arbetsmarknaden ofta mötte på motstånd från myndigheter. 

Ungdomarna kände sig kontrollerade och upplevde att de till stor del måste anpassa sig till de 

åtgärder som erbjöds, istället för att dessa anpassades efter dem.  

3.3 Psykisk ohälsa och social exkludering 

Hammer (2000) har presenterat ett resultat som visade att unga vuxna som befann sig i en 

situation av social diskvalifikation såsom arbetslöshet, social isolering och ekonomisk förlust 

var faktorer som associerades med psykisk ohälsa. Syftet med studien var att studera integre-

ringen och den sociala exkluderingen bland unga arbetslösa i de nordiska länderna (Sverige, 

Danmark, Norge, Finland, Island) och undersöka hur dessa sociala processer var relaterade 

till psykisk ohälsa.  En enkätundersökning av närmare 8000 unga arbetslösa (18-24 år som 

hade varit arbetslösa under en period av längst tre månader under våren 1995) genomfördes 

för att besvara studiens syfte. Inget tydligt samband mellan nivån av arbetslöshet i ett land 

och inrapporterade psykiska problem hittades. Det sociala stödet hade dock en dämpande 

effekt mot psykiska problem. Hammer (2000) betonade att det fanns vissa svårigheter med 

att komma fram till dessa resultat eftersom det fanns stora kulturella skillnader bland de län-

der som studerades. 

 

Resultat visade att ekonomiska problem och psykisk ohälsa hade en koppling. Resultat visade 

även att deltagande i utbildningsprogram inriktat mot arbetsmarknaden visade en minskning 

av psykiska problem, dock betonar Hammer (2000) att det inte gick att dra några slutsatser 

på ett resultat som endast var baserat på enstaka eller få studier. Hammer hade genom sin 

studie även kommit fram till att arbetslösa i ett land är bättre på att hantera arbetslösheten, 
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när ett land erbjöd en generös socialförsäkringspolitik. Hammer menade att det i sin tur led-

de till en minskad nivå av psykisk ohälsa i landet när arbetslösa kunde hantera sin situation 

på ett lämpligare sätt.  Ekonomisk förlust var den enskilda faktor som hade starkast koppling 

till psykiska problem. Studien kan dock inte ge några bevis på orsaken. Hammer beskrev att 

det var möjligt att ekonomiska problem påverkat risken för fortsatt arbetslöshet, som i sin tur 

ökat risken för psykiska problem – eller tvärtom.  

3.4 Sammanfattande diskussion 

Det finns mycket forskning kring unga vuxnas försörjningsproblematik och svårigheter att 

skapa en etablering på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis tyder alla presenterade studi-

er ovan på att arbete och trygg försörjning minskar risken för att drabbas av psykisk ohälsa 

eller andra missgynnande omständigheter såsom marginalisering, social exkludering och 

bristande socialt erkännande.  

 

Studiens författare har till detta kapitel inkluderat doktorsavhandlingar, artiklar och en rap-

port. De metoder som använts i de olika vetenskapliga arbetena är kvalitativa intervjuer, en-

kätundersökningar, registeranalyser samt en kombination av dessa. Författarna har medvetet 

valt vetenskapligt material som studerar unga vuxnas försörjningsproblematik ur olika per-

spektiv. Några av de arbeten som valts fokuserar på att studera de unga vuxnas mående kring 

försörjnings- och arbetslöshetsproblematiken medan andra arbeten fokuserar på att studera 

konsekvenserna av att vara arbetslös och utan ekonomiska resurser.  Gemensamt för två av 

de vetenskapliga arbetena är att de tog upp betydelsen av utbildning. Angelin och Salonens 

(2004) studie visade att avsaknaden av fullständig utbildning var det som var det främsta 

hindret från att skapa sig en etablering på arbetsmarknaden. Josefsson (2007) visade att den 

formella utbildningen i form av examen var av stor betydelse vid sökandet efter arbete.  

 

Det som är återkommande i ovan presenterade studier är den svåra krisen i Sverige under 

1990-talet. Angelin (2009) skriver i sin avhandling om hur krisen påverkat de som var unga 

under denna period och som skulle träda in på arbetsmarknaden. Studien visade att unga 

vuxna som redan vid 20-års ålder stod utanför arbetsmarknaden löpte 6-7 gånger högre risk 

att vara fortsatt arbetslösa även senare i livet. Franzén och Kassmans (2005) resultat visade 

att om man var inaktiv från arbetsmarknaden två år efter varandra kunde detta leda till en 

betydande risk för marginalisering från samhället.  

 

Hammer (2000) kom i sin studie fram till att vara socialt diskvalificerad såsom arbetslös och 

socialt isolerad hade en koppling till psykisk ohälsa. Han menade även att arbetslösa var 

bättre på att hantera arbetslösheten om landet erbjöd en generös socialförsäkringspolitik, 

detta menade han ledde till en minskad nivå av psykisk ohälsa i landet. Hammer presentera-

de att den enskilda faktorn som hade starkast koppling till psykiska problem, var ekonomisk 

förlust. Samtidigt visade Angelin (2009) i sin studie att få ekonomiskt bistånd under längre 

perioder inte var ett bra sätt att hantera försörjningsproblematiken, eftersom att unga vuxnas 

ekonomiska utsatthet var ett problem som inte endast kan lösas genom att betala ut bistånd.  
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Utifrån studiens frågeställningar har studiens författare valt att använda Erving Goffmans 

(1963/2011) teori om stigma och Howard S. Beckers (1963/2006) teori om avvikande bete-

ende som teoretiska utgångspunkter.  

4.1 Stigma 

 
Antikens greker skapade begreppet stigma för att beteckna kroppsliga tecken som var avsed-

da att påvisa något nedsättande eller ovanligt i en individs moraliska status (Goffman, 

1963/2011). Dessa tecken skars eller brändes in i kroppen och signalerade tydligt att bäraren 

av tecknet exempelvis var en slav, brottsling, förrädare, utstött eller pestsmittad.  Det visade 

andra människor att bäraren av tecknet var en individ att undvika. Numera används begrep-

pet inte på samma sätt som det användes av antikens greker. Goffman skriver att varje sam-

hälle avgör vilka metoder som används för att dela in människor i kategorier, samt vilka 

egenskaper som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom varje kategori.  

