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SAMMANFATTNING 

En förändring i det svenska välfärdssystemet har pågått sedan 1990-talet, ett årtionde som i 

många fall anses vara en brytpunkt för den svenska välfärden. De kommande decennierna 

efter 1990-talet har kännetecknats av ett välfärdssystem som har blivit allt mer nermonterat. 

En stark utveckling av arbetslinjen (workfare) har ersatt den välkända svenska 

välfärdsmodellen. I dagens välfärdssystem har tidigare studier en enad bild om hur individer 

i utsatthet och fattigdom tenderar att falla mellan skyddsnätet och hamnar allt längre ifrån 

samhället. Baserat på sju semistrukturerade intervjuer med personal på ekonomiskt bistånd 

inom socialtjänsten och med personal från stadsmissionen visar resultatet på en ökad 

ojämlikhet i samhället, där individer i utsatthet får en allt mer komplex problematik. De krav 

som ställs på de allra mest utsatta är för höga och inte alltid möjliga att genomföra. Samhället 

har svårt att nå individerna på deras behovsnivå och när offentlig sektor misslyckas får den 

tredje sektorn så som stadsmissionerna ta över. En studie som berör hur det strukturella blir 

individuellt och hur individer på flera olika sätt faller mellan stolarna och hamnar hos 

stadsmissionens verksamheter.  

Nyckelord:  

Stadsmissioner, välfärdssystem, förändring, ekonomiskt bistånd, det offentliga 

skyddsnätet, erkännande, workfare och ojämlikhet
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ABSTRACT 

A change in the Swedish welfare system has been going on since the 1990s, a year that in 

many cases is seen as a breakpoint for the Swedish welfare. The coming decades after the 

1990s have been characterized by a welfare system that has been increasingly dismantled and 

a strong development of the workfare has replaced the well-known Swedish welfare. In 

today's welfare system, previous studies have a united picture of how individuals in 

vulnerability and poverty tend to fall between the safety net and end up increasingly further 

from society. Increased inequality is described in the study and the demands placed on the 

most vulnerable are too high for them to be able to see the ones that are possible to 

implement. It is difficult for society to reach the individuals at their level and when the public 

sector fails, the third sector such as Non-profit organizations take over. A study that deals 

with how the structural becomes individual and how individuals ends up with Non-profit 

organizations when the public sector fails.  
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1 INTRODUKTION 

Vem som helst i samhället kan ha oturen att falla mellan stolarna och hamna i fattigdom. Det 

är många olika fällor och problem som snabbt visar sig när du står där utan inkomst och inte 

kan betala räkningarna, förklarar Von Zweigbergk (2016) i boken Fattigfällan. Däremot tror 

många av oss att samhällets skyddsnät ska fånga oss när vi faller (Bergmark, 2013). 

Problemet är att det svenska välfärdssystemet har haft svårt att återhämta sig efter den 

ekonomiska krisen på 1990-talet och de ständiga nedskärningar som kom därefter inom den 

offentliga sektorn (Svedberg & Wollter, 2013). Det blir en allt större grupp människor som 

blir ekonomiskt utsatta och måste sig förlita sig på socialtjänstens ekonomiska bistånd, ett 

bistånd som även kan ses som det yttersta skyddsnätet (Sainsbury, 2000). Problemet är att 

det yttersta skyddsnätet har fått allt fler maskor i och med nedskärningarna på 1990-talet och 

som gör att allt fler individer faller igenom och behöver förlita sig på ideella organisationer 

(Olsson & Nordfeldt, 2008).  

De individer som faller igenom skyddsnätet är oftast i ett stort utanförskap där den 

ekonomiska utsattheten är en av svårigheterna. Att definiera sig som ekonomiskt utsatt eller 

som fattig är svårt och enligt Karlsson, Carrigan, Malmberg och Stiernström (2015) försöker 

många individer att inte klassa sig som fattiga utan att de istället har det svårt ekonomiskt. 

Vad definitionen av fattig innebär är otydlig och enligt Swärd (2012) har fattigdomen många 

olika utseende beroende på kontexten. När vi diskuterar fattigdom i Sverige är det vanligtvis 

två olika definitioner som används, den relativa fattigdomen och den absoluta fattigdomen, 

problemet är att även dessa begrepp är mångtydiga.  

Sverige och Skandinavien är känt för dess specifika välfärdsregim där den offentliga sektorn 

står för i princip hela välfärden (Esping-Andersen, 1990).  I den politiska retoriken målas 

även det svenska välfärdssystemet upp som en jämlik och trygg garanti för alla medborgare, 

detta samtidigt som vi kan se en allt mer uppenbar ekonomisk utsatthet i samhället. I och 

med att samhället blir mer ojämlikt så skapas en osäkerhet och en missaktning mellan 

grupperna i samhället (Wilkinsson & Pickett, 2011). En grupp som med tiden har hamnat 

utanför eller på kanten av välfärdsystemet är unga, arbetslösa, individer som har hamnat i ett 

långvarigt behov av försörjningsstöd och personer med psykisk ohälsa, personer som inte 

längre är en del av samhällsgemenskapen och som blir socialt exkluderade på flera områden 

(Svedberg & Wolter, 2013). Enligt Hjort (2004) har människor i fattigdom blivit en utsatt 

grupp i det konsumtionssamhälle som vi lever i idag. Ett konsumtionssamhälle där vi ska 

hänga med i de nya konsumtionstrender (Bauman, 2008), något som individer med 

försörjningsstöd har svårt att uppnå på grund av den låga nivån på det ekonomiska biståndet 

(Hjort, 2004). Något som även rapporteras i Fattigdomsrapporten 2018 (Sveriges 

stadsmissioner, 2018) där allt fler individer vänder sig till stadsmissionerna för att få hjälp 

med mat och materiella behov. Enligt rapporten är 6 av 10 hjälpsökande hos 

stadsmissionerna, personer som har försörjningsstöd men som ändå inte får pengarna att 

täcka de basala behoven (Sveriges stadsmissioner, 2018).  
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Det finns även en nedvärderande syn i samhället mot individer som lever på 

försörjningsstöd. Där de som är beroende av försörjningsstöd anklagas för biståndsfusk, att 

de är lata och inte vill komma i arbete (Starrin, 2013). Denna syn är också något som har 

gjort att de folkvalda politikerna anser att bidragsnormen kan sänkas ytterligare (Sahlin, 

2018) samt att det ställs mer krav på aktivering då individen inte ska anses vara passiva och 

lata (Dahlstedt, 2009).  Det verkar även finnas en ny inställning hos socialtjänsten där de 

försöker hålla människor borta från deras insatser istället för att vara till stöd och hjälp för 

individen (Minas, 2005). Istället hänvisar socialtjänsten mer och mer till de ideella 

insatserna som finns i samhället (Olsson & Nordfeldt, 2008). Även Angelin (2009) beskriver 

hur bidragstagarna ser socialsekreterare som portvakter som försöker hålla dem borta från 

socialkontoren. Däremot är försörjningsstödet det sista skyddsnätet för att hålla nöden borta 

för individer i det svenska välfärdssystemet och därför blir detta motstånd problematiskt för 

många biståndstagare (Angelin, 2009).  

1.1 Problemområde 

Under 1990-talet stod Sverige inför ett vägval mellan att hålla kvar den välfärd (welfare) som 

Sverige har varit kända för, till att utveckla en arbetslinje (workfare) inom välfärden. De 

offentliga utredningar (SOU 1990:44; SOU 1993:16) som kom på 1990-talet lyfte fram 

bristerna i den offentliga sektorn och behovet av att få en offentlig sektor som är mer effektiv 

och lönsam.  Detta tenderade till att uppmuntra till en arbetslinje (workfare) där 

aktiveringsprogram för biståndstagarna skulle göra individerna mer aktiva genom krav på 

sysselsättning. Det ställs därmed allt fler krav på individen som behöver visa sig aktiv och 

motiverad för att få uppbära ekonomiskt bistånd, detta för att inte anses vara en lat person 

och ligga samhället till last. I dagens samhälle finns inga självklara garantier med generella 

transfereringssystemen så som en generös arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring, vilket 

visar på en tydlig förskjutning från en universell välfärd till en arbetslinje (welfare to 

workfare) (Dahlstedt, 2009). Vi tenderar att ha en utopi om det ”goda samhället” och där vi 

anser att de sociala problemen är av individuella slag och inte av strukturella slag. Det finns 

en tro kring att de sociala problemen inte kan förändras genom sociala reformer i samhället 

utan att förändringen istället måste ske på individnivå (Lalander & Johansson, 2002).  

Detta sker samtidigt som den offentliga sektorn nedmonterats, där socialtjänstens 

verksamhet får allt fler besparingskrav och stramare riktlinjer (Bergmark, 2000). Individer i 

ekonomisk utsatthet har svårt att få den hjälp de behöver av de offentligt finansierade 

insatserna så som socialtjänstens försörjningsstöd (Angelin, 2009). Som en följd av detta blir 

det tredje sektorn så som stadsmissionerna ett allt större komplement till den offentliga 

sektorn. Det är till organisationer likt stadsmissionerna som individer ofta vänder sig till när 

de faller igenom skyddsnätet och är i akut behov av hjälp (Olsson & Nordfeldt, 2008). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse stadsmissionerna får som 

representant för den tredje sektorn när den offentliga sektorn går från välfärd till arbetslinje 

(welfare to workfare).  
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Följande frågeställningar ska besvaras i studien:  

− Vilka problem och svårigheter möter människor som är i behov av ekonomisk 

hjälp av samhället idag enligt personal inom socialtjänsten och stadsmissionen? 

− Vilken betydelse har stadsmissionen i arbetet med individer i ekonomisk utsatthet 

i dagens samhälle enligt personal på stadsmissionen och socialtjänsten?  

1.3 Centrala begrepp  

1.3.1 Fattigdom och ekonomisk utsatthet  

Fattigdom är ett komplext begrepp och har flera olika betydelser, en vanlig definition på 

fattigdom i den svenska kontexten är den relativa fattigdomen. En definition som innebär att 

individer som inte kan uppnå de omständigheter som anses normala i samhället anses vara 

fattiga (Swärd, 2012). Det kan innebära att individen inte har råd att gå och fika med sina 

vänner eller att delta i fritidsaktiviteter (Hjort, 2004). Däremot belyser Karlsson m.fl. (2015) 

hur individer som kan klassas som fattiga i vissa fall istället benämner sin som ekonomiskt 

utsatta, vilket även denna studie kommer att använda som synonym till fattigdom.  

1.3.2 Försörjningsstöd och det yttersta skyddsnätet 

Försörjningsstödet är det ekonomiska biståndet som individer som inte kan tillgodose sina 

behov på annat sätt kan bli beviljad enligt Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) fjärde kapitel. 

Försörjningsstödet består av skäliga kostnader för ett antal poster som anses vara 

nödvändiga för en skälig levnadsnivå (Socialstyrelsen, u.å.).  

Sainsbury (2000) och Angelin (2009) beskriver att försörjningsstödet från socialtjänsten i 

många fall kan anses vara samhällets yttersta skyddsnät, ett bidrag som finns för att individer 

inte ska falla utanför samhällsgemenskapen. I uppsatsen används därför begreppen 

försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd och det yttersta skyddsnätet som synonymer, för att 

öka läsvänligheten.  

1.4 Avgränsningar  

Utifrån att studien belyser ett brett forskningsområde har tydliga avgränsningar varit centralt 

under studiens gång. Den tidigare forskningen (Angelin, 2009; Starrin, 2013; Starrin, 

Kalander Blomkvist & Janson, 2013) i studien har i flera fall lyft begreppet skam i mötet med 

socialtjänsten och i samhället generellt, då det däremot finns mycket forskning på området så 

är det ett av begreppen som har valts bort i avgränsningen. Även missbruk kommer att 

beskrivas som en utsatthet och en problematik hos de individer som är i socialt utanförskap 

men där teorier och tidigare forskning är avgränsat till andra typer av svårigheter.  

Målgruppen för denna studie beskrivs som individer i ekonomisk utsatthet, vilket innebär 

individer som är i behov av ekonomiskt bistånd och stadsmissionens arbete. Enligt tidigare 

forskning (Karlsson m.fl. 2015) är stadsmissionens målgrupp i majoritet av fallen även 

aktuella inom socialtjänsten och uppbär ekonomiskt bistånd. Därför anses det lämpligt att 

undersöka målgruppen som finns inom ekonomiskt bistånd och hos stadsmissionerna. Detta 
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gör att försörjningsstödet granskas mer ingående men en avgränsning har tillämpats genom 

att inte belysa målgrupper som fattigdomspensionärer, barnfamiljer och EU-migranter.  

2 BAKGRUND 

I kommande avsnitt kommer en kortare presentation av två viktiga historiska händelser 

kring den svenska välfärden och utvecklingen av försörjningsstödet. Därefter kommer en 

kortare presentation kring stadsmissionernas riksorganisation och dess olika verksamhet 

som undersöks i studien.  

2.1 1990-talet en brytpunkt i svensk välfärd 

Sverige hade det svårt att återhämta sig efter den ekonomiska krisen på 1990-talet och flera 

offentliga utredningar (SOU 1990:44; SOU 1993:16) togs fram för att undersöka hur den 

svenska välfärden skulle kunna bli mer lönsam och effektiv. Utifrån de förändringar som lyfts 

fram i dessa utredningar och hur den politiska retoriken var under denna tid, menar 

Dahlstedt (2009) att Sverige stod vid ett vägval kring hur det svenska välfärdssystemet skulle 

utformas framöver. Dahlstedt beskriver hur utredningen Demokrati och makt i Sverige 

(SOU 1990:44) är ett tidstypiskt dokument kring 1990-talets förändrade syn på individerna i 

det svenska samhället, så som att individerna ska ha ett större handlingsutrymme även inom 

den offentliga sektorn, liknande det som redan fanns på marknaden. De båda utredningarna 

(SOU 1990:44; SOU 1993:16) lyfter fram hur individerna i samhället måste ta mer ansvar 

över sin egen situation och bli en aktiv medborgare. Utredningen (SOU 1993:16) beskriver 

hur den offentliga sektorn är allt för byråkratiserad, dyr och ineffektiv. Istället skulle den 

offentliga sektorn öppna upp för konkurrens på marknaden så att inte staten hade ansvar för 

alla områden i välfärden. Rollfördelningen skulle bli tydligare och den offentliga sektorn 

kunde i och med detta bli både mer effektiv och lönsam. Detta ledde till att de sociala 

utgifterna som staten stod för, började ses som en produktionskostnad istället för en 

omfördelning av skattemedel. De tidigare generösa transfereringssystemen skulle göras om 

och bli mer kostnadseffektiva och värna om att få människor i arbete. Vilket Dahlstedt 

(2009) menar gav ett mer restriktivt transfereringssystem och utvecklade den svenska 

välfärden till att allt mer likna workfare än den tidigare welfare. På liknande sätt lyfter 

Bergmark (2000) upp hur försörjningsstödet blev allt mindre generöst och tillgängligt för 

medborgarna. Fortsättningsvis beskriver Bergmark hur ansvaret för individens ekonomiska 

utsatthet ansågs bero på individuella problem och inte på samhällets struktur och 

nedskärningar. 

2.2 Socialtjänstlagens införande till utveckling av riksnormen 

Individer som inte själva kan tillgodose sina behov ska ha rätt till ekonomiskt bistånd som 

regleras i fjärde kapitlet i Socialtjänstlagen (2001:453). I förarbeten till lagen så sätts ingen 

lägsta nivå för det ekonomiska biståndet utan en skälig levnadsnivå ska bedömas utifrån den 

tid och de förhållanden som den utsatta individen lever i (Prop. 1979/80:1). Socialstyrelsen la 

1985 fram en rekommenderad bruttonorm med 10 poster som skulle anses vara rimliga för 

en skälig levnadsnivå. Detta var en norm som sedan kommunerna själva kunde avgöra hur 
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stora belopp som varje post skulle bestå av för att anses vara passade för en skälig 

levnadsnivå (Bergmark, 2013). Däremot har utvecklingen tenderat till att strama åt det 

ekonomiska biståndet ännu mer i och med införandet av riksnormen, 1995. Riksnormen 

reviderades till 6 poster från den tidigare bruttonormen på 10 poster och syftade till att skapa 

en mer jämlik minimumnivå för socialbidraget i samtliga kommuner. Riksnormen skulle 

anses som absolut och skulle sedan utökas genom kommunernas policys men enligt Stranz 

(2007) tenderade kommunerna att bli mindre generösa i prövningarna av försörjningsstöd 

efter normens införande. Riksnormen utvecklades till att klassas som en skälig levnadsnivå 

och de flesta kommunerna i landet skulle därefter ha riksnormen som standardnorm 

(Bergmark, 2013). Detta har idag även blivit lagstadgat och beskrivs i lag som följande: 

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 

   1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 

samt dagstidning och telefon, 

   2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening 

och arbetslöshetskassa. 

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare 

föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 

officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett 

enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till 

en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre 

nivå, om det finns särskilda skäl för detta. – 3§ 4kap SoL (2001:453). 

2.3 Sveriges stadsmissioner  

Sveriges stadsmissioner är en riksförening som startades 2007 och består idag av nio 

stadsmissioner. De städer som idag har en stadsmission är Stockholm, Linköping, Västerås, 

Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Göteborg, Kalmar och Skåne (Sveriges stadsmissioner, u.å.). 

Stockholm stadsmission har funnits sedan 1845 och är den äldsta stadsmissionen i Sverige 

(Stockholms stadsmission, u.å.) medan den nyaste stadsmissionen som grundades 2015 finns 

i Örebro (Örebros stadsmission, u.å.).  

Sveriges stadsmissioner arbetar med människor som på flera sätt lever i någon form av 

utsatthet. Cirka 5000 människor kommer till stadsmissionernas verksamheter varje dag för 

att få hjälp och stöd. De arbetar med flera olika verksamheter inom organisationerna både 

dag och natt för att hjälpa individer som är i akut nöd och som är i behov av att få mat eller 

en sovplats till natten. Stadsmissionerna kan även hjälpa till och stötta individer till att göra 

en förändring på lång sikt för att komma in i samhället igen. Genom att vara en riksförening 

kan stadsmissionerna arbeta tillsammans för de mest utsatta som oftast inte får sin röst hörd 

i samhället (Sveriges stadsmissioner, u.å.). 

2.4 Sammanfattningsvis 

1990-talet kan på flera sätt ses som en brytpunkt i den svenska välfärden och där flera olika 

reformer och synsätt utvecklades med fokus på att göra den offentliga sektorn mer lönsam 
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och effektiv. Detta gjorde att det idag ställs högre krav på en mer aktiv individ samtidigt som 

det ekonomiska biståndet blir allt mindre generöst på grund av införandet av riksnormen 

1995. Utifrån detta går det att urskilja att det blir svårare för individer som lever i ekonomisk 

utsatthet att få hjälp av det offentliga skyddsnätet. Individerna måste i allt större 

utsträckning ta ansvar och vara aktiva i samhället för att inte anses vara samhället till last. 

Vilket även gör att stadsmissionens olika verksamheter runt om i Sverige blir en ideell aktör 

dit individer i utsatthet kan vända sig till när det offentliga skyddsnätet inte räcker till.  

3 TIDIGARE FORSKNING  

I avsnittet beskrivs tidigare studier kring förändringarna i det yttersta skyddsnätet och synen 

på individer som är i behov av dessa insatser. Inledningsvis sker en redogörelse för 

problematiken kring försörjningsstöd och dess utveckling. Därefter presenteras tidigare 

studier som lyfter fram hur strukturella problem idag anses vara individens problem och 

ansvarsområde. Efterföljande del presenterar forskning med fokus på socialtjänstens arbete 

och bemötande samt vad individer som har varit aktuella hos socialtjänsten anser om 

bemötandet och kravställandet. Avslutningsvis redovisas forskning om utvecklingen och 

behovet av ideella organisationer i den svenska välfärden. 

3.1 När försörjningsstödet blir permanent 

Det ekonomiska biståndet som kommunerna erhåller ska vara en kortsiktig biståndsform och 

som sedan ska ersättas av andra försörjningskällor. Däremot visar utvecklingen på att fler 

och fler hamnar i ett långtidsberoende av försörjningsstödet, en grupp som oftast består av 

unga, långtidssjukskrivna och arbetslösa (Bergmark, 2013). Anledningen är i många fall att 

individerna har svårt att leva upp till samhällets krav, på grund av någon sorts av sjukdom, 

funktionsnedsättning eller tragedi som de aldrig har kunnat återhämta sig ifrån, enligt 

Karlsson, Carrigan, Malmberg och Stiernström (2015).  Detta är även en grupp som i många 

fall inte har rätt till de generella trygghetssystemen som finns i samhället så som sjuk- eller 

arbetslöshetsersättning, beskriver Bergmark (2013) i en forskningsöversikt över tidigare 

studier och utredningar inom ämnet. 

Tidigare studier (Angelin, 2009; Bergmark. 2013; Hjort, 2012) visar att många socialarbetare 

och bidragstagare är eniga om att riksnormen idag inte är tillräcklig för att individer ska 

uppnå en skälig levnadsnivå. Fortsättningsvis beskriver Bergmark (2013) att normen under 

de senaste åren inte har följt den allmänna inkomstutvecklingen vilket resulterar i att 

individer som uppbär ekonomiskt bistånd har blivit fattigare jämfört med resterande av 

befolkningen. Bidragsnormen har sedan 1990 till 2013 minskat med 10%, enligt Salonens 

(2013) forskningsöversikt. Flera tidigare studier (Angelin, 2009; Bergmark, 2000; Hjort, 

2004) visar på hur riksnormen är för snäv för att biståndstagare ska kunna delta i aktiviteter 

som anses vara normala i samhället. Den ständiga prioriteringen och den minutiösa 

planeringen som krävs för att få försörjningsstödet att räcka till har inte utrymme för annat 

än det absolut nödvändigaste (Angelin, 2009).   
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3.1.1 Ständiga prioriteringarna och psykisk ohälsa 

Angelins avhandling (2009) som baseras på 74 kvalitativa intervjuer med individer som 

under 1990-talet skulle ut i arbete men istället blev beroende av försörjningsstöd, beskriver 

hur många intervjupersoner lyfter de svåra prioriteringarna som de behöver göra för att 

barnen ska kunna få det som de behöver när inte pengarna räcker till. Eftersom normen är 

för låg, finns det inget utrymme för annat än det allra nödvändigaste och det är därför många 

som vänder sig till stadsmissionerna för att få materiellt stöd samt mat eller matsubvention 

(Karlsson m.fl., 2015). Två tredjedelar av respondenterna som ingick i en enkätstudie med 74 

respondenter i Angelins avhandling (2009) har under senaste året behövt låna pengar av 

anhöriga för att kunna köpa mat i slutet av månaden. Vissa respondenter uppgav att de också 

har behövt låna pengar för kostnader för hyra och övriga räkningar. Studien lyfter även hur 

den snäva ekonomin även resulterar i att vissa av bidragstagarna tar kreditskulder för att 

klara sig för stunden. Då försörjningsstödet inte omfattar ekonomisk hjälp för skulder, leder 

detta till en försvårad situation för bidragstagarna (Angelin, 2009).  Individers största 

problem i fattigdom är att de skuldsätter sig både ekonomiskt och socialt för att klara av 

vardagen, menar Karlsson m.fl. (2015) i en rapport med en kvalitativ och en kvantitativ 

delstudie hos sju stadsmissioner i Sverige. 

Denna ekonomiska stress över att behöva göra de perfekta valen är en av de svåraste delarna 

med att vara fattig, enligt Angelin (2009). Den oro och stress över att inte veta om pengarna 

kommer att räcka hela månaden beskrivs som utmanande och 90% av deltagarna i studien 

uppger att de känner en oro kring deras ekonomi.  Hjort (2004) beskriver i hans avhandling 

med både kvalitativa och kvantitativa delstudier om barnfamiljers ekonomi, hur det även är 

dyrt att vara fattig, då normen är uträknad på det allra nödvändigaste behovet. Detta generar 

till att de måste köpa småpack då de inte har råd att köpa storpack eller mängderbjudanden 

på månadens norm. Det finns enbart ett fokus på att försöka överleva och det finns inte 

utrymme för att kunna leva. Att ständigt behöva göra dessa överväganden och prioriteringar 

för varje liten kostnad i vardagen är för många en ständig stress som tar energi och kraft 

(Angelin, 2009). Den psykiska ohälsan som tas upp som ett vanligt förekommande bland 

biståndstagare betraktas oftast som en anledning till att de hamnar i fattigdom. Enligt 

Karlsson m.fl. (2015) så är det tvärtom, de menar att individernas psykiska ohälsa har 

utvecklats på grund av situationen som fattig 

3.2 När det strukturella blir individuellt  

Det som lyfts fram av flera författare (Angelin, 2009; Hjort, 2012; Panican & Ulmestig, 2016; 

Salonen, 2013) är hur den strukturella problematiken i svensk välfärd tenderar att belysas 

som individuella problem. Exempelvis lyfter Hjort (2012) och Salonen (2013) fram hur 

andelen i bidragsberoende skulle kunna minskas om de andra förmånssystemen i samhället 

skulle utökas så att fler skulle inkluderas i exempelvis arbetslöshetsförsäkringen.  

Att lyfta fokuset bort från de strukturella svårigheterna och istället fokusera på individuella 

orsaker gör att det blir en förträngd bild. En bild som allt mer liknar den gamla fattigvården 

kring hur det är individerna som är lata och dumma än en jämlik och trygg välfärd (Salonen, 
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2013). Då den allmänna synen på dessa individer i utsatthet anses vara en grupp som ligger 

samhället till last, påverkar detta även de politiska besluten kring kommunala policyn  kring 

försörjningsstödet. Enligt Bergmark (2013) anser många kommunpolitiker att posten för 

försörjningsstödet är ett av objekten där de kan vara lämpligt att strama åt budgeten om 

besparingar behövs göras. Politiska beslut och lagar påverkar även synen på individen och 

förminskar deras sociala rättigheter så som att kunna ge individerna möjlighet till valfrihet 

och integritet (Panican & Ulmestig, 2016). På liknande sätt beskriver Hjort (2012) i en 

kvalitativ intervjustudie med 20 socialsekreterare på ekonomiskt bistånd, om hur tilläggen i 

socialtjänstlagen kring möjligheten till krav och kontroll vid ekonomiskt bistånd har påverkat 

hur socialtjänsten ser på individer med försörjningstöd. Socialsekreterare tenderar i större 

utsträckning ha en misstro på individernas berättelser och problematik vid bedömningarna 

(Stranz, 2007). Även Olsson och Nordfeldt (2008) lyfter i deras fallstudie med olika 

kvalitativa metoder med personal inom välfärdssektorn i fyra olika städer i Sverige, de 

strukturella problemen kring hemlöshet och menar att socialtjänsten i många fall endast 

försöker lösa problematiken genom individuella insatser och inte genom strukturella 

insatser. 