 

När en främmande individ befinner sig i vår närvaro kan det framgå att individen har en 

egenskap, en något mindre önskvärd egenskap som inte tillhör normen och som gör honom 

olik övriga människor som tillhör den kategori där han inplacerats i. Den främmande indivi-

den reduceras i vårt medvetande från en fullständig och vanlig individ till en utstött individ. 

Individen som enligt kategorins medlemmar är en avvikare anser sig själv vara normal. När 

individen upptäcker att andra ser honom som en avvikare och annorlunda uppstår en brist på 

överensstämmelse mellan hans faktiska och hans tillskrivna sociala identitet. När skillnaden 

mellan en individs faktiska och tillskrivna sociala identitet inte stämmer överens skapas 

stämpling och denna typ av stämpling menar Goffman (1963/2011) innebär ett stigma. En 

stigmatiserad individ avviker från samhällets förväntningar på ett icke önskvärt sätt.  

 

Goffman (1963/2011) diskuterar vilka beteenden och egenskaper som anses avvika från sam-

hällets normer och har genom det kommit fram till att det finns tre olika kategorier av stig-

ma. Kategorierna är kroppsliga missbildningar, brister i den personliga karaktären samt 

stigman om ras, nation och religion. I den andra kategorin, brister i den personliga karaktä-

ren, sorteras kriminalitet, missbruk och arbetslöshet in. Gemensamt för alla tre kategorier av 

stigma är att individen, som skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har en 

egenskap som inte är önskvärd inom gruppen och genom det besitter ett stigma. De som inte 

avviker från samhällskategorins förväntningar kallas ”normala”. Goffman betonar dock att 

avvikelser till viss del kan vara självvalt. Han menar att det kan röra sig om människor som 

vägrar leva efter samhällets normer och värderingar. Arbetslöshet kan således vara en själv-

vald situation.  

 

Goffman (1963/2011) förklarar vidare att de attityder vi normala människor sänder och de 

åtgärder vi vidtar gentemot en individ med stigma är avsedda att lindra eller vända till godo 

individen. Normala människor anser inte att individer med stigma är mänskliga. På grund av 

detta vidtar normala människor diskriminerande åtgärder gentemot individer med stigma. 

Dessa åtgärder reducerar avsiktligt och effektivt den stigmatiserades livsmöjligheter. De 

normala bygger upp en stigmateori för att förklara individens underlägsenhet och för att 
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övertyga sig själva och andra normala om den fara den stigmatiserade individen represente-

rar. De normala använder stigmatermer såsom ”idiot” och ”bastard” i det dagliga språket, 

ofta i form av metaforer eller liknelser. Hos den stigmatiserade uppstår därför ofta känslor av 

att inte riktigt veta hur andra normala menar eller vad de egentligen tänker.  

 

Teorin om stigma kan till denna studie bidra med att ge studiens författare ökad kunskap om 

hur unga vuxna upplever sin situation av att ha ekonomiskt bistånd samt ge ökad förståelse 

om unga vuxna upplever sig stigmatiserade av sin omgivning på grund av att vara beroende 

av stöd från socialtjänsten.   

4.2 Avvikande beteende 

På 1960-talet uppkom intresset för det sociala samspelet. Det vill säga samspelet mellan indi-

viden och det omgivande samhället och vad detta samspel har för betydelse när det gäller 

utvecklingen av individens självbild och självkänsla. Denna betydelse har sitt ursprung och 

betonas inom interaktionismen. Det interaktionistiska perspektivet fokuserar på interaktio-

ner mellan människor, då dessa är ständigt föränderliga är de därmed kontextberoende. Vik-

tigt inom detta perspektiv är också fokus på individens motiv och handlingar samt omgiv-

ningens reaktioner på handlingen (Hilte, 1996).  

 

Howard S. Becker är en av dem som inspirerats av det interaktionistiska perspektivets beto-

ning på att omgivningens reaktioner är en del i det som gör att vi förstår avvikande beteende. 

Becker (1963/2006) skriver att en avvikelse inte är ett kännetecken hos handlingen som indi-

viden utför utan hur andra individer reagerar på handlingen. För att en handling ska kunna 

ses som avvikande och innan individer benämns som ”utanför” måste någon ha skapat regeln 

som bestämmer att handlingen är avvikande. Det beror på vem som utför handlingen och 

vem som upplever sig ha tagit ”skada” av handlingen, som avgör om handlingen ska betrak-

tas som avvikande. Dessa definitioner om avvikande handlingar fyller sin funktion sett ur ett 

samhälleligt perspektiv, när handlingar definieras som avvikande bestäms även vilka hand-

lingar som anses icke-avvikande inom den sociala kontexten. På detta sätt upprätthålls de 

normer och värderingar som majoritetssamhället kommit överens om. Viktigt i samman-

hanget är att den som skapat regeln ofta är den som innehar makt i någon form, och därmed 

kan utöva påtryckningar för att tillämpa denna.  

 

Vidare menar Becker (1963/2006) att det inom sociala grupper finns informella regler som 

gruppens medlemmar själva har skapat. Reglerna är vid vissa tillfällen och under vissa om-

ständigheter ämnade att följas. När en regel inrättats av gruppen kan den individ, som anses 

bryta mot den etablerade regeln, ses som en särskild typ av individ. Becker menar att det 

finns olika typer av regler. Regler som är antagna i lag men även icke officiella överenskom-

melser som skapas av den sociala gruppen. Becker menar vidare att själva avvikandet är ett 

resultat av att en social grupp av människor uppfattar en individ som regelbrytare. Avvikan-

det är inte en egenskap i sig hos individen, utan är en konsekvens av att gruppen tillämpar de 

förutbestämda reglerna på den som de anser är en ”förbrytare”. Teorin om avvikande bete-

ende handlar inte om de orsaker som ligger bakom det avvikande beteendet, utan hur steget 

in i ett avvikande beteende kan förstås. Avvikande beteende föregås inte av en enskild hand-

ling, utan är en komplex process där individen sätts under ett negativt, samhälleligt tryck 
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under lång tid och så småningom integrerar majoritetssamhällets syn på denne som avvikan-

de och själv därmed börjar definiera sig som avvikare.  

 

Denna teori om avvikande beteende anser studiens författare kan användas som ett teoretiskt 

perspektiv, när analysen av det insamlade materialet genomförs. Teorin kan användas för att 

förstå hur respondenterna upplever bemötandet från omgivningen när de befinner sig i en 

situation, då de är beroende av att få ekonomiskt bistånd.  

5 METOD OCH MATERIAL 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av vald metod som sedan följs av datainsamling och 

genomförande, databearbetning, analysmetod samt etiskt ställningstagande.  