3.3 Socialtjänstens försörjningsstöd, det yttersta skyddsnätet 

Socialtjänstens försörjningsstöd är för många människor den sista utvägen när alla andra 

försörjningskällor är uttömda. Individerna förväntar sig en stödjande instans som kan hjälpa 

individerna ur den svåra situation de har kommit i. Bidragstagarna i Angelins studie (2009) 

har däremot fått erfara en helt annan inställning hos socialtjänsten. Flera i studien beskriver 

första mötet med socialtjänsten som en chock då det inte var så hjälpsamma som de hade 

trott att de skulle vara. Istället blev de dåligt bemötta och fick krav som individerna ansåg 

som orimligt höga för att kunna genomföras. Enligt vissa intervjupersoner i Angelins studie 

(2009) upplever de hur socialtjänsten mer har ökat deras problem på grund av all oro och 

vanmakt som de upplevde under tid hos socialtjänsten. Denna vanmakt går emot 

Socialtjänstlagens intentioner om integritet och självbestämmande, menar Angelin. För 

socialsekreteraren kan i många fall ha svårt att uppfatta vilken förändring som individen själv 

önskar eller efterfrågar, enligt Panican och Ulmestig (2011). Panican och Ulmestigs studie om 

socialtjänstens aktiveringsprojekt baseras på kvalitativa intervjuer med 14 deltagare på 

projekt, en gruppintervju med personalen och deltagande observationer under projektets 

gång. Det som Angelins studie (2009) ändå lyfte som positivt med socialtjänsten och 

försörjningsstödet var att individerna i studien kunde hålla nöden borta och ändå få pengar 

för mat och tak över huvudet. Det är däremot en stor andel som menar att de aldrig mer vill 

behöva gå till socialtjänsten och en respondent menar att hon hellre går på gatan, än ber om 

hjälp hos socialtjänsten igen (Angelin, 2009).  

3.3.1 Krav och kontroll 

Socialtjänstlagen (2001:453) möjliggör att socialsekreterare sätter krav på individen som 

uppbär ekonomiskt bistånd. Kraven kan gälla att individen ska kontakta sjukvården eller 

någon annan instans inom socialtjänsten eller att delta i någon form av aktivitetsprogram. 

Uppfyller inte individen kraven så anser flera socialsekreterare att de skulle kunna tänka sig 
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att göra avslag på det ekonomiska biståndet (Panican & Ulmestig, 2011; Stranz, 2007). 

Fortsättningsvis förklarar Panican och Ulmestig (2011) hur kraven på att individen ska delta i 

ett aktiveringsprogram kan betyda att individen ska sitta och söka arbeten under sex timmar 

på en given plats och tid tillsammans med andra försörjningsstödstagare och 

socialsekreterare. Detta för att få individen att bli självförsörjande och vänja individen att ha 

en sysselsättning (Panican & Ulmestig, 2011).  

Stranz (2007) menar även i en studie baserat på 121 enkäter med socialsekreterare inom 

försörjningsstöd, att socialsekreterarna i vissa fall önskade att de ha mer krav- och 

kontrollmöjligheter gentemot individerna. Vilket kan vara ett sätt för att vara tydliga med att 

det ekonomiska biståndet inte är gratis utan kräver att individerna anstränger sig för att 

komma ut i en sysselsättning (Panican & Ulmestig, 2011). Hur bedömningar och 

kravställningen inom ekonomiskt bistånd bedöms kan skilja sig åt från socialsekreterare till 

socialsekreterare. Där det kan finnas en stor variation i biståndsbesluten, enlig Stranz 

(2007). Samtidigt visar Stranz studie att det är få socialsekreterare som tror att det 

ekonomiska biståndet överutnyttjas eller att människor söker bistånd när det finns möjlighet 

att utnyttja andra försörjningskällor. Salonen (2013) skriver att det istället skulle vara ett 

underutnyttjande av försörjningsstödet då försörjningsstödet oftast är människornas absolut 

sista utväg när alla andra försörjningssätt är uttömda. Detta då det är osannolikt att systemet 

överutnyttjas när individerna får utsättas för vanmakt och inskränkningar på deras integritet 

vilket denna kontroll innebär (Angelin, 2009). 

3.3.2 Mer socialt arbete efterfrågas 

Det som individer med försörjningsstöd önskar från socialtjänsten, är ett mer stödjande och 

framförallt inte mindre dömande förhållningsätt. Detta då känslan att komma till 

socialtjänsten oftast är fylld av skam och utsatthet. Socialtjänsten är också en sista instans 

och individerna har ingen annan instans att vända sig till vid dåligt bemötande (Angelin, 

2009). Däremot beskriver Karlsson m.fl. (2o15) att många individer söker sig till 

stadsmissionerna där de kan få känna sig inkluderade och inte bli dömda för sin situation 

som fattig.  

Något som Panican och Ulmestig (2011) beskriver hur individer önskar att socialsekreterarna 

ska ha en mer jämlik relation med individen och att stödet ska vara mer individanpassat. En 

önskan om att inte behöva söka arbeten som individerna inte ens är intresserad av, utan att 

socialtjänsten ska arbeta med att motivera och skapa en nyfikenhet kring de olika yrken som 

finns i samhället och kring aktiveringsprogrammet i stort. Däremot beskriver tidigare studier 

(Angelin, 2009; Hjort, 2012; Karlsson m. fl., 2015) hur socialsekreterare inte hinner med att 

arbeta stödjande då den ständiga detaljgranskningen och kontrollen av ansökningarna av 

ekonomiskt bistånd tar den största delen av deras arbetstid. Detta gör att många 

stadsmissioner istället får arbeta med motiverande och stödjande insatser (Karlsson m. fl., 

2015).  
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3.4 Behovet av ideella organisationer i välfärden 

Den offentliga välfärden har blivit allt svagare och mindre generös, något som Szebehely och 

Trydegard (2012) belyser i deras kvalitativa dokumentanalys inom äldreomsorgen. Där det 

blir allt vanligare att äldre behöver anlita privata verksamheter istället för att förlita sig på 

den offentliga hjälpen. Detta då kommunens och regionens policys och regelverk blir allt 

striktare som handläggarna måste förhålla sig till. Detta riskerar att äldre i framtiden 

kommer få förlita sig på familjemedlemmarnas hjälp istället för de offentliga insatserna i de 

fall där de inte har råd med de privata serviceinsatserna. Detta resulterar i att det blir en 

klyfta mellan de äldre som har råd att betala privata serviceinsatser och de som inte har råd 

med detta. Även Fridolfsson och Elander (2012) drar slutsatsen i deras forskningsöversikt 

över studier om ideellas organisationer att dessa organisationer får ta en allt större roll i den 

svenska välfärden i bemötandet av fattiga, hemlösa, missbrukare, äldre och andra personer i 

utsatthet. Däremot menar dem att vi i dagens samhälle fortfarande har en stark offentlig 

välfärd och hur politiken idag inte förlitar sig på de ideella organisationerna. Det kommer 

däremot alltid behövas ideella organisationer för individer i utsatthet då de har en kompetens 

som inte finns inom det kommunala systemet (Fridolfsson & Elander, 2012).  

Hur mycket som de ideella organisationerna påverkar välfärdens politik och utbud är svårt 

att dra slutsatser kring då de organisationerna har ökat långsamt under en längre period, 

konstaterar Lundberg (2017) i en analys av remissutlåtande om välfärdspolitiken mellan 

1958–2012 i 24 statliga utredningar. Individerna som ideella organisationer möter idag är 

ofta socialt exkluderade från samhället och har stora och akuta problem som individerna 

själva inte klarar av att hantera. Dessa problem har i många städer lagts på de ideella 

organisationerna medan socialtjänsten tar ansvar för de mindre akuta och långsiktiga 

insatserna. Enligt Olsson och Nordfeldt (2008) är ideella organisationers målgrupp i många 

fall en grupp som har en sporadisk eller ingen kontakt alls med socialtjänsten. En utsatt 

grupp som i många fall är i akut behov av de basala behoven och ett tak över huvudet.  

3.5 Slutsatser av tidigare forskning   

Detta avsnitt har tagit upp olika problem och svårigheter som den svenska välfärden har i 

dagsläget, enligt tidigare studier. De tidigare studierna lyfter en problematik på ett 

strukturellt plan med politiska beslut, aktiveringsprogram och olika aktörer i den svenska 

välfärden. Vidare visar tidigare studier hur individer ser på socialtjänstens arbete och att det 

finns en önskan om ett bättre bemötande, något som brister i dagens arbete. Studierna visar 

även olika svårigheter som uppkommer vid långvarigt biståndsberoende. Denna problematik 

kommer även att belysas och diskuteras vidare i analys och diskussionsdel utifrån den 

insamlade empirin och det teoretiska ramverk som beskrivs i nästa avsnitt. De tidigare 

studierna visar på en enighet kring den problematik som finns i samhället när det gäller 

kravställandet inom socialtjänsten. I och med de allt högre kraven och den ökande misstron 

gentemot individerna hamnar individerna i ett allt mer komplext utanförskap. Däremot råder 

det en oenighet kring hur stort behovet av ideella organisationer är i dagens samhälle. 

Samtidigt som det har varit svårt att hitta studier kring behovet av stadsmissionernas kring 

det yttersta skyddsnätet. Som en följd av att det var svårt att hitta artiklar kring 
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stadsmissionerna så har Karlsson m.fl. (2015) använts som komplement. En rapport som 

huvudsakligen är finansierad av Sveriges stadsmissioner, som således kan ha ett vinklat och 

partiskt resultat. Denna rapport har dock belyst stadsmissionens arbete i relation till andra 

vetenskapliga källor i detta avsnitt.  Sammantaget visar genomgången av tidigare forskning 

på ett tydligt behov av forskning som fokuserar på den tredje sektorns roll och funktion i 

samhället kring individer i ekonomisk utsatthet.  

4 TEORETISK RAM  

Följande avsnitt lyfter teoretiska begrepp och teorier på både makronivå och mikronivå, detta 

för att kunna möjliggöra en analys på en mesonivå senare i studien. Först beskrivs teorier och 

begrepp på makronivå där teorierna och begreppen antar en strukturell nivå så som 

utvecklingen från välfärd till arbetslinjen och hur jämlikhet kan betraktas som ett antagande i 

en teoretisk utgångspunkt. Avslutningsvis beskrivs erkännande som teoretiskt begrepp och 

Maslows behovshierarki som teori på mikronivå för att få in aspekten kring hur individen 

påverkas av samhällets olika utmaningar och problem.  

4.1 Från welfare to workfare, det aktiva medborgarskapet 

Begreppen welfare och workfare används mer och mer som teoretiska begrepp för att kunna 

urskilja de olika villkoren i välfärden (Dahlstedt, 2009).  Welfare som kan översättas med 

rätten till en universell välfärd, används som utgångpunkt för att diskutera hur den 

omfattande välfärden i allt större utsträckning har utvecklats till den så kallade arbetslinjen 

(workfare). Arbetslinjen baseras på ett tänk om att individerna måste förtjäna välfärden 

genom exempelvis förvärvsarbete. Många länder så som Sverige har idag utvecklat en välfärd 

som i allt större utsträckning liknar arbetslinjen med fokus på arbetsplikt och aktivering. Det 

blir allt svårare för individerna att få ta del av den lättförtjänta och universella välfärden som 

har funnits tidigare, enligt Dahlstedt (2009). Detta i ett allt mer individualiserat samhälle där 

fokus har gått från samhället ner till individen (Bauman, 2002). De sociala problemen i 

samhället anses mer och mer vara individens ansvar och ligger inte längre på samhällets 

ansvar. Denna förskjutning i ansvarstagandet för rätten till välfärd syns i de offentliga 

utredningarna som kom på 1990-talet (SOU 1993:16; SOU 1990:44). Utredningarna lyfter ett 

aktivt medborgarskap där individen ska vara aktiv för att förtjäna att få ta del av välfärden, 

vilket även är innebörden i workfare. Individen ska vara villig till aktivering genom att vara 

motiverad, driven och ta initiativ till att komma tillbaka in i samhället, utan att behöva förlita 

sig på andra (Dahlstedt, 2009).  

4.2 Jämlikhet 

Jämlikhet är i grunden inget teoretiskt begrepp men genom att diskutera jämlikhet som ett 

antagande kring hur jämlikheten påverkar samhället utifrån individualism och en starkare 

”vi-och-dom”-känsla, blir jämlikhet i detta avseende ett centralt begrepp i det teoretiska 

ramverket. Ojämlikhet i samhället är socialt nedbrytande och påverkar samhället på flera 

olika områden, såsom hur förtroendet mellan individer minskas och hur en psykisk ohälsa 
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ökar. Detta påverkar samhället på flera olika nivåer såsom på individnivå och samhällsnivå 

(Wilkinsson & Pickett, 2011).  

Samhället har under de senaste två decennierna blivit allt mer individualiserat där allt större 

krav ställs på varje individ. Dagens informella krav ökar individens fokus på sig själv och 

sammanhållningen i samhället blir allt svagare. Detta genererar i en ojämlikhet där 

omgivningen blir allt mer främmande då individerna inte längre samlas och delar 

erfarenheter. Istället försöker individen att hantera deras problem på egen hand istället för 

att förenas med de andra i samhället. Detta skapar en fruktan och rädsla för den allt mer 

främmande omgivningen och som riskerar att splittra samhället (Bauman, 2002; Wilkinsson 

& Pickett, 2011). Individualiseringen och ojämlikheten har ökat kraven på att individen ska 

ha förmågan att uppnå alla informella krav i samhället och blir allt mer individualistiska och 

bortser från resterande av befolkningen. Omgivningen blir något främmande och samhället 

riskerar att bli mer ojämlikt. Wilkinsson och Pickett (2011) beskriver hur misstron och 

ojämlikheten hänger ihop:  

När ojämlikheten blir större bryr sig människor mindre om varandra och 

ömsesidigheten i relationerna avtar. Man måste sörja för sig själv, ta vad man kan få 

och på så sättet sjunker oundvikligen förtroendet. Misstro och ojämlikhet förstärker 

varandra. (s.69, 2011) 

Medborgarna får en rädsla att tappa status i den sociala ordningen och håller hårt i det som 

får individerna att anses vara en bättre människa jämfört med andra i samhället. Individer 

tenderar att skapa en ”vi-och-dom”-känsla mot de grupper som inte tillhör individens sociala 

omgivning och när förtroendet och misstron ökar så minskar också det civila samhällets 

förmåga att hjälpa varandra.  

4.3 Erkännande 

Erkännande är ett teoretiskt begrepp som har blivit allt mer centralt i samhällsvetenskapen 

och introducerades som ett teoretiskt begrepp på början av 1800-talet. Flera olika teoretiker 

så som Goffman, Hegel, Todorov och Honneth har sedan dess diskuterat begreppet och 

utvecklat sin syn på en individs erkännande (Heidegren, 2009). Det centrala i begreppet 

erkännande är att en människa måste bli erkänd av sig själv och av omgivningen för att 

kunna skaffa sig en personlig identitet och se sig som en viktig del av samhället. Som 

människa kan du bli erkänd på flera olika sätt och Heidegren (2009) nämner självaktning, 

självuppskattning och självförtroende som tre olika sätt för att känna sig erkänd. För det 

första kan du känna dig självaktad genom att ha rättigheter i samhället. För det andra så kan 

du som individ bli erkänd av omgivningen och känna en självuppskattning. För det tredje 

leder kärlek och omtanke från omgivningen till att individen får ett bättre självförtroende. 

Vikten av att få vara den man är och kunna känna sig erkänd och bekräftad både av sig själv 

men även att bli socialt erkänd som en del av samhället har stor betydelse. Att se sig som en 

erkänd individ kräver att individen känner en makt över sitt liv och ser sig själv som 

självständig. Samtidigt kan makt användas av omgivningen för missaktning som är 
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motsatsen till att bli erkänd. Det vanligaste vid missaktning är att omgivningen visar förakt 

eller är nedvärderande och individen riskerar att hamna i ett utanförskap (Heidegren, 2009). 

4.4 Maslows behovshierarki   

Abraham Maslow (1943) teori kring behovshierarki som innefattar ett antal behov som är 

nödvändiga för att individen ska kunna utvecklas och bli självförverkligad i livet. Teorin 

härstammar från det humanistiska perspektivet och är idag en välkänd psykologisk teori 

(Parrish, 2012). Maslow (1943) menar att de fyra nedre behovsnivåerna (se figur 1) är 

nödvändiga för att en människa ska kunna utveckla de övriga tre behovsnivåerna som mer är 

av abstrakt och personligt slag. De fyra nedre nivåerna kallar Maslow (1943) för bristnivåer 

och som innefattar exempelvis mat, trygghet, närhet och bekräftelse. Får individen inte 

tillgodose bristbehoven så har individen svårt att kunna utvecklas och leva i de andra 

nivåerna så som det kognitiva behovet och självförverkligande.  

De fyra bristbehovsnivåerna som behövs uppfyllas för att nå de mer abstrakta målen är enlig 

Maslow (1943): 

De fysiologiska behoven innefattar mat, vatten, 

syre och sömn.  

Trygghetsbehovet är vårt behov av att ha en 

psykologisk och fysisk säkerhet. Att vi ska vara 

trygga psykiskt genom tex trygg anknytning men 

även tryggheten att inte bli skadad eller utsatt för tex 

brott. Att ha en bostad kan vara en sådan trygghet 

som ligger under trygghetsbehovet. Även den fysiska 

tryggheten innebär att vi är friska och har en god 

fysisk hälsa som vi inte behöver oroa oss över.  

Behovet av tillförlitlighet och kärlek är att 

känna tillförlitlighet och kärlek bland familj och 

vänner. Att uppleva en acceptans och tillgivenhet till 

omgivningen och kan lika gärna vara mellan vänner 

och familj och behöver således inte vara en kärleksrelation mellan två personer.  

Bekräftelsebehovet som har en liknande innebörd som begreppet erkännande, innebär att 

individen har ett behov av att bli erkänd och känna självrespekt och att du själv kan 

respektera andra i din omgivning. Att kunna få respekt och uppskattning över det du gör.  

De resterande behoven i hierarkin, det kognitiva behovet, det estetiska behovet och 

självförverkligande är behov som tidigare nämnts av mer abstrakta och personliga slag, som 

på olika vis beskriver en sträva efter att utvecklas och uppnå något mer i livet. Vi kan aldrig 

uppfylla vårt självförverkligande utan det finns alltid något område inom oss som vi kan 

utveckla, då vi alltid kommer ha mål och drömmar att sträva mot (Maslow, 1943).  

4.5 Slutsatser av den teoretiska ramen 

I avsnittet har flera olika teorier och begrepp som utformar det teoretiska ramverket för 

fortsatt analys i arbetet redovisats. Frågor som uppkommer är hur förändringen från welfare 

Figur 1.  

Maslows 

behovshierarki  
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till workfare påverkar det yttersta skyddsnätet mer i detalj och hur jämlikheten i samhället 

påverkar hur vi ser på individer i ekonomisk utsatthet. Utifrån ett mer individualistiskt 

synsätt så ställs mer krav på oss individer och hur vi anses vara värdiga och erkända individer 

i samhället. Att använda flera olika teoretiska begrepp och teorier på flera olika nivåer kan 

riskera att krocka med varandra och som kan vara svåra att tillämpa i kommande analys. 

Däremot har denna tillämpning och utformning valts då aspekten av att tillämpa exempelvis 

det mer strukturella teoretiska perspektivet på den aktiva medborgaren om individens 

ansvarsområde kan diskuteras ur en teori på individnivå så som Maslows behovshierarki och 

de basala behoven. Hur kan vi exempelvis ha för kravställning på individer som enbart 

strävar efter att få de basala behoven tillfredsställda? Däremot kan även dessa två teorier 

krocka med varandra då Maslow inte nämner krav och påverkan av andra individer ur ett 

samhälleligt perspektiv och kan i så fall vara problematiskt vid analysarbete. Det finns risker 

med detta teoretiska ramverket men genom att tillämpa det teoretiska ramverket på med 

olika infallsvinklar i analysen har detta möjliggjort att få ett resultat på flera olika nivåer.   

5 METOD 

Problemområdet för denna forskningsprocess inspirerades av Fattigfällan av Von Zweigberg 

(2016) kring fällor som finns i samhället när individen lever i fattigdom. För att specificera 

och hitta en inriktning till studien påbörjades inläsning av ämnet. Som Lilja (2005) beskriver 

kring utformningen av problemområdet så är det viktigt att ha ett tydligt problemområde och 

syfte innan undersökningen startar. Detta gjorde att en insamling av litteratur för 

inledningen och tidigare forskning inhämtades i ett tidigt stadium av studien. Vilket även 

innebär att forskningsprocessen är av abduktivt slag då mycket av studiens teori och tidigare 

forskning inhämtades innan intervjustudien. Studiens syfte och frågeställningar har 

utvecklats och kompletterats under och efter insamlingen av det empiriska materialet vilket 

kan jämföras med Alvesson och Sköldberg (2017) beskrivning av den abduktiva 

forskningsprocessen. Exempelvis har teorier förkastats och ersatts av nya under 

forskningsprocessens gång, teorier så som social exkludering och konsumtion förkastades 

och ersattes av nya teorier så som Maslows behovshierarki. Denna typ av forskningsprocess 

fungerade bra då syftet och frågeställningarna är av explorativt slag både teoretiskt och 

empiriskt då det finns en avsaknad av studier inom området och ny kunskap uppkom under 

arbetets gång. 

5.1 Val av metod 

Det finns en mängd olika metoder att använda vid olika typer av forskningsprojekt (Alvesson 

& Sköldberg, 2017; Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Att söka efter en förståelse och 

att vända och vrida på innehållet i empirin som den explorativa inriktningen innebär är en 

central del av kvalitativ metod (Alvesson & Sköldberg, 2017). Studien inriktar sig på att få en 

fördjupad förståelse om förskjutningen inom välfärden kring individer i ekonomisk utsatthet 

och av detta skäl har semistrukturerade intervjuer med personal inom socialtjänstens 

försörjningsstöd och stadsmissionerna använts som metod. Semistrukturerade intervjuer 

valdes som insamlingsmetod då intervjuerna är ett relativt snabbt sätt att få in mycket 
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information av respondenternas upplevelser och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggör även att nya intressanta teman som inter uppsatsförfattaren har tänkt på innan 

intervjun kan fångas upp och utvecklas (Bryman 2016).  

Utifrån tidigare forskning och teori samt studiens syfte och frågeställningar har 

intervjuguider till intervjuerna utformats (se bilaga C och D). Intervjuguiderna var 

semistrukturerade med teman och frågor som användes som stöd under intervjuerna. 

Intervjuguiden möjliggjorde att lyfta ämnen och frågor som uppkom utifrån 

intervjupersonernas reflektioner, en möjlighet som liknar det som Bryman (2016) beskriver 

om en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiderna är uppbyggda med olika typer av 

frågor så som inledande frågor, sonderande frågor och specificerade frågor på liknande sätt 

som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur en intervju bör vara uppbyggd. Valet att 

utforma två olika intervjuguider var för att kunna täcka både arbetet inom socialtjänsten och 

arbetet inom stadsmissionen. Då arbetet i dessa två verksamheter ser olika ut då de möter 

individer i ekonomisk utsatthet på olika sätt genom att den ena verksamheter är en 

myndighet och den andra en ideell organisation. Exempelvis kunde frågor om 

försörjningstöd och långtidsberoende ställas till socialtjänsten men som inte var lika 

passande i intervjuerna med stadsmissionerna. I intervjuguiden för stadsmissionerna kunde 

dessa frågor mer beröras utifrån stadsmissionens målgrupp och att fråga om deras arbete 

med individer i ekonomisk utsatthet. Däremot fanns även flera likheter mellan 

intervjuguiderna som både lyfter frågor om förändringar i samhället, behovet av de olika 

verksamheterna och samverkan mellan deras verksamheter. Gemensamma teman i 

intervjuerna underlättar vid vidare analysarbete beskriver Kvale och Brinkmann (2014).  

5.1.1 Urval   

Studien genomfördes med ett målstyrt urval då studien baseras på personal från 

socialtjänstens kontor för ekonomiskt bistånd och från stadsmissionens verksamheter. 

Urvalet baserades på olika kriterier som var aktuella på grund av studiens syfte och 

frågeställningar vilket Bryman beskriver är syftet med det målstyrda urvalet. 

Inklusionskriterier i studien har varit att studera yrkesverksamma socialsekreterare inom 

socialtjänstens försörjningstöd samt personal inom stadsmissionen. Ett annat kriterium var 

att personalen skulle vara verksamma i samma städer, detta för att kunna undersöka 

samarbetet mellan dessa verksamheter. Ett annat kriterium var att personalen på båda 

verksamheterna skulle ha ett par år erfarenhet på deras verksamheter för att de skulle ha 

möjlighet att kunna reflektera över förändringarna inom organisationen och i 

välfärdssamhället.  

Sju intervjuer med personal från stadsmissioner och socialkontor för ekonomiskt bistånd har 

genomförts. Fyra av intervjupersonerna arbetade på stadsmissioner i fyra olika medelstora 

städer i Mellansverige. Av dessa fyra städer har även socialsekreterare inom ekonomiskt 

bistånd intervjuats i två av städerna. I de resterande två städerna har socialtjänsten tackat nej 

till att delta, hur detta påverkar resultatet diskuteras i 7.2. Metoddiskussion. De medverkade i 

studien hade olika utbildningar varav många har en socionomexamen, sex av 

intervjupersonerna var kvinnor och en man. Intervjupersonernas erfarenhet i de olika 
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verksamheterna varierar och två från stadsmissionen och en från socialtjänsten har arbetat 

med målgruppen och i de olika verksamheterna i cirka 15 år och de resterande fyra 

intervjupersonerna har arbetat i verksamheterna i cirka 5 år. Alla intervjupersonerna från 

stadsmissionen har idag någon form av överordnad roll över hela eller delar av 

stadsmissionens verksamheter. Inom socialtjänsten arbetar två som socialsekreterare och en 

som teamledare inom ekonomiskt bistånd.  

Under följande resultat och analysdel har fiktiva namn på intervjupersonerna används. 

Marie, Eva, Alva och Diana från stadsmissionernas verksamheter och Evelina, Robin och 

Sara från socialtjänsten. Förutom den ovanstående presentation av de olika 

intervjupersonerna kommer en kortfattad prestation av intervjupersonerna i den löpande i 

resultat- och analysdelen. 

5.2 Datainsamling och genomförande 

Uppsatsförfattaren tog kontakt med intervjupersonerna via mail eller via telefon genom 

verksamheternas växel eller direktkontakt till intervjupersonerna om dessa uppgifter fanns 

tillgängliga på exempelvis verksamheternas hemsida. Intervjuerna bokades in på en plats och 

en tid som intervjupersonerna fick bestämma. Intervjuerna genomfördes under februari 

månad 2019 varav intervjuerna med stadsmissionerna genomfördes innan intervjuerna med 

socialtjänsten. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på personalens arbetsplats varav en 

av intervjuerna genomfördes på en lugn allmän plats och pågick mellan 40–60 minuter. 

Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning och transkriberades inom det närmsta två 

dygnen efter intervjutillfället, vilket enligt Öberg (2015) är av vikt för att inte riskera att 

intryck och information från intervjuerna försvinner i transkriberingsprocessen. Då 

intervjutillfällena pågick under två veckor kodades intervjuerna av under arbetets gång och 

möjliggjorde en utveckling av intervjuguiderna när kunskapsluckor upptäcktes. En sådan 

kunskapslucka var exempelvis mer kring stadsmissionernas målgrupp, socialtjänstens 

kravställande och bostadsbristen i Sverige. Detta är också en av fördelarna med det abduktiva 

forskningsprocessen att förståelsen och inriktningen ständigt kan utvecklas under 

forskningsprocessens gång (Alvesson och Sköldberg, 2o17).  