5.1 Val av metod 

Studiens författare valde att använda kvalitativ metod med abduktiv ansats, eftersom att det i 

en kvalitativ undersökning är deltagarens eget perspektiv som är i fokus och att undersök-

ningen styrs av deltagarens upplevelse och uppfattning av vad som är viktigt och betydelse-

fullt (Bryman, 1997). Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det lättaste sättet att ta del av 

människors uppfattningar är att prata med dem. Ett samtal bidrar till att lära känna andra 

människor, ställa frågor och få dem besvarade. Genom detta införskaffas erfarenhet och kun-

skap om människors åsikter. Studiens författare hade för avsikt att undersöka möjliga orsa-

ker till behovet av ekonomiskt bistånd, unga vuxnas upplevelser av att uppbära ekonomiskt 

bistånd samt vad unga vuxna behöver för stöd från kommunen för öka möjligheten att bli 

självförsörjande. För att undersöka detta har studiens författare använt en kvalitativ metod 

med intervjuer för att kunna samtala med respondenterna.  

 

En studie med abduktiv ansats innebär att man rör sig mellan empiri och teori för att förstå-

elsen ska växa fram (Alvesson & Sköldberg, 2008). Studiens författare kombinerade tidigare 

forskning och teorier för att tolka och förstå studiens resultat.   

5.2 Datainsamling och genomförandet 

För att samla in data till denna studie har studiens författare genomfört intervjuer med sex 

respondenter från en kommun i Mellansverige. Urvalskriterierna för denna studie var att 

respondenterna skulle vara mellan 18-24 år och ha ekonomiskt bistånd. Den ursprungliga 

tanken var att genomföra fem intervjuer, men då en av respondenterna var 26 år gammal och 

därmed äldre än den tänkta urvalsgruppen valde författarna att genomföra ytterligare en 

intervju. Studiens författare valde att behålla materialet från intervjun med den äldre re-

spondenten, då författarna bedömde att respondentens svar och åsikter inte påverkat resulta-

tet och att respondentens svar inte haft betydelse av dennes ålder. Intervjuerna genomfördes 
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under våren 2012 på socialkontoret i kommunen. Studiens författare använde ett strategiskt 

urval till denna studie (Trost, 2010). Studien avsåg att fokusera på målgruppen unga vuxna 

med ekonomiskt bistånd och därmed valdes respondenterna utifrån deras ålder och att de 

enligt kommunens register hade ekonomiskt bistånd. Socialsekreterarna tog kontakt med 

klienter mellan 18-24 år för att informera om studien. Innan kontakt togs undertecknade 

studiens författare ett dokument gällande sekretess och tystnadsplikt. Socialsekreterarna vid 

socialkontoret vidarebefordrade ett dokument innehållande namn och telefonnummer till 

klienter som ville veta mer eller var intresserade av att delta i studien. Författarna ringde upp 

dessa klienter för att informera om studien och boka tid för intervju med de som var intresse-

rade av att delta.   

 

Missivbrev delades ut vid intervjutillfället och respondenterna gavs möjlighet att läsa igenom 

brevet innan intervjun påbörjades. Båda studiens författare var närvarande under samtliga 

intervjuer. Intervjuerna spelades in med diktafon efter samtycke från respondenterna. Inter-

vjuformen som användes var semistrukturerad. Det innebar att intervjuguiden (Bilaga A) 

följde ett frågeschema, där det fanns utrymme till att ställa följdfrågor (Bryman, 2002).  

Denna form av intervju användes för att studiens författare ansåg att det var viktigt att det 

fanns utrymme under intervjun att anpassa ordningsföljd och följdfrågor för att få med det 

som respondenterna uttryckte som viktigt. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter att 

genomföra.  

5.3 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna var genomförda gjordes en ordagrann transkribering av inspelningar-

na. Anledning till att intervjuerna transkriberades var att det underlättade en analys av vad 

respondenterna sagt samt att studiens författare kunde göra upprepade granskningar av re-

spondenternas svar (Heritage, 1984) för att kunna välja relevanta citat till analysen. När alla 

intervjuer var transkriberade bearbetades och analyserades de utifrån meningskoncentrering 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Det innebar att citaten drogs samman till kortare formuleringar 

och där huvudinnebörden blev till nyckelord. Nyckelorden skapade tillsammans med studi-

ens frågeställningar huvudteman, som resultat och analys presenteras under. Fiktiva namn 

har använts. 

5.4 Etiskt ställningstagande 

Innan studien påbörjades genomfördes en etikprövning av studien tillsammans med handle-

daren, med syfte att bland annat säkerställa att respondenternas människovärde respektera-

des i samband med intervjuerna. Studiens författare har även tagit hänsyn till de forsknings-

etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) tagit fram. Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav 

på etiska principer som forskare bör beakta; informationskravet, samtyckekravet, konfidenti-

alitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har beaktats genom att respondenter-

na informerades om studiens syfte och att studien byggde på frivillighet. Denna information 

fick studiens respondenter ta del av genom ett missivbrev (Bilaga B) som gavs vid första kon-

takten. Samtyckekravet respekterades genom att respondenterna fick information om att de 

hade rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de skulle delta i undersökningen. De 



13 
 

informerades även om att de kan avbryta sitt deltagande utan att detta skulle medföra nega-

tiva konsekvenser för dem. Konfidentialitetskravet tillvaratogs genom att studiens författare 

förvarade uppgifter som rörde respondenterna på en plats där utomstående inte kunde 

komma åt uppgifterna. Författarna informerade respondenterna om att det som framkom-

mer i studien avidentifieras och inte kan kopplas ihop med respondenternas svar. Studiens 

författare informerade om nyttjandekravet, som innebär att materialet inte kommer att an-

vändas till något annat än denna studie. 