5.3 Bearbetning av empiriska data och analysmetod 

Bearbetningen och analysen av den empiriska materielat påbörjas redan under första 

intervjun genom att jämföra intervjupersonernas svar med tidigare empiri och lyfta fram nya 

ämnen som hade relevans med studiens syfte och frågeställningar. För att sedan förenkla 

analysarbetet transkriberades intervjuerna som enligt Kvale och Brinkmann (2014) förenklar 

bearbetningen av empirin genom att det muntliga intervjuerna struktureras om till skriftlig 

form. Under transkriberingen har även intervjupersonerna avidentifieras och information så 

som stad, namn eller annan information som kan undanröja identiteten avkodats. 

Transkriberingarna underlättar och ger uppsatsförfattaren en bättre möjlighet att kunna 

förstå materialet för vidare tolkning, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 

Transkriberingarna av intervjuerna har sedan läst igenom ett flertal gånger och utifrån 

intervjuerna har teman med olika problem och svårigheter konstaterats. Denna utformning 

med att ta ut teman ur transkriberingen, liknar den meningskoncentrering som Kvale och 
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Brinkmann (2014) beskriver. Däremot har ingen direkt kodning på materialet genomförts 

utan enbart vissa citat har tagits ut ur transkriberingarna kring de teman som framkommit. 

Några av de teman som framkom var bostadsbristen, en komplex problematik, kravställandet 

och kompromissen mellan att arbeta administrativt och arbeta med socialt arbete. Utifrån 

dessa teman har de tolkats och analyserats genom att försöka sätta in de olika delarna i en 

helhet och hur detta påverkar samhället på ett mer övergripande sätt. Något som skulle 

kunna anses vara i linje med den hermeneutiska cirkeln som Alvesson och Sköldberg (2017) 

beskriver, där resultatet har analyserats både ur dess helhet och dess delar/teman. Nya och 

vidare tolkningar har utformats i analysen på flera olika nivåer så som på makro- och 

mikronivå. Ett sätt för att lyfta de problem som finns inom det yttersta offentliga skyddsnätet 

och hur dessa kan tolkas utifrån tidigare forskning och den teoretiska ramen. Därmed har en 

meningskoncentrering använts i en hermeneutisk cirkel för att försöka lyfta olika problem 

och svårigheter i samhället och hur dessa hänger ihop och påverkar varandra.  

5.4 Forskningsartiklar och litteratur  

Den större delen av materialet till den tidigare forskningen har samlats in genom förslag om 

relevanta avhandlingar och författare av kunniga inom ämnet. Därefter har vidare litteratur 

sökts genom studiernas referenslistor. Jag har även sökt i databaser på Mälardalens 

högskolas bibliotek via Google Scholar, Sociological Abstracts, Social Services Abstract, Sage 

Journals och SwePub på författare och på nyckelord som exempelvis försörjningstöd, 

frivilliga organisationer och fattiga samt deras engelska översättningar (Economic Support, 

Non-profit Organizations, Poor, Sweden) med mellan 0–3 träffar per databas förutom 

Google Scholar och Sage Journals som utökade sökningen med över 1000 träffar. En sökning 

på välfärden i förändring på Social Service Abstract med sökorden (Swedish Welfare System, 

social service, changing) med 6 träffar varav två artiklar var intressant för denna studie 

kompletterades med under forskningsprocessen. Studien baseras på tidigare forskning inom 

Sverige och på det svenska socialdemokratiska välfärdsregimen, då det är rätt specifik regim, 

enligt Esping-Andersen (1990). Ansvarsfördelningen mellan exempelvis den offentliga 

sektorn och den tredje sektorn kan skilja sig åt mellan de olika välfärdsregimerna och då 

syftet och frågeställningarna inte syftade på att göra en jämförelse mellan olika 

välfärdsregimer gjordes avgränsningen att enbart använda sig av forskning från den 

socialdemokratiska välfärdsregimen.   

5.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

För att förstärka studiens forskningskvalitet diskuteras studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Två begrepp som flera författare (Bryman, 2016; Larsson, 2005) beskriver som 

relevanta att diskutera i kvalitativa studier.  

5.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten innebär enligt Bryman (2016) att studien uppfyller fyra olika kriterier. 

Första kriteriet innebär att studien ska kunna styrkas och konfirmeras vilket, enligt Bryman 

(2016) innebär att studien ska kunna genomföras av någon annan och resultera i samma 

resultat. Detta genom att påvisa hur personliga erfarenheter och teoretisk inriktning inte har 
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påverkat resultatet. Genom en ständig reflektion och transparens i forskningsprocessen har 

detta försökt att uppnås. Däremot finns det ständigt en påverkan av forskaren under studiens 

gång som inte går att undvika vid kvalitativ forskning (Bryman, 2016). Det andra kriteriet 

ställer krav på studiens pålitlighet och som ska styrkas genom att tydligt beskriva varje steg i 

forskningsprocessen vilket tillämpas i detta metodavsnitt. Studien ska även anta ett 

granskande synsätt vilket sker i metoddiskussionen i avsnitt 7.2. och vid ett 

opponeringstillfälle i slutet av forskningsprocessen. Det tredje kriteriet om överförbarhet 

innebär att studien ska kunna överföras på en annan miljö (Bryman, 2016). Då 

intervjupersonerna i studien har kommit från olika städer kan detta resultat troligtvis 

överföras på andra städer med stadsmissioner. Dock är för få intervjuer genomförda och 

precis som Bryman (2016) beskriver är det svårt att se ett resultat som överförbart då 

resultatet till stor del är beroende av situationen och kontexten. Fjärde kriteriet är 

trovärdighet vilket beskrivs nedan: 

5.5.2 Trovärdighet  

Svensson och Ahrne (2015) och Bryman (2016) beskriver tre olika sätt att öka studiens 

trovärdhet, 1) genom att ha en transparens i forskningsprocessen, 2) att arbeta med någon 

form av triangulering och 3) att få någon form av återkoppling av fältet. För att möta kravet 

på transparensen har metodavsnittet forskningsprocessen och metoddiskussion (se 7.2. 

Metoddiskussion) beskrivits så utförligt som möjligt. Enligt Svensson och Ahrne (2015) kan 

triangulering i studien se olika ut och ska ha som mål att visa på ett korrekt resultat ur flera 

inriktningar. Jag har valt att enbart ha kvalitativa intervjuer som metod, däremot har jag 

inhämtat empirin från flera verksamheter och utifrån flera olika teoretiska utgångspunkter. 

Genom att angripa forskningsområdet från flera olika perspektiv skulle detta kunna ses som 

en form av triangulering likt det som Svensson och Ahrne beskriver kring triangulering som 

ett sätt angripa ett fenomen ur flera olika aspekter. Utifrån att undersöka både 

stadsmissionens och ekonomiskt bistånds perspektiv på förskjutningarna i samhället och ur 

teoretiska perspektiv på både individuell och strukturell nivå att beskriva förändringarna i 

samhället. Samhället är för komplext för att denna studie ska kunna belysa alla svårigheter 

och problem som finns i dagens samhälle. Däremot har de olika aspekterna i studien 

möjliggjort att belysa vissa av de svårigheter och problem som finns i dagens samhälle kring 

arbetet med individer i ekonomisk utsatthet. Gällande det sistnämnda kriteriet som Svensson 

och Ahrne beskriver om att ge återkoppling till fältet så har intervjupersonerna i studien fått 

ta del av resultatet samt att opponering och feedback från handledare, studentkollegor och 

examinator tagits emot och bearbetats.  

5.6 Etiskt ställningstagande 

Under intervjustudiens gång har etiska ställningstagande och problem formuleras och 

iakttagits. Innan intervjustudien har fokus varit att läsa på om forskningsområdet och om 

forskningsetiken, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är av vikt innan en 

intervjustudie. En etisk egengranskning har genomförts tillsammans med handledare (se 

bilaga C) där inga etiska problem framkom. Även de fyra forskningsetiska principerna, 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver har iakttagits och tillämpats i studien.  

5.6.1 De fyra forskningsetiska principerna 

Kravet på att ge intervjupersonerna i studien information om studiens syfte, om deras 

deltagande och om studiens genomförande tillsammans med kravet om deltagarnas 

samtycke tillämpats genom ett missivbrev som skickades till intervjupersonerna innan 

intervjutillfället (se bilaga D). Det togs även in ett skriftligt samtycke till deltagandet i studien 

vid intervjutillfället. Detta på liknande sätt som Kavle och Brinkmann (2014) beskriver om 

hur det är en säkerhet för både forskare och deltagare att ha en skriftlig överenskommelse om 

intervjupersonens deltagande. Att ge största möjliga konfidentialitet till deltagarna har 

försökt tillämpas på flera olika sätt. För det första så har intervjuerna spelats in, 

transkriberas och avidentifieras, vilket även utlovades i missivbrevet. Inspelningarna har 

enbart tagits del av uppsatsförfattaren och ska efter att arbetet har blivit godkänt makuleras.  

Under arbetets gång har avidentifieringen av intervjupersonerna inneburit att de inte kan 

identifieras i studien utan det enda som finns kvar är om personen arbetar på en 

stadsmission eller ett socialkontor. Materialet som samlas in har som syfte att enbart 

användas i denna studie vilket gör att även transkriberingarna av intervjuerna sedan kommer 

att makuleras efter att examensarbetet är godkänt. Detta för att inte sprida materialet vidare 

utifrån nyttjandekravets princip (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.6.2 Andra etiska aspekter och iakttagelser 

Fortsättningsvis räcker det inte enbart med att ta de forskningsetiska principerna i beaktning 

under studiens gång utan Kvale och Brinkman (2014) förklarar även hur andra etiska 

aspekter bör tas i beaktning under hela forskningsprocessen. Ett av de problem som 

formulerades under arbetets gång var uppsatsförfattarens påverkan på studien och att det 

finns en möjlighet till att uppsatsförfattare omedvetet bortser från delar ur resultatet och 

betonar det som uppsatsförfattaren anser är viktigt. Detta kan riskera att studien inte blir 

opartisk och fullständig, enligt Kvale och Brinkmann (2014). Detta kan vara av intresse att 

lyfta då det enbart är en uppsatsförfattare som tolkar resultatet och där inga flera 

medforskare som kan ge sin syn på empirin. Detta har reflekterats med handledare och 

uppsatsförfattaren har ett flertal gånger under studiens gång gått tillbaka och kritiskt 

granskat arbetet och dess olika delar. En vidare diskussion om hur de etiska aspekterna och 

dess påverkan på resultatet diskuteras vidare i 7.2. metoddiskussion.  

6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras och analyseras den insamlade empirin från intervjustudien som 

har genomförts med personal på stadsmissionen och socialtjänsten. Inledningsvis 

presenteras resultatet med fokus på de förändringar som skett i samhället som exempelvis 

hur samhället blir allt mer ojämlikt och hur individer idag lever i en allt mer komplex 

problematik. Därefter följer en presentation och analys om hur bostadsbristen blir individens 

ansvarsområde när den borde ligga på ett strukturellt plan. Avslutningsvis kommer en 
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presentation och analys om stadsmissionens betydelse i ett föränderligt samhälle. Följande 

avsnitt bygger på en uppdelning där en analys sker från makronivå till mikronivå för att 

därefter gå från mikronivå till makronivå.  

6.1 Ett samhälle i förändring  

I intervjuer med personal från socialtjänsten och stadsmissionerna framträder ojämlikheten i 

samhället fram som ett tydligt tema. Flertal lyfter specifikt hur ökningen av ojämlikheten 

särskilt drabbar utsatta grupper i samhället, exempelvis individer med försörjningsstöd. 

Marie som har arbetat i över tio år med individer i utsatthet, beskriver hur samhället har 

blivit mer ojämlikt: 

Jag tänker att skillnaden mellan de som har allra mest och de som har minst ökar 

och dem här mitt emellan blir också färre och det blir allt fler som har väldigt mycket 

och väldigt många fler som har väldigt lite. Och det ställer ju samhället för stora 

prövningar och som också kommer att kosta pengar när man vänder samhället 

ryggen och inte ser att jag har blivit sedd och ingen som ser mig och mina behov.  

– Marie (stadsmissionen) 

Utifrån den polariseringen som Marie beskriver så reflekterar de andra intervjupersonerna 

om hur de med minst tillgångar i samhället även kommer allt längre ifrån samhället. Deras 

problematik och svårigheter blir allt mer komplex och det handlar inte längre om enbart 

arbetslöshet och äldre män som har alkoholproblem. Evelina som har arbetat flera år inom 

socialtjänsten och ett antal år tillbaka på ekonomiskt bistånd beskriver individernas 

komplexa situation på följande vis: 

Man ser också att det blir mer och mer komplexa situationer personer befinner sig i. 

Det kanske inte är bara att man är arbetslös, man kanske helt plötsligt saknar bostad 

eller man kanske har någon form av social problematik och … problematik kan vara 

väldigt omfattande. Man kanske inte är bra i ett förhållande, inom familjen … 

boendet kanske inte är optimalt, man kanske [har] fysiska nedsättningar eller 

psykiska nedsättningar. Så det är inte bara som förut att man var arbetslös och det 

var bara att behöva söka ett jobb. Man måste se på många andra livsområden hos en 

människa som kanske behövs tryggas upp innan man kan ta ett jobb [idag].  

– Evelina (socialtjänsten) 

På liknande sätt beskriver Eva som har arbetat inom stadsmissionen i över 15 år, vilka 

problem de allt yngre personerna har när de kommer till stadsmissionernas verksamhet.  