6 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultat och analys av intervjuerna.  Vi har delat upp resultatet i tre olika 

teman utifrån studiens frågeställningar samt vad som framkommit när intervjuerna analyse-

rats. Det första temat innehåller resultat kring möjliga orsaker till behovet av ekonomiskt 

bistånd. Det andra temat fokuserar på hur unga vuxna upplever att det är att ha ekonomiskt 

bistånd. Det tredje och sista temat innehåller resultat om vilket stöd respondenterna fått för 

att bli självförsörjande samt vilket stöd de efterfrågar. Vi har intervjuat sex personer, fyra 

män och två kvinnor. Respondenterna i denna studie var mellan 19-26 år gamla. Alla respon-

denter hade en fullständig gymnasieutbildning förutom en som påbörjade men inte slutförde 

studierna. Ingen av respondenterna hade något arbete när intervjuerna genomfördes, dock 

hade hälften av respondenterna viss arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Erfarenheterna vari-

erade från något enstaka sommarjobb till heltidstjänst under flera år. Hälften av responden-

terna bodde i egen lägenhet och resterande hälft bodde hos föräldrar eller släktingar. Ingen 

av respondenterna hade barn. För att skydda respondenterna används fiktiva namn: Joy, 

Chris, Charlie, Mika, Robin och Alex.  

6.1 Orsaker till behovet av ekonomiskt bistånd 

Den främsta anledningen till att respondenterna sökt ekonomiskt bistånd var att de inte hade 

något arbete. Majoriteten av respondenterna uppgav att den främsta orsaken till behovet av 

stöd från socialtjänsten bottnade i att de saknade utbildning eller saknade rätt utbildning. 

Chris berättade: ”Är man inte utbildad är det svårare att få jobb. Då är det ingen som vill ha 

en”. Vi tolkar att en fullständig gymnasieutbildning inte är tillräcklig för att vara attraktiv på 

arbetsmarknaden. Angelin och Salonens (2004) studie visade att det var den låga utbild-

ningsnivån, som kunde ses som det främsta hindret från att komma ut på arbetsmarknaden. 

Utifrån detta tolkar vi att fortsatta studier som ger en examen och ett formellt bevis på kun-

skap kan vara en möjlig väg att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta bekräftas i Josefssons 

(2007) avhandling, där resultat visade på betydelsen av den formella utbildningen som gav 

en examen och som kan användas vid arbetssökande.  

 

Resultat visade att inte enbart avsaknaden av utbildning var ett hinder för att komma ut på 

arbetsmarknaden, utan att brist på motivation till fortsatta studier även kunde bidra till det-

ta. Robin berättade att brist på motivation och problem i privatlivet var det som gjorde att de 

påbörjade högskolestudierna inte kunde fortlöpa. Robin förklarade att detta ledde till en ute-



14 
 

bliven examen och därmed inget bevis på kunskap att ta med sig vid arbetssökande: ”Då satt 

man ju där utan sysselsättning vilket är väl anledningen till att man har försörjningsstöd tror 

jag”. För Robin blev ekonomiskt bistånd den enda lösningen för att försörja sig.  

 

Resultat visade även att det fanns andra orsaker till behovet av ekonomiskt bistånd hos ett 

par av respondenterna. Joy beskrev att behovet av ekonomiskt bistånd orsakats av psykisk 

ohälsa, medan Charlie beskrev att utbrändhet av stress på arbetet var det som orsakat beho-

vet. Forskning av Hammer (2000) visade att unga vuxna som befann sig i en situation av 

arbetslöshet och ekonomisk förlust löpte högre risk att drabbas av psykisk ohälsa än andra 

som inte befann sig i en liknande situation. Utifrån det som Joy uttryckt och det resultat som 

Hammer presenterat tolkar vi att en stabil inkomstkälla eventuellt kan minimera risken att 

drabbas av psykisk ohälsa. Charlies situation var den motsatta på grund av att det var den 

stressade arbetssituationen, som orsakade behovet av ekonomiskt bistånd. Charlie berättade 

att det inte längre gick att fortsätta arbeta och därmed säkra sin försörjning på grund av då-

ligt psykiskt mående.  

6.2 Upplevelser av att uppbära ekonomiskt bistånd  

Resultat visade att det fanns både positiva och negativa upplevelser av att uppbära ekono-

miskt bistånd. En positiv upplevelse som flera av respondenterna uppgav var att de gavs möj-

lighet att bo i egen lägenhet. Chris berättade: ”Hade jag inte haft försörjningsstöd så hade jag 

ju inte haft någonstans att bo. Och jag hade ju inte kunna leva”. Den positiva upplevelsen av 

att ha möjlighet till egen lägenhet tolkar vi som att respondenterna kan känna självständighet 

trots behovet av ekonomiskt bistånd. Resultat från denna studie visade även att det fanns 

andra positiva upplevelser av att ha ekonomiskt bistånd. Mika och Charlie upplevde det posi-

tivt att kommunen hjälper till när de inte klarar sin försörjning. De berättade även att de tidi-

gare arbetat och betalat skatt och anser därför att de har rätt att få hjälp med försörjningen. 

Även Robin har tidigare haft ett arbete och berättade att arbetet gjorde att man: ”… känner 

att man drar sitt strå till stacken medan det nu känns som att man går runt och kostar folk 

pengar”.  

 

Majoriteten av respondenterna delade med sig av mer än en positiv upplevelse av att ha eko-

nomiskt bistånd. Alex poängterade dock att det enda positiva av att ha ekonomiskt bistånd 

var hjälpen med sjuk- och tandvårdskostnader. Resultat indikerade att några av responden-

terna ansåg att det ekonomiska biståndet var en rättighet när man under tidigare perioder i 

livet arbetat och betalat skatt. Resultat från denna studie visade även att det fanns andra 

aspekter än de ekonomiska som upplevdes positiva. Robin beskrev tryggheten av att ha en 

socialsekreterare som personligt stöd, då denna hade erfarenhet av människor med ekono-

miskt bistånd. Vi tolkar att en medvetenhet från socialsekreteraren gällande klientens situa-

tion kan bidra till en trygghet hos klienten. Angelin (2009) fick i sin studie fram resultat som 

visade på betydelsen av att socialsekreterare är medvetna om hur det kan vara att sakna eko-

nomiska resurser.  

 

Resultat visade att respondenterna även hade negativa upplevelser av att uppbära ekono-

miskt bistånd. Alex berättade att det negativa var att man fick för lite pengar. Chris berättade 

om negativa upplevelser som inte var relaterat till det ekonomiska biståndet utan till relatio-

nen med sin socialsekreterare. Chris förklarade att samarbetet med socialsekreteraren inte 
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fungerade och detta resulterade i att inget ytterligare stöd än det ekonomiska biståndet öns-

kades: ”Just för att slippa så mycket hjälp som möjligt så tar man på sig mer själv”. Angelins 

(2009) forskning visade att det var viktigt att relationen mellan klient och socialsekreterare 

var god för att underlätta samarbetet. Utifrån detta resultat tolkar vi det som att Chris möj-

ligtvis önskat ytterligare stöd från socialtjänsten om samarbetet mellan Chris och socialsekre-

teraren fungerat.  

 

Studiens resultat visade att majoriteten av respondenterna upplevde att människor i omgiv-

ningen såsom vänner, familj och representanter från myndigheter hade åsikter om att de 

hade stöd från socialtjänsten. Joy berättade att: ”Vissa kanske tycker att man är lat som går 

på bidrag, men det är väl många som gör det och alla har väl sina egna anledningar.” Robin 

upplevde att människor i omgivningen som inte befunnit sig i liknande situation saknade 

förståelse för människor med ekonomiskt bistånd. Robin menade att detta yttrade sig genom 

att vänner med arbete kommenterade Robins livssituation med uttryck som ”… varför klipper 

du bara inte och skaffar dig ett jobb?”. Mika berättade om liknande upplevelser:  

Det är väl om man kanske sitter några stycken och är på en fest någonstans och så sitter alla 
och pratar om vad dem jobbar med, så kommer dem till mig och frågar vad jag jobbar med, 
men jag går på soc. Jag skäms ju inte över att säga det, jag struntar fullständigt i vad de tycker, 
men det känns ju lite såhär att dem kanske kollar lite snett på en och tänker att det är en som 
var lat i skolan och inte orkar göra någonting. 

Vi ser att detta kan ha en koppling till Goffmans (1963/2011) teori om stigma. En stigmatise-

rad individ avviker från samhällets förväntningar på ett icke önskvärt sätt, exempelvis genom 

arbetslöshet. Goffman menar att när en individ blir medveten om att andra ser på honom 

som en avvikare och annorlunda än vad individen själv känner sig uppkommer en brist på 

överensstämmelse mellan hans tillskrivna och hans faktiska sociala identitet. Utifrån detta 

resonemang och de resultat som denna studie visar tolkar vi som att det finns en möjlighet 

att respondenterna börjat identifiera sig som en individ med en tillskriven identitet såsom en 

lat individ eller icke önskvärd individ, om de upplever den reaktionen från omgivningen.  

 

Resultat visade att respondenterna hade olika upplevelser gällande bemötandet från vänner 

och familj sedan de börjat erhålla ekonomiskt bistånd. Joy beskrev att bemötandet från vän-

ner inte förändrats, detta på grund av att Joy inte berättat för dem om den ekonomiska situa-

tionen, då Joy uttryckte skam över denna. Chris upplevde att bemötandet från familjemed-

lemmar förändrats, då främst från syskon. Chris berättade att: ”Hon kan typ bli arg och säga 

typ du lever på våra skattepengar. Då känns det ju lite sådär att, du är ju ändå min storasys-

ter, du ska ju inte se ner på mig”. Mika berättade att bemötandet från en stor del av vännerna 

förändrats, då de talade negativt om att Mika var i behov av stöd från socialtjänsten, men 

Mika valde att ignorera känslan av att känna sig annorlunda. Vi tänker att detta kan ha kopp-

ling till Becker (1963/2006), som menar att omgivningens reaktioner mot en individ kan ha 

en påverkan på individens självkänsla och självbild. Utifrån vad resultaten indikerade tolkar 

vi det som att flera av respondenterna upplever att människor i omgivningen ser ner på dem 

för att de erhåller ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning.  

 

Resultat visade att alla utom Charlie hade vänner och/eller familjemedlemmar som har eller 

tidigare haft ekonomiskt bistånd. Majoriteten av respondenterna uppgav att det ibland kunde 

kännas svårt att umgås med vänner som hade arbete, då de saknade insikt om hur det var att 

uppbära ekonomiskt bistånd. Robin uttryckte dock att umgänget med vännerna var okompli-
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cerat, då många av vännerna befann sig i en liknande situation. Robin berättade även att det 

var svårt att vistas i officiella sammanhang såsom i möten med myndigheter, då Robin upp-

levde känslan av att inte vara önskvärd på grund av sin ekonomiska situation. Den känsla 

som Robin förmedlade tänker vi kan kopplas till Beckers (1963/2006) resonemang om socia-

la grupper. Becker menade att grupper i samhället upprättar informella regler om hur med-

lemmar i gruppen ska agera och vilka egenskaper som är accepterade. Reglerna förväntas 

följas och om dessa inte följs av en medlem kan denne ses som en avvikare av andra i grup-

pen. Becker betonar att det inte är individen i sig som är avvikaren, utan att det är hur andra 

ser på individen och hur individen själv känner sig som skapar känslan av att vara avvikande. 

Detta tolkar vi som att det kan förklara att en individ med ekonomiskt bistånd kan söka sig 

till andra i liknande situation för att möjligtvis finna acceptans och gemenskap. 

6.3 Vägen mot självförsörjning 

Resultat visade att majoriteten av respondenterna hade en medvetenhet om vad som krävdes 

för att hitta arbete som ledde till egen försörjning, medan några uttryckte ovisshet och osä-

kerhet gällande vägen mot självförsörjning. Resultat visade på variation hos respondenterna 

om vilket stöd som hittills erbjudits från socialtjänsten. Joy och Robin hade förutom det eko-

nomiska biståndet även ytterligare stöd från socialtjänsten. Joy som fått en praktikplats för-

klarade att det var en bra insats för att genom denna slippa vara hemma och på så vis skaffa 

sig arbetslivserfarenhet. Dock visar forskning av Angelin (2009) att påtvingade praktikplatser 

kan upplevas som kontraproduktiva snarare än som ett stöd eller en hjälp.  

 

Robin hade stöd genom en kurs som socialtjänsten anordnat, där klienter mötte representan-

ter från myndigheter samt hade personlig tid med ansvariga för kursen. Där gavs möjlighet 

att gå igenom hur man ville att framtiden skulle se ut och hur man kunde nå dit. Robin ansåg 

att personlig tid och att vara i mindre grupper var positivt. Robin berättade: ”Det har varit 

väldigt mycket att jobba med vart individen är någonstans och försöka hjälpa de att komma 

in i självförsörjning”. Betydelsen av en god relation med socialsekreterare bekräftas i Ange-

lins (2009) studie, där resultat visade att relationen mellan klient och socialsekreterare bör 

präglas av värdighet och respekt.  