Det är ju att de har blivit yngre och att dem har mer komplexa problematik … de går 

ner sig väldigt fort då de går på så tunga droger och dem asså de blir utslagna väldigt 

fort och sen … den här hemlösheten. – Eva (stadsmissionen) 

Resultatet antyder på en förändring i demografin, där individer i socialt utanförskap kommer 

allt längre bort från samhället och får en allt mer komplex problematik. Vad som ligger till 
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grund för denna förändring i demografin kan bero på flera olika aspekter men delar av de 

förändringar som sker i samhället skulle kunna förstås utifrån begrepp som ojämlikhet, 

konsumtionskrav, individualisering och missaktning. En anledning till den allt mer komplexa 

situation, där det både kan finnas missbruk och psykisk ohälsa i grunden, skulle kunna bero 

på den allt större ojämlikheten. För precis som Wilkinsson och Pickett (2011) beskriver så 

finns det tydliga samband kring hur den psykiska ohälsan ökar i ojämlika samhällen. Vilket 

även stödjs av tidigare studier (Angelin, 2009; Hjort, 2012; Karlsson m.fl., 2015) om hur 

individer kan utveckla en psykisk ohälsa på grund av den levnadssituation som de lever i. 

Detta skulle i och med detta betyda att det inte är den psykiska ohälsan som är problemet 

utan att det finns en problematik bakom den psykiska ohälsan. Därför skulle den ökade 

ojämlikheten kunna vara det som skapar en större psykisk ohälsa hos individerna 

(Wilkinsson & Pickett, 2011). Vilket då också är en av orsakerna till den komplexa 

problematiken som individer har i dagens samhälle.  

Det individualistiskt samhälle och dess krav på individerna kan tolkas som en annan 

förklaring till den allt mer komplexa problematiken. Det individualistiska samhället påverkar 

inte enbart de som lever i socialt utanförskap utan påverkar alla i samhället. Individerna blir 

allt mer fokuserade på att själv klara av de informella krav som ställs kring bland annat 

konsumtion (Bauman, 2008). Vilket gör att individerna blir upptagna med sig själva och 

riskerat att glömma bort omgivningen som blir något främmande. När individer blir osäkra 

på sin omgivning tenderar det snabbt att skapas en ”vi-mot-dem”-känsla för att säkra upp 

kring sig själv och sin sociala grupp (Wilkinsson & Pickett, 2011). Marie beskriver hur det 

även syns tydligt bland de som lever i utsatthet och inte enbart mellan dem de med mest 

resurser och de med minst resurser i samhället: 

[Vi får] medvetet välja bort alla märkeskläder för att det är så hård konkurrens på 

det, det vill alla ha. Det signalerar status och det kan vi inte använda i vår 

verksamhet, vi ska ha basplagg, basic. För även där [tenderar vi människor att tänka] 

”sådär nu är jag lite bättre än dig". För när du står längst ner så gör det också, det är 

lättare att trampa på någon annan långt ner för att höja sig själv. Det handlar ju om 

att bli sedd och bekräftad och vara en del av det här man ser omkring sig och 

förväntas vara. – Marie (stadsmissionen) 

Det Marie beskriver är hur personalen på stadsmissionen inte kan dela ut märkeskläder till 

de som är ekonomiskt utsatta i samhället, då det kan relatera till att individerna försöker att 

missakta andra i ekonomisk utsatthet som inte har dessa märkeskläder för att själva se sig 

som lite bättre.  Detta skulle kunna tolkas att ju mer individualistiskt och mer ojämlikt 

samhället är, ju mer osäkra och benägna blir individerna att hitta strategier för att få känna 

sig erkända och som en del av samhället. Att bli erkänd både av sig själv och omgivningen är 

två olika typer av erkännande som även Heidegren (2009) nämner som centrala för att bli 

erkänd som person. Även Maslow (1943) benämner att bli erkänd och respekterad i 

samhället är ett av de grundläggande behoven genom det så kallade bekräftelsebehovet.  

Därmed kan det som har nämnts tidigare kring den allt mer komplexa problematiken hos 

individerna tolkas att i ljuset av en ökad ojämlikhet och ett allt mer individualiserat samhälle 
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som minskar förtroendet mellan individerna och skapar en missaktning. Genom att både den 

gruppen som har allra mest och den gruppen som har allra minst ökar och då kommer de 

också allt längre ifrån varandra, något som Marie beskriver. Det ger uttryck åt en ökad 

missaktning och en allt starkare vi-mot-dem-känsla och gör att avståndet mellan dessa 

grupper blir allt större.  Det som Wilkinsson och Pickett (2011) beskriver är hur den här 

missaktningen gör att de som är utanför samhället får utstå ett större förakt. Något som även 

tidigare studier (Angelin, 2009; Salonen, 2013; Starrin, 2013) belyser vid kontrollen vid 

ekonomiskt bistånd och inom socialtjänsten överlag. Enligt Dahlstedt (2009) låg även 

missaktningen för individer i ekonomisk utsatthet till grund för arbetslinjen, en reform som 

skulle motverka att individer blev lata och omotiverade. Vilket kan tolkas i att förändringen 

av synen på individer i ekonomisk utsatthet även har påverkar hur arbetet inom 

socialtjänsten har utvecklats till att motivera individerna att bli aktiva och göra en förändring 

i deras liv. Däremot behöver inte krav på aktivering vara något negativt enligt personal från 

både ekonomiskt bistånd och stadsmissionerna lyfter men att det viktigaste är att det sker på 

en nivå som passar den enskilde individen, en anpassning som enligt socialsekreterarna kan 

vara svår i och med den komplexa problematiken som individerna lever i.  

6.2 Att hantera de nya behoven 

I och med att allt fler individer lever med en allt mer komplex problematik så är det inte 

heller lika lätt för socialtjänsten att hantera dessa behov. En av utmaningarna som 

socialsekreterarna i studien och som tidigare studier (Angelin, 2009; Bergmark, 2013; 

Salonen, 2013) betonar hur det kortsiktiga ekonomiska biståndet inte fungerar i realiteten. 

Det blir en bidragsform som i allt flera fall blir en långsiktig lösning, menar Robin, Sara och 

Evelina.  Resultatet belyser hur individerna har en komplex problematik som måste tryggas 

upp först innan de kan komma ut i arbete eller i en annan typ av försörjning. Tidigare så var 

grundtanken att de som uppbär ekonomiskt bistånd inom en snar framtid skulle bli 

arbetssökande eller bli sjukskrivna och på det viset övergå i någon annan form av försörjning, 

något som inte funkar i realiteten, enligt Sara och Evelina.  Detta kan tolkas med Maslows 

behovshierarki (1943) kring brister i trygghetsbehovet när en kortsiktig lösning blir 

långsiktig. Det skapar en osäkerhet kring hur levnadssituationen kommer att fortskrida i och 

med att situationen inte är hållbar i längden, något som även tidigare studier (Angelin, 2009; 

Bergmark, 2000; Hjort, 2004; Karlsson m.fl., 2015) betonar.  

Hur individer som lever på ekonomiskt bistånd och på riksnormen under en längre tid 

påverkas är någonting som Sara och Robin reflekterar över. Sara menar att det kan bero lite 

på hur individerna har haft det ekonomiskt innan och om de är vana att leva på en ganska 

stram budget. Vilket skulle kunna tolkas med hur van individen är att leva på en viss nivå i 

Maslows behovshierarki (1943). Individer som exempelvis är van vid att arbeta med sitt 

självförverkligande som är den högsta nivån i behovshierarkin och som helt plötsligt måste 

börja arbeta med de grundläggande behoven som försvann i och med en livskris. De 

individerna kan få det svårare att tillämpa sig till den nya situationen, än de individer som är 

vana att arbeta med de grundläggande behoven i hierarkin. Robin menar däremot att det är 

problematiskt att biståndstiderna blir allt längre vare sig vilken nivå individen lever på, då 

det urholkar din ekonomi: ”Det man kan säga är att om du har långa bidragstider så urholkar din 
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ekonomi hela tiden”. Alla tre socialsekreterare är däremot överens om att det finns ett behov av 

att korta ner bidragstiderna, vilket även styrks av tidigare studier (Angelin, 2009; Bergmark, 

2013; Salonen, 2013). Detta kan därmed ge uttryck åt hur socialsekreterarna i många fall 

måste försöka identifiera individens problematik och lotsa dem vidare till andra instanser i 

samhället och inte enbart pröva rätten till bistånd. Något som socialsekreterarna i studien 

nämner blir en allt vanligare arbetsuppgift.  

I sin tur anser inte socialsekreterarna i studien att det ekonomiska biståndet är för lågt utan 

att det ändå är en bra prisnivå som speglar vad en låginkomsttagare kan få ut i lön. Robin 

reflektera däremot över riksnormens nivå på följande sätt:   

Så ja, det är väl inte helt fett att leva på försörjningsstöd men grundtanken är också 

att det är samhällets yttersta stöd och läser du i liksom dem riktlinjer som gäller för 

försörjningsstöd som socialstyrelsen har uppgett så säger man att det inte gäller en 

absolut miniminivå eller en lyx-nivå men någonstans där emellan och där man ska ta 

hänsyn till människors framför allt basala behov och såhär för tanken är att man ska 

komma vidare. – Robin (socialtjänsten) 

Robins resonemang liknar det som Evelina reflekterar över hur det är viktigt att 

försörjningsstödet är på en nivå som kan likna inkomsten på ett lågavlönat arbete då 

individen ska klara sig även på den inkomsten. Däremot är tanken vid utformningen av 

försörjningsstödet att det ska vara på en lägre nivå än den inkomst som individen kan få vid 

förvärvningsarbete, beskriver tidigare studier och utredningar (Bergmark, 2000; Panican och 

Ulmestig, 2011; SOU 1993:16; Stranz, 2007). Detta med anledning av att det ska vara mer 

värt att arbeta än att gå på ekonomiskt bistånd, vilket även är grunden i arbetslinjen 

beskriver Dahlstedt (2009). Detta kan i så fall tolkas som att försörjningsstödet ligger under 

vad en lågavlönad individ får ut i lön. Vilket i sin tur belyser hur individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd är fattigare än den resterande befolkningen, något som även tidigare 

studier (Bergmark, 2013; Salonen, 2013) konstaterar. Detta skulle i och med detta göra att 

även riktlinjerna kring ekonomiskt bistånd förstärker en ökad ojämlikhet i samhället. 

Samtidigt betonar personalen på ekonomiskt bistånd att det inte är de på ekonomiskt bistånd 

som beslutar om riksnormen utan att det är kommunens politiker som avgör nivån på 

riksnormen. Sara tycker att politikerna ibland kan vara lite långsamma i att göra 

förändringar i riksnormen exempelvis kring att utöka normen med kostnader för internet. 

Vilket kan ses som en av de poster som i dagens samhälle är nödvändigt för att hålla kontakt 

med myndigheter men som exemplifierar hur biståndsnormen inte har hängt med i samma 

takt som samhällets utveckling. Sara utrycker däremot i och med detta även en förståelse om 

hur politiska beslut inte kan ske över en natt och att det ändå sker ändringar kontinuerligt 

men att de kanske ligger efter lite just nu.  

6.2.1 Att ställa krav 

En annan utmaning som finns inom socialtjänsten och som personalen på stadsmissionerna 

lyfter som problematiskt, är kravställandet från socialtjänstens sida. Som nämndes lite 

snabbt i föregående diskussion i första stycket i 6.2. finns det två grundkrav för att individen 
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ska vara berättigad ekonomiskt bistånd och sedan kunna försörja sig på annat sätt. Evelina 

berättar detta på följande vis: ”Grundkraven är som sagt arbetsförmedlingen eller sjukskriven men 

det är inte helt svart eller vitt.”.  Samtidigt framkommer det i resultatet att kravställandet har 

förändrats i och med den allt mer komplexa problematiken som individerna lever i. Evelina 

beskriver hur de måste i större utsträckning ta hänsyn till den komplexa problematiken och 

hur individerna inte direkt kan stå till arbetsmarknaders förfogande. Däremot är 

socialsekreterarna i studien överens om att det är viktigt att ha någon form av kravställande 

på individer som söker ekonomiskt bistånd. Enligt Robin och Sara så kan inte socialtjänsten 

bara dela ut pengar hur som helst utan att individen ska visa sig vara motiverad och ha skäl 

till att få ekonomiskt bistånd. Däremot kan kravställandet på individerna se olika ut 

beroende på vilken problematik som individen har, förtydligar personalen på socialtjänsten 

under intervjuerna.  

En del krav som socialtjänsten ställer på individen anses vara alldeles för höga för att 

individen ska kunna genomföra detta, enligt personal på stadsmissionerna. Vilket även 

Angelin (2009) och Panican och Ulmestig (2011) lyfter i deras studier. Utifrån tanken på ett 

aktivt medborgarskap och arbetslinjen så ska individen vara sysselsatt på något vis för att få 

rätt till ekonomiskt bistånd (Dahlstedt, 2009). Detta genom att exempelvis arbetsträna på en 

arbetsplats, något som både Diana och Eva från socialtjänsten ändå lyfter som något positivt. 

Däremot måste arbetsträningen vara anpassad efter individens nivå vilket socialtjänsten 

ibland kan ha svårt att tillämpa, beskriver Diana. För Diana menar att om sysselsättningen 

som socialtjänsten ställer som ett krav är för högt och ouppnåeligt för individen så kommer 

det mer få individen att känna sig otillräcklig än att stärka individen till att bli 

självförsörjande. Vilket framställer hur arbetslinjen (workfare) kan anses som något positivt 

i de fall som kravställningen ställs på en rimlig nivå. På grund av den komplexa 

problematiken som individerna lever i idag är det ännu viktigare att kunna bygga upp 

bristbehoven i Maslows behovstrappa och stärka individens erkännande innan det går att 

ställa större krav på individen. Då många av de individerna inte har de bristbehov som finns i 

Maslows (1943) behovshierarki uppfyllda så är det exempelvis inte rimligt att ge krav på att 

individerna ska kunna ta ett ”vanligt” jobb.  