 

Resultat visade på variation när det gällde vilket stöd som respondenterna själva önskat från 

socialtjänsten. Charlie, som var utbränd på grund av stress önskade att socialtjänsten skulle 

informera om Arbetsförmedlingens tjänster gällande arbetsträning. Charlie upplevde okun-

skap avseende vilken hjälp som erbjuds människor i Charlies situation, därav önskades ett 

ökat samarbete mellan myndigheter, då främst mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-

san och socialtjänsten. Robin uppgav att det som saknades från socialtjänsten var regelbun-

den och personlig uppföljning. Robin förklarade: ”Det är något som saknas i allmänhet, att 

man inte känner att man har någon koppling till någon person, utan det har varit att man har 

en relation till organisationen”. Detta tolkar vi som att den upplevda känslan av att det fanns 

en personlig kontakt mellan socialsekreterare och klient kan vara betydande för samarbetet. 

Det Robin trodde varit en bidragande faktor till att kursen varit betydelsefull var att: ”Man 

har blivit sedd och hörd, som person och inte som ett problem”. Detta kan kopplas till Goff-

man (1963/2011), som menade att individer sågs som stigmatiserade för att de avvek från 

samhällets förväntningar och normer, då de av samhället hade icke önskvärda egenskaper. 

Utifrån Goffmans resonemang och det som Robin berättade tolkar vi som att omgivningens 
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syn är av betydelse för hur personen ser på sig själv i relation till vilka egenskaper som är 

accepterade i samhället.  

 

Joy och Alex uttryckte att stödet från socialtjänsten var tillräckligt. Alex menade att det var 

det egna ansvaret och Arbetsförmedlingens ansvar att hjälpa Alex och andra unga vuxna att 

hitta arbete. Franzén och Kassmans (2005) studie visade att det var svårt och problematiskt 

att ta sig ut på arbetsmarknaden igen om man varit ekonomiskt inaktiv två år efter varandra. 

Vidare menade de att ekonomisk inaktivitet långsiktigt gav negativa konsekvenser, eftersom 

att arbetslivserfarenhet uteblev, färre kontakter med samhället samt oförklarliga luckor i yr-

keskarriären. Utifrån detta tolkar vi att det kan vara av betydelse att få hjälp av myndigheter 

med att hitta ett arbete för att minimera risken av eventuella negativa konsekvenser som en 

följd av ekonomisk inaktivitet.   

 

När det gällde den egna möjligheten att påverka sin situation mot att bli självförsörjande vi-

sade resultat att majoriteten av respondenterna tyckte att ansvaret låg hos dem själva. Joy 

tyckte att det var bra att det kom krav från socialsekreteraren, men tyckte att det överlag var 

eget ansvar. Joy förklarande att: ”Man inte kan sova hemma hela dagarna och få pengar”. 

Robin trodde på den egna förmågan att ta sig ur situationen. Robin berättade att: ”Så gott 

som hela ansvaret och förmågan ligger hos individen. Det är väl mer att få struktur och hjälp 

om hur man använder sig av det man har för att gå vidare”. Charlie berättade att det var 

orimligt att få en chefsposition på en gång utan att man måste slita om man verkligen vill ha 

ett arbete. Mika menade att arbetssökandet kunde vara mer aktivt än vad det var, men såg 

sina möjligheter att få ett arbete som goda: ”… så länge som jag lägger manken till och gör det 

jag ska och sköter det jag ska”. Resultat indikerade att majoriteten av respondenterna såg vad 

som krävdes för att komma ur situationen och uttryckte en medvetenhet om det egna ansva-

ret att själv vara aktiv i att söka arbete. Josefssons (2007) resultat visade på detta, att den 

viktigaste strategin att hantera arbetslösheten var att aktivt söka arbete för att öka möjlighe-

ten ekonomisk självständighet.  

 

Mika hade haft ekonomiskt bistånd i flera år och aldrig träffat sin socialsekretare personli-

gen. Mika berättade att stödet som Mika själv upplevde sig behöva för att bli motiverad att 

söka arbete var en personlig kontakt med sin socialsekreterare, där socialsekreteraren med 

regelbundenhet frågade hur arbetssökandet gick. Mika menade att det var svårt att prata med 

sin socialsekreterare om problem som uppstod på grund av att Mika aldrig träffat denne per-

sonligen. Vi tolkar att detta kan ha påverkat Mika att inte vara aktiv i arbetssökandet. 

7 DISKUSSION 

Syftet med studien har varit att undersöka möjliga orsaker till unga vuxnas behov av ekono-

miskt bistånd, deras upplevelse av att uppbära detta samt att nå ökad kunskap om vilket stöd 

unga vuxna behöver från kommunen för att öka möjligheten till självförsörjning. Resultat av 

studien visar att det finns flera orsaker till behovet av ekonomiskt bistånd. Resultat visar att 

den vanligaste anledningen är avsaknaden av arbete. Den tydligaste orsaken till detta är en 

låg utbildningsnivå. Studien visar att det finns både positiva och negativa upplevelser av att 
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uppbära ekonomiskt bistånd. De positiva upplevelserna är främst möjligheten av att kunna 

bo i egen lägenhet. De negativa upplevelserna handlar om att respondenterna känner att om-

givningen ser ner på dem på grund av deras ekonomiska situation. Resultat visar att en över-

vägande del av respondenterna önskar mer personligt och regelbundet stöd från socialtjäns-

ten samt ett ökat samarbete mellan socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskas-

san.  

7.1 Resultatdiskussion 

Denna studie visar liksom som forskning av Angelin och Salonen (2004) att låg utbildnings-

nivå är den främsta orsaken till att inte komma ut på arbetsmarknaden. Josefssons (2007) 

studie bekräftar detta och hennes resultat visar att flertalet av respondenterna vill ha ett ar-

bete utan att behöva utbilda sig. Vårt resultat visar att majoriteten av respondenterna har en 

medvetenhet om att eftergymnasial utbildning ofta krävs för att få ett arbete, men flertalet 

uttrycker brist på motivation för att påbörja och fullfölja detta. Resultat indikerar att enbart 

gymnasieutbildning inte är tillräcklig för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Utifrån vårt 

resultat och tidigare forskning tyder det på att unga vuxna som saknar motivation för vidare 

studier och saknar tidigare arbetslivserfarenhet kan ha svårt att få en etablering på arbets-

marknaden.  

 

Resultat av denna studie visar på olika upplevelser av att försörjas genom ekonomiskt bi-

stånd. Flera respondenter uppger att det ekonomiska biståndet möjliggör eget boende. Dock 

uttrycker flera respondenter också upplevelser av att andra i deras omgivning ser ner på dem 

på grund av att de är i behov av hjälp från socialtjänsten. Angelin (2009) menar att unga 

vuxna som försörjs genom ekonomiskt bistånd kan uppleva en känsla av skam, maktlöshet 

och bristande socialt erkännande.  