Samtidigt som Robin beskriver hur de olika nedskärningarna inom exempelvis 

arbetsförmedlingen gör att det idag ställs mer krav på individen. Individer ska i dagens 

samhälle klara av att söka arbeten själv och vara med självgående, något som 

arbetsförmedlingen tidigare kunde hjälpa till med. Även Marie beskriver hur alla individer 

måste vara en ”bra administratör” över sina liv. Vilket kan tyda på att samhället blir allt mer 

individualistiskt och hur individerna i samhället inte längre kan förlita sig på andra utan ska 

klara av allt på egen hand, något som Bauman (2002) beskriver är centralt i det 

individualistiska samhället. Detta är däremot problematiskt för individer som inte kan och 

har förmågan att ta detta ansvar över sina liv, vilket Marie beskriver nedan:  

Det krävs idag att vi är väldigt bra administratör över ditt eget liv, för att ha tillgång 

till det du har rätt till. Och har du inte [det] och det kan räcka med att du psykiskt 

utmattad eller har knatat in i väggen eller att det har hänt en livskris eller 
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någonting …. det är lättare idag att falla mellan stolarna skulle jag säga.  

       – Marie (stadsmissionen) 

Det som Marie beskriver och med tanken kring utvecklingen av arbetslinjen (workfare) där 

ansvaret läggs på individen (Dahlstedt, 2009) så går detta att förstå hur det genererar i att 

allt fler individer faller mellan stolarna. Då individerna inte klarar att de individuella krav 

som finns i dagens samhälle. För om du en gång hamnar utanför samhället så är det svårt att 

ta sig tillbaka in i samhället, enligt Svedberg och Wollter (2013). Eva tar också upp hur 

individerna idag måste strida för att få hjälp.  

[Socialtjänsten] har höjt ribban ganska kraftigt för att få hjälp och det krävs mycket 

för en person som kanske mår jättedåligt och gjort det många år. För att få hjälp 

måste du va så pass du får inte vara för långt ifrån för att få hjälpen För du måste 

strida lite för att få hjälp idag. Du måste kunna prata för dig. – Eva (stadsmissionen) 

Marie och Eva lyfter hur individer i ekonomisk utsatthet inte lika enkelt har rätt till den 

hjälpen de egentligen har rätt till. Detta kan förstås som ett exempel på vad Dahlstedt (2009) 

menar är utvecklingen mot ett välfärdssystem där individen måste kämpa för att få ta del av 

välfärden, bland annat genom att ha ett avlönat arbete. De individer som står utanför 

arbetsmarknaden, och som därmed inte omfattas av de generella transfereringssystemen, 

hänvisas istället till det kommunala försörjningsstödet och en allt större ekonomisk utsatthet 

(Bergmark, 2012).  Det leder till att det blir allt större grupper på vardera sida i demografin, 

de som arbetar och de som står utanför arbetsmarknaden. Vilket stärks av det som Marie 

beskriver i början av analysen hur samhället blir allt mer ojämlikt. 

Utifrån studiens resultat tydliggörs variationer på kravställandet utifrån vem det är som 

söker och vem det är som handlägger ärendet. Vilka krav och vad som är målbilden för 

individerna ser Robin, Evelina och Sara olika på.  Vilket liknar det resultat som Stranz (2007) 

fick i sin avhandling kring hur det fanns en variation i bedömningarna av ekonomiskt 

bistånd. Något som Stranz konstaterade kunde variera beroende på vem som söker och på 

socialsekreterarens kunskap och tolkning på de ramar och regler som finns. Däremot 

beskriver alla tre socialsekreterare att det är rimligt med krav kring hur individen ska komma 

i någon form av egenförsörjning och att de ska visa att de är motiverade under arbetets gång. 

I likhet med synen på den aktiva medborgaren och på workfare så går detta att tolkas att det 

är viktigt att individen håller sig till sin planering och de krav som ställs för att ha rätt till det 

ekonomiska biståndet, något som socialsekreterarna i studien betonar under intervjuerna. 

Det är inte självklart att de ska ha rätt till välfärden utan de ska på något vis förtjäna detta 

(Dahlstedt, 2009). Däremot tar Sara upp hur exempelvis individer i missbruk tillhör en av de 

specifika grupper som socialtjänsten har ansvar för, enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 6 

kapitel. Att vissa grupper enligt lag har rätt till välfärd utan några större krav visar att det än 

idag ändå finns en form av välfärd kvar i den offentliga sektorn i Sverige och som under en 

längre tid har varit grunden inom den svenska välfärden (Esping-Andersen, 1990). Även när 

workfare mer och mer tenderar att ersätta welfare i den offentliga sektorn, enligt (Panican & 

Ulmestig, 2016; Panican & Ulmestig 2011; Hjort, 2012).   
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6.2.2 Vikten att arbeta med grundbehoven 

Som tidigare nämnts så arbetar stadsmissionerna mycket med att individerna som kommer 

till stadsmissionernas verksamheter ska känna sig sedda och viktiga oavsett vilken 

problematik de har. Alva beskriver hur de ofta får höra av människorna som kommer till 

stadsmissionens verksamhet att ”vi är deras räddning i vardagen”. Alva och resterande av 

personalen på stadsmissionerna menar att stadsmissionerna är ett ställe där individer kan få 

hjälp med det som de själva efterfråga, vare sig om det handlar om att få sova några timmar i 

en säng eller om det efterfrågar en kontakt med socialtjänsten. Det handlar om att fylla de 

bristbehoven som Maslow (1943) beskriver för att komma uppåt i hierarkin och för att ha 

orken att komma tillbaka in i samhället. 

Jag tror att vi är, vi hjälper nog väldig många människor om inte annat hjälper vi 

väldigt många att komma tillbaka. Jag tror det är lättare att gå till oss än att gå till 

kommunen för att be om hjälp.  – Eva (stadsmissionen) 

För det tyder på hur detta handlar om att hitta de där små bitarna som gör att individen blir 

motiverad och tar ett steg framåt. Det kan förstås utifrån Maslows behovshierarki (1943) och 

Heidegrens (2009) reflektion om erkännande, vilket kan vara olika sätt att arbeta med för att 

hjälpa individen in i samhället igen. Stadsmissionerna beskriver hur det kan vara så enkelt 

att ge individerna möjligheten att komma hit och få en liten bit mat, att få tvätta sina kläder, 

att få värme och omtanke eller att bara bli mött och sedd i ögonen utan att bli dömda utifrån 

sin problematik. Behov som liknar de behov finns Maslows (1943) behovsnivåer så som inom 

de fysiologiska behoven, behovet av tillförlitlighet, trygghetsbehovet och bekräftelsebehovet.  

Genom att arbeta med behovshierarkin och få individen att känna sig erkänd som person kan 

därför tolkas som något viktigt. Behov som stadsmissionerna är väldigt duktiga på att 

tillmötesgå, något som både stadsmissionerna själva men även personalen på socialtjänsten 

konstaterar. Eva beskriver hur stadsmissionen är en viktig del i samhället på följande sätt: 

Dels för att vi har en väldigt bra värdegrund och att vi är väldigt duktiga på det vi gör. 

Alla människor har ju samma rätt till hjälp. Alla människor som kommer in här, det 

spelar ingen roll vad de har för behov och vi har ju alla typer och slag av människor 

som kommer hit. Och vi är väldigt duktiga på att vi inte stöper alla efter en form, den 

här hjälpen ska dem här människorna ha. Utan man tar sig tid och pratar med varje 

människa och man ser varje människa och tittar på dennes behov och man hjälper 

dem för att dem får fram det dem själva behöver. Sen tror jag också att det skulle se 

otroligt dåligt ut om inte stadsmissionen fanns. Vi gör väldigt mycket saker och vi är 

väldigt duktiga på det vi gör. Vi har många av de tyngsta som är här som våra 

klienter som ingen annan egentligen klarar av att ta hand om.  

– Eva (stadsmissionen) 

Resultatet visar även att socialsekreterarna i studien önskar att de skulle ha mer tid till att 

arbeta med socialt arbete likt det arbete som stadsmissionerna utför. Något som däremot kan 

betraktas som en svår uppgift för socialsekreterarna, då de både ska arbeta med att ge stöd 

till individen samtidigt som de ska arbeta med krav och kontroll, något som även Panican och 
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Ulmestig (2011) lyfter som problematiskt. Robin som arbetar på socialtjänsten menar att det 

har skett en förändring inom socialtjänsten och att mer fokus läggs på att stödja individen 

och att arbeta med socialt arbete: 

Som tradition har socialtjänsten haft ett definierat problem, människors problem. 

Nu har man istället börjat fråga sig vad tänker du själv att du bör göra? Den frågan 

har ingen ställt till mig förut alltså och då måste man börja tänka själv och ta ansvar 

för sin egen situation. Och på vilket vis kan vi hjälpa dig och vilket är det bästa 

möjliga mötet för dig vill säga och vad vill du få ut av det här? Och det gör något med 

människor att se någon typ av hopp inte bara tralla på sådär.  

– Robin (socialtjänsten) 

Det tyder på att det har blivit viktigare att lyssna på individen och ge dem möjligheten att 

själva känna sig delaktiga i arbetet kring deras förändring, något som även tidigare studier 

(Angelin, 2009; Panican & Ulmestig, 2011) visar att klienterna efterfrågar. Robin beskriver 

att socialsekreterares viktigaste redskap är att kunna lyssna på individen och göra dem 

delaktiga. Detta är även centralt för att kunna se individen som en erkänd person och ge 

individen att självförtroendet till att kunna göra en förändring (Heidegren, 2009). Även 

Evelina beskriver vikten av att arbeta med socialt arbete och inte enbart med det 

administrativa. En prioritering som Evelina tycker är svårt då många timmar läggs på det 

administrativa arbetet. Evelina beskriver fortsättningsvis hur deras verksamhet har börjar 

kolla på hur de ska kunna minska den administrativa tiden på biståndskontoret som skulle 

möjliggöra att mer tid till kan läggas på sociala arbetet.   

För jag tror mer på att man behöver träffa klienterna mer eller följa upp personerna 

och sen vet jag inte om det ska vara att man om man bara tittar på ekonomiskt 

bistånd. Att man kanske har en ekonomihandläggare som bara gör det 

administrativa och jag som socialsekreterare kanske jobbar mer och samarbetar mer 

med IFO eller arbetsspecialister eller arbetsförmedlingen. Men att jag mer är utåt 

och samverkar, nätverkar och jobbar mer med klienterna. Att jag följer med klienten 

till läkarbesök eller jag går hem till klienten och träffar personen där istället för att 

ha mötet här. Men jag tror att för att få ut mer av utbildningen från 

socionomprogrammet så är det ju mer socialt arbete som man har pluggat till och 

inte att sitta framför datorn och skriva så det skulle jag vilja ändra på att se mer 

individuellt på det. – Evelina (socialtjänsten) 

De resonemang som både Robin och Evelina har kring socialt arbete tyder på att det finns en 

glimt om att de vill arbeta mer med socialt arbete och att det är viktigt för individerna. Att de 

vill vara mer av den stöttande instans som efterfrågas i Angelins (2009) studie. Ett resultat 

som skiljer från den syn som Stranz studie (2007) visar kring hur socialsekreterarna vill 

utöva mer kontroll och krav. Intervjupersonerna i denna studie lyfter istället hur de vill utgå 

från individen och dess problematik för att kunna gå till botten med vad som är problemet till 

deras utanförskap. Däremot syns en tendens i resultatet kring hur organisationen och 

socialsekreterarens arbetsuppgifter hindrar dem för att jobba på det viset de önskar att de 
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skulle kunna arbeta. Vilken även detta visar hur de strukturella svårigheterna påverkar 

individen kring vilket stöd socialsekreterarna kan ge individen. 

6.3 Ett föränderligt välfärdssystem, var är vi på väg? 

Intervjupersonerna har lyft både svårigheter och problem i dagens samhälle och kring det 

yttersta skyddsnätet. Stadsmissionerna har även beskrivit hur de arbetar med de olika 

bristbehoven så som de fysiologiska behoven och bekräftelsebehovet i Maslows behovstrappa 

(1943). Däremot är de flesta intervjupersonerna i studien överens om att den offentliga 

sektorn fortfarande är en stark aktör i dagens välfärd. Dock blir det allt fler maskor i det 

yttersta skyddsnätet som enligt Marie beror på att det är fler som ska ta del av den ”offentliga 

kakan”. Detta pekar på att det idag är allt fler individer som är i behov av socialtjänstens 

insatser och som utmanar den offentliga sektorns ekonomi eller resurser som i och med detta 

inte räcker till. Enligt Evelina så är det tråkigt att ideella organisationer ser ett behov av att 

behöva stötta upp det yttersta skyddsnätet något som egentligen borde ligga på den offentliga 

sektorn. Däremot menar Robin att det alltid kommer att finnas både en offentlig sektor och 

en tredje sektor med ideella organisationer då de olika sektorerna har olika kompetens kring 

målgruppen. Studien vittnar om att stadsmissionerna har en stor kunskap kring de individer 

som lever långt ifrån samhället medan socialtjänsten har möjligheten att utföra 

myndighetsutövning och bistå med försörjningsstöd och andra stödinsatser. Detta belyser 

vikten av att stadsmissionerna och socialtjänsten samarbetar då ingen av organisationerna 

har alla de resurser och möjligheter som individerna idag efterfrågar i samhället.  