 

Resultat visar att många av respondenterna upplever att andra i omgivningen ser ner på dem 

och att omgivningen anser att de är lata för att de får bidrag, medan andra respondenter ut-

trycker att de själva känner sig lata och kostar samhället pengar. Vi ser det som att detta kan 

kopplas till Goffmans (1963/2011) teori, om att en individ kan bli stigmatiserad om synen på 

sig själv inte överensstämmer med andras syn på honom. Goffman menar att en stigmatise-

rad individ avviker från majoritetssamhällets norm på ett icke önskvärt sätt. Vi ser på detta 

som att en individ som befinner sig i en utsatt situation, exempelvis genom att försörjas ge-

nom ekonomiskt bistånd, kan ändra sin självbild grundat på upplevelsen av hur andra ser på 

individen. Denna upplevelse kan göra att individen identifierar sig som lat om upplevelsen 

finns att andra i omgivningen ser på individen som lat. Då resultat från studien visar på att 

unga vuxna kan uppleva att omgivningen ser ner på dem på grund av deras ekonomiska situ-

ation och att resultat även tyder på att några respondenter börjat se ner på sig själva till följd 

av omgivningens reaktioner, kan detta kopplas till Beckers (1963/2006) resonemang om av-

vikande beteende. Becker menar att en individ börjar definiera sig själv som en avvikare om 

individen utsätts för en negativ syn från majoritetssamhället under en lång tid. Utifrån de 

resultat som studien visar tyder det på att avvikandeprocessen startat hos en del av respon-

denterna då de uttryckt en upplevd känsla av att inte passa in inom ramen för majoritets-

samhällets norm. 
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Vårt resultat visar att respondenterna efterfrågar och önskar mer personligt och regelbundet 

stöd för att öka möjligheten att bli självförsörjande. Respondenterna uttrycker att det finns 

brister i kontinuitet gällande kontakten med sina socialsekreterare. Forskning visar att en 

god relation mellan socialsekreterare och klient underlättar samarbetet dem emellan (Ange-

lin, 2009). Detta tolkar vi som att personlig och regelbunden kontakt mellan socialsekretera-

re och klient kan bidra till ett samarbete som i förlängningen kan resultera i att processen 

mot att bli självförsörjande underlättas.  

 

Utifrån svaren på studiens syfte och frågeställningar ser vi att resultaten praktiskt kan an-

vändas på flera nivåer. Vi ser att denna studie kan bidra till ökad förståelse för unga vuxna i 

situationen av att försörjas genom ekonomiskt bistånd. Ur ett bredare perspektiv ser vi att 

denna studie kan bidra till ökad kunskap om unga vuxna i denna situation. Kunskapen kan 

eventuellt bidra till att socialsekreterarna ska kunna arbeta förebyggande mot att unga vuxna 

inte ska hamna i ett långvarigt bidragsberoende. Ett konkret exempel skulle vara att social-

sekreterare vid socialtjänsten har uppföljning med sina klienter på regelbunden basis för att 

stödja och motivera på vägen mot självförsörjning. Detta grundat i forskning (Angelin, 2009; 

Franzén & Kassman, 2005) som visar att unga vuxna som saknar etablering på arbetsmark-

naden vid ung ålder löper hög risk att vara fortsatt arbetslös även senare i livet.  

7.2 Metoddiskussion 

I denna studie har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats använts och intervjuer har 

genomförts. Valet av metod ser vi som passande för studiens syfte och frågeställningar, då 

studien undersökt orsaker och upplevelser av att försörjas genom ekonomiskt bistånd och 

önskat stöd för att öka möjligheten att bli självförsörjande. Intervjuerna bedöms ha bidragit 

till att de unga vuxna kunde uttrycka egna tankar och upplevelser om sin livssituation på ett 

för studien lämpligt sätt. Intervjuerna gjorde det även möjligt att ställa följdfrågor och förtyd-

liga frågor som respondenterna hade svårt att förstå. Vi bedömer att vi inte kunnat studera 

unga vuxnas upplevelser om vi exempelvis hade genomfört en enkätstudie, då det i en enkät-

studie inte ges möjlighet till följdfrågor. Det har förts en diskussion om det faktum att studi-

ens båda författare medverkade under intervjuerna och om detta påverkat svaren från re-

spondenterna, då de kan ha känt att de befunnit sig i underläge. Våra upplevelser från inter-

vjuerna är dock att samtliga respondenter varit öppna med sina upplevelser och inte påver-

kats av att vi båda var närvarande. Intervjuerna har resulterat i att vi kunnat undersöka stu-

diens syfte på ett tillfredsställande sätt och upplevelserna är att vald metod bidragit till att vi 

fått svar på studiens frågeställningar.  

 
Vid fördjupning inom litteratur som rör kvalitativ forskning har vi blivit medvetna om att det 

finns olika uppfattningar om hur en kvalitetssäkring av en kvalitativ studie lämpligast sker. 

Det råder oenighet om kvalitetskriterierna ska vara reliabilitet och validitet eller om kvalite-

ten ska säkras genom kriterier såsom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt objektivi-

tet (Bryman, 2002). Det finns en diskussion om tveksamheter gällande om reliabilitet och 

validitet går att tillämpa i kvalitativa studier, då de i litteraturen beskrivs som mer lämpliga 

för kvantitativ metod. Bryman menar att det finns forskare som anser att tillförlitlighet, över-

förbarhet, pålitlighet samt objektivitet är alternativa kriterier för bedömning av kvaliteten 

hos kvalitativa studier. Samtidigt menar Trost (2010) och Fejes & Thornberg (2009) att reli-

abilitet och validitet är kvalitetskriterier som lämpar sig väl för kvalitativa studier. Vi har valt 
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att använda oss av reliabilitet och validitet som utgångspunkter för att kvalitetssäkra denna 

studie.  

 

Reliabilitet innebär enligt Trost (2010) att en studie vid en viss tidpunkt ska uppvisa samma 

resultat när en ny studie görs. Vi är medvetna om svårigheterna av att studera en föränderlig 

social miljö vid en ny studie. För att stärka studiens reliabilitet har vi noggrant beskrivit i 

metodkapitlet hur vi gått till väga för att genomföra studien. Detta för att underlätta för 

andra forskare som önskar att göra om studien. Reliabiliteten stärks även utifrån interbedö-

marreliabiliteten (Bryman, 2002), då studiens två författare har diskuterat fram till en 

gemensam tolkning och analys av resultatet.  

 

Validitet handlar om att undersöka det studien avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2009). Validiteten har i denna studie stärkts genom att metoden anpassats efter utformat 

syfte. Utifrån syftet har sedan studiens frågeställningar och intervjuguide utarbetats. Denna 

studie är en kvalitativ undersökning med syfte att studera bland annat respondenternas egna 

upplevelser, därav har inte studien som ambition att vara generaliserbar, då det rör sig om en 

mindre studie med få respondenter (a.a), att studien bygger på individuella upplevelser samt 

att studien inte tillämpar ett sannolikhets- eller slumpmässigt urval som representerar en hel 

population (Fejes & Thornberg, 2009).  

7.3 Etikdiskussion 

I denna studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(1990) tagit fram. Studiens resultat har lett till etisk reflektion. Vi har diskuterat tillväga-

gångssättet gällande den första kontakten med respondenterna. Socialsekreterarna kontak-

tade sina klienter och informerade om denna studie. Om det sedan fanns ett intresse av att 

medverka fick vi kontaktuppgifter till klienterna från socialsekreterarna. Vi kunde sedan kon-

takta klienterna och bestämma tid och plats för intervju. Vi har resonerat kring om vi har 

försatt klienterna i en situation, där de inte kan neka till att medverka. Detta eftersom vi tän-

ker oss att klienterna kan känna viss press på att vara sin socialsekreterare till lags och en 

eventuell oro kan finnas för att i så fall inte få det ekonomiska biståndet utbetalt. Denna etis-

ka reflektion uppstod efter att den första kontakten med respondenterna redan tagits. I övrigt 

har denna studie inte lett till ytterligare etiska reflektioner.  

8 SLUTSATS  

Slutsatsen av denna studie är att unga vuxna kan uppleva att andra i omgivningen ser ner på 

dem för att de uppbär ekonomiskt bistånd. Känslan av att bli sedd ner på kan resultera i att 

unga vuxna identifierar sig som lata och eventuellt mindre värda i samhället. Denna stigmati-

sering kan vara svår att förändra eftersom det i så fall är samhällets syn på individer med 

ekonomiskt bistånd som behöver förändras.  
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Att redan vid ung ålder stå utanför arbetsmarknaden innebär en förhöjd risk att vara fortsatt 

arbetslös även senare i livet. Den låga utbildningsnivån är den främsta orsaken till arbetslös-

het och behovet av ekonomiskt bistånd. Vi tänker oss att information om vidare studier och 

att arbeta med motivation kan bidra till att unga vuxna väljer att studera vidare och på så sätt 

bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Även om motivation till vidare studier saknas kan 

arbetet med motivation till att söka arbete vara av betydelse, då arbetssökande enligt presen-

terad forskning är en bra strategi att hantera arbetslösheten. Ett mer personligt och regel-

bundet stöd från socialsekreterarna kan bidra till en god relation mellan socialsekreterare 

och klient. Den goda relationen kan i förlängningen bidra till ett samarbete som underlättar 

vägen mot självförsörjning.   

 
Denna studie och tidigare presenterad forskning visar att ett beroende av ekonomiskt bistånd 

och att vara utanför arbetsmarknaden vid ung ålder kan ha en negativ påverkan på individen. 

Vi anser att det behövs ytterligare forskning inom detta område. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att göra en studie om unga vuxna som tagit sig ur bidragsberoendet och studera 

vilka faktorer som varit betydande för att lyckas med detta. Vi skulle vilja se vad unga vuxna 

själva bidragit med, samt se vilka insatser från socialtjänsten som leder till att unga vuxna 

lyckas bli självförsörjande.   
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BILAGOR 

 

Bilaga A. Intervjuguide 

BAKGRUND 

 Ålder 

 Kön 

 Utbildning 

 Arbetslivserfarenhet 

 Familjesituation 

 

ORSAKER 

 Hur länge har du haft ekonomiskt bistånd?  

 Vad tror du är den främsta anledningen till att du är i behov av ekonomiskt bistånd?  

 Vad är det som orsakat det behovet?  

 Hur ser din omgivnings tidigare erfarenheter med socialtjänsten ut? 

 

UPPLEVELSER 

 Hur upplever du att det är att ha ekonomiskt bistånd?  

 Hur tror du att andra upplever dig som person i situationen av att ha ekonomiskt bi-

stånd?  

 Upplever du att bemötandet från andra har förändrats sedan du började få ekono-

miskt bistånd? I så fall, på vilket sätt?  

 

STÖD  

 Vilket stöd har du hittills fått från socialtjänsten för att bli självförsörjande? På vilket 

sätt har det varit till stöd/inte stöd för dig?  

 Vad skulle du vilja ha hjälp med av socialtjänsten? 

 Hur ser du på dina möjligheter att påverka din egen situation när det handlar om att 

bli självförsörjande?  

 

 Är det något annat som du känner att du vill dela med dig av innan vi avslutar inter-

vjun? 
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Bilaga B. Missivbrev 

 
Hej, 

  

Vi är två studenter från Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola i samarbete med 

Örebro Universitet. Som självständigt examensarbete på termin 6 ska vi göra en undersök-

ning om orsaker och upplevelser hos unga vuxna gällande ekonomiskt bistånd. Vi planerar 

att göra 5 intervjuer och söker därför 5 personer som vill vara med på dessa intervjuer. Varje 

intervju beräknas ta cirka 45 minuter.  

 

Intervjuerna kommer att ske individuellt, vi kommer att göra anteckningar och spela in in-

tervjun. I den färdiga uppsatsen kommer dina svar inte kunna kopplas till dig som person. 

Allt material kommer endast användas i vår uppsats. Deltagandet är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan, utan att det medför några konsekvenser för dig. Vill du ha 

ett exemplar av den färdiga godkända uppsatsen skickar vi gärna ett till dig. Dina upplevelser 

är mycket värdefulla för oss. 

 

Om du är intresserad eller vill veta mer om studien kan du lämna ditt namn och telefon-

nummer till din handläggare som vidarebefordrar det till oss. Sedan kontaktar vi dig.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Erika Båverud 

Caroline Holm 

 

Handledare: 

Anna-Lena Almqvist, Universitetslektor i socialt arbete 

 