Även intervjupersonerna i studien lyfter hur det är viktigt med samverkan mellan olika 

instanser och att det också är behövligt för att kunna få ett tajtare skyddsnät. Då fler 

organisationer behöver hjälpas åt för att täcka upp behoven som finns i samhället. Alva 

förklarar att de i deras stadsmission arbetar för att skapa ett mervärde i staden och att de ska 

täcka de områden som inte de andra instanserna klarar av. Vidare beskriver Alva hur ett bra 

samarbete med de aktörer inom välfärden är av största vikt för att hjälpa individerna med allt 

som de kan behöva ha hjälp med. Stadsmissionerna kan inte själva ta beslut om ekonomiskt 

bistånd eller skicka människor på behandlingshem men de kan vara med och stödja 

individerna, vilket framkommer under intervjuerna. Detta genom att exempelvis följa med på 

möten till olika myndighetspersoner eller bjuda in myndigheterna att ha deras möten i 

stadsmissionens lokaler, beskriver Alva och Marie. Även Eva menar att det är viktigt att ha 

bra samarbeten och kontakter med personal inom socialtjänsten för att kunna hjälpa 

individen på ett snabbt sätt. Genom att ha arbetat på stadsmissionen i flera år så menar Eva 

att hon har kontakter och vet vilka vägar hon ska gå för att kunna hjälpa individerna som är i 

akut hjälp.  Det visar hur stadsmissionerna arbetar för att skapa ett mervärde och hjälper 

individerna att komma tillbaka in skyddsnätet, något som tidigare studier även betonar 

(Karlsson m.fl., 2015; Fridolfsson & Elander, 2012; Olsson & Nordfeldt, 2008). ”Vi ska verka 

i den utsattheten som ingen annan verkar” beskriver Marie och betyder just att de ska arbeta 

där det offentliga skyddsnätet brister.   
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7 DISKUSSION  

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat med en tydlig koppling till studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter diskutera vidare forskningsområden samt en metoddiskussion 

kring genomförandet av studien. Avslutningsvis formuleras en kortare slutreflektion om 

studiens slutsatser.   

7.1 Resultatsdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad som händer med det yttersta 

skyddsnätet inom offentlig sektor när vi går från välfärd till arbetslinje (welfare to workfare) 

och vilken betydelse stadsmissionerna får som representant för den tredje sektorn i ett allt 

mer individualistiskt samhället.  

Den första frågeställningen i studien angående vilka problem och svårigheter som människor 

som är i behov av ekonomisk hjälp möter i dagens samhälle är enligt intervjupersonerna i 

studien hur vi idag har en förvrängd bild kring vad som ligger till grund för individernas 

komplexa problematik. Några av de strukturella utmaningar som finns i samhället och som 

tenderar att bli individens ansvarsområde är exempelvis bostadsbristen, utvecklingen av 

arbetslinjen (welfare to workfare) och ändringarna i demografin som har blivit mer ojämlik. 

Utmaningar och svårigheter som samhället skulle behöva arbeta med på strukturell nivå men 

där samhället istället anser att individerna själva ska lösa dessa problem genom individuella 

insatser. Den offentliga sektorn ställer allt mer krav på att individen ska vara mer 

självgående, i och med nedskärningar som sker inom offentlig sektor. En utveckling som 

tydligt visar hur arbetslinjen har implementerats inom välfärden och att individen inte längre 

har tillgång till den välfärd och hjälp som fanns tidigare (Dahlstedt, 2009). En utveckling 

som även styrks genom tidigare studier (Panican & Ulmestig, 2011; Salonen, 2013; Stranz, 

2007) på området.  

Individer i utanförskap har idag en allt mer komplex problematik och som kan innehålla 

missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa och arbetslöshet. En grupp som kommer allt längre 

ifrån samhället och som relaterar till en större ojämlikhet i demografin. Något som skulle 

kunna anses bero på att individer i utsatthet inte klarar av de krav som ställs i ett 

individualistiskt samhälle och hamnar således utanför. Ett utanförskap som enligt flera 

studier (Angelin, 2009; Hjort, 2004; Olsson & Nordfeldt, 2008) är på flera områden så som 

inom konsumtion, bostadsmarknad och ekonomiskt utanförskap. En aspekt som även 

socialsekreterarna i studien beskriver om förhoppningen om att de administrativa 

arbetsuppgifterna ska minskas och möjliggöra för mer tid till socialt arbete. Däremot tar de 

administrativa arbetsuppgifterna allt för mycket tid och gör att stadsmissionerna istället får 

arbeta med det sociala arbetet, ett arbete som stadsmissionerna har lång erfarenhet av.  

Detta leder in resultatet på den andra frågeställningen i studien kring stadsmissionernas 

betydelse för individer i fattigdom och utsatthet i dagens samhälle. Som tidigare studie 

(Angelin, 2009; Panican & Ulmestig, 2011) beskriver om hur individer i flera fall inte anser 

att socialtjänsten är till någon hjälp, lyfter även stadsmissionerna i denna studie denna 
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aspekt. Istället går individerna till stadsmissionerna som bemöter dem på ett annat sätt och 

ger dem den hjälp som de efterfrågar, beskriver personalen på stadsmissionen i denna studie. 

Däremot är det viktigt att ändå komma ihåg att dessa individer i vissa fall har svårt att se sitt 

eget ansvar över situationen och skyller helt på samhället och socialtjänsten, något som både 

personal från stadsmissionen och socialtjänsten lyfter. Däremot finns det brister inom 

offentlig sektor som gör att individerna faller mellan stolarna. En problematik som blir allt 

mer komplex och som gör att individerna som hamnar i utanförskap hamnar långt ifrån 

samhället. Denna problematik kan socialtjänsten ha svårt att bemöta då de inte har insatser 

som är lämpade för de basala behoven så som att dela ut mat eller ge individerna tak över 

huvudet. Istället hänvisar socialtjänsten till stadsmissionens verksamheter som har resurser 

som kan tillgodose de basala behoven som exempelvis beskrivs i Maslows (1943) 

behovshierarki. Stadsmissionerna träffar dessa individer mer frekvent och kan arbeta med 

att stödja dessa individer att komma högre upp i Maslows behovshierarki för att sedan 

komma in i samhället igen. Komma in i samhället och orka ta del av de insatser som 

socialtjänsten erbjuder i form av exempelvis aktivering och boende. För denna studie visar 

att stadsmissionerna har en betydande roll i välfärden för en grupp människor som har fallit 

igenom skyddsnätet och som behöver hjälp att komma in i skyddsnätet igen. 

Stadsmissionerna har en lång och bred kunskap om denna målgrupp, en kunskap som 

socialtjänsten i vissa fall saknar. Därmed behövs stadsmissionerna i dagens samhälle för att 

skapa ett mervärde för dessa individer som lever i fattigdom och i utanförskap. Däremot är 

stadsmissionerna idag enbart ett komplement inom välfärden som till största del bedrivs av 

en fortfarande väletablerad offentlig sektor. Ett resultat som Olsson och Nordfeldt (2008) 

och Karlsson m.fl. (2015) beskriver lite kort men som denna studie bekräftar. 

Avslutningsvis har denna studie genom att både titta på problematiken en strukturell nivå 

och på individnivå försökt att se olika problem och hur dessa påverkar de båda nivåerna. 

Utifrån ett teoretiskt ramverk med teorier och begrepp på makro- och mikronivå har 

resultatet analyserats utifrån flera nivåer och sedan satts in i ett sammanhang. Som hur 

individerna har det svårt att bli erkända av samhället (Heidegren, 2009) i ett ojämlikt 

samhälle (Wilkinson & Pickett, 2011). Det som även kan konstateras i slutet av studien är att 

det är ett brett och komplext forskningsfält och där det ständigt kommer att behövas ny 

forskning. Framför allt i framtiden i och med att detta resultat visar på att vi är inne i en 

förändring då välfärdssamhället och dess olika aktörer verkar formas och komplimentera 

varandra på föränderliga sätt. Nya studier kring samarbetet mellan de olika aktörerna som 

befinner sig vid det yttersta skyddsnätet skulle behövas, både samarbeten inom offentlig 

sektorn men också mellan offentlig sektor och den tredje sektorn så som stadsmissionen. 

Som även Karlsson m.fl. (2015) diskuterat så är stadsmissionernas verksamheter ett 

outforskat forskningsfält som kan utnyttjas i en större grad. Det vi kan se idag är att det 

behövs ideella organisationer och att de besparingar som sker inom offentlig sektor får 

individer att hamna allt längre från samhället. En grupp som blir beroende av ideella 

organisationer så som stadsmissionen när den strukturella problematiken hamnar på 

individen. Vilket gör att fortsatt forskning på området och kring rollfördelningen mellan 

offentlig sektor och ideella organisationer kommer att vara av intresse i framtiden. 
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7.2 Metoddiskussion 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod baserat på sju intervjuer med tre 

socialsekreterare på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och fyra från 

stadsmissionernas verksamheter. Urvalet baseras på att socialkontoren skulle ligga i städer 

där det finns en stadsmission, detta för att kunna jämföra organisationernas syn på stadens 

problematik och kring deras samarbete mellan organisationerna. Däremot har inte en lika 

utförlig jämförelse kunnat genomföras då flera socialkontor för ekonomiskt bistånd tackade 

nej till att delta i intervjustudien. Detta genererade i att socialtjänst enbart har intervjuats i 

två olika städer och inte i alla de fyra städerna som stadsmissionen representerar. Det 

resultat som däremot har framkommit visar i flera fall på en entydig bild från både 

socialtjänst och stadsmissionerna. I intervjuerna med stadsmissionerna fanns det vid den 

fjärde och sista intervjun en tendens till mättnad, i och med att intervjupersonen mer 

bekräftade det som de andra intervjuerna redan hade beskrivit. En sådan entydig bild 

saknades vid sista intervjun med socialtjänsten och i och med detta borde fler intervjuer 

genomföras med socialtjänsten. Däremot är inte sju intervjuer tillräckligt för att få en mättad 

eller gemförbar bild av forskningsområdet som kan jämföras med Brymans (2016) 

beskrivning om ett överförbart resultat.  

Fördelen med en intervjustudie är att mycket information kunde inhämtas under de sju 

intervjuerna, nackdelen är däremot att det är ett stort och spetigt resultat som ska 

sammanställas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då forskningsområdet är brett och 

består av flera olika svårigheter och problem så har det varit svårt att få ihop resultatet. 

Däremot har flera olika svårigheter och problem i dagens välfärd redovisats och där ett 

resultat som behandlar studiens syfte och frågeställningar presenterats. Däremot har teman 

som motivationsarbete, stadsmissionens olika verksamheter och särskilda boenden fått 

avgränsas i resultatet vilken var områden som framkom i intervjuerna men som inte hade 

konkret med studiens syfte och frågeställningar att göra.  

Studiens resultat går i enlighet med tidigare forskning på området och att de olika 

intervjupersonerna har en relativt enig bild kring problematiken i det föränderliga 

välfärdssystemet. Vilket är ett sätt att konfirmera resultatet som Bryman (2016) beskriver är 

ett av kriterierna som påverkar studiens tillförlitlighet. Genom ett tydligt metodavsnitt finns 

en transparens i studiens genomförande som även är en del i både trovärdigheten och 

tillförlitligheten (Bryman, 2016). Det finns däremot alltid en påverkan av författaren och 

genom att exempelvis intervjuguiderna endast användes som grund så har uppsatsförfattaren 

ställt utvecklande frågor under intervjuns gång för att lyfta det som intervjupersonen ansåg 

var relevant. Vilket även är en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer, enligt Kvale 

och Brinkmann (2014). Trovärdigheten har försökts synliggjorts sedan forskningsprocessens 

start och där författaren kritiskt granskat de olika stegen i forskningsprocessen. 

Uppsatsförfattaren har även tagit emot återkommande feedback och granskning av 

handledare från högskolan. En återkoppling till fältet har inte genomförts med att skicka ut 

transkriberingarna som Bryman (2016) beskriver skulle kunna öka studiens trovärdighet. 

Däremot kommer en återkoppling ske vid studiens avslut både med andra kollegor från 

högskolan och med intervjupersonerna som har varit delaktiga i studien. 
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Den tidigare forskningen som används i studien är till stor del refereegranskade artiklar och 

avhandlingar. Däremot har andra studier och rapporter används med en lägre vetenskaplig 

kvalité men som enligt uppsatsförfattaren ändå anses vara trovärdiga och som styrks av 

andra studier inom ämnet. En av dessa rapporter som inte är refereegranskad är Karlsson 

m.fl. (2015) som till stor del finansierades av Sveriges stadsmissioner men där dess resultat i 

många fall styrks av exempelvis Olsson och Nordfeldt (2008) som är refereegranskad.  

Studiens forskningsetiska aspekter har tillämpats som beskrivs i avsnitt 5.5. Etiska 

ställningstaganden i metodavsnittet. Den etiska reflektionen, att som uppsatsförfattare 

riskera att påverka resultatet, aktualiserades bland annat i och med att intervjuerna med 

stadsmissionen genomfördes innan intervjuerna med socialtjänsten. I och med detta kan 

synen på stadsmissionens arbete som positivt, och som en bättre representant för ”det goda 

sociala arbetet” än arbetet som utförs på socialtjänsten, ha lyfts fram, en känsla som 

uppsatsförfattaren har haft under arbetets gång. Däremot har denna risk belysts 

genomgående under uppsatsarbetets, bland annat i handledning, och intervjuguiden till 

socialtjänsten bearbetades och byggde på så öppna och neutrala frågor som möjligt. Dock 

finns det alltid en risk att föreställningen om att socialtjänsten representerar högre grad av 

kontroll och krav – snarare än ett socialt arbete där man ”ser hela människan” – kan ha legat 

undermedvetet under arbetets gång, och att studiens resultat reproducerar sådana 

föreställningar. I kvalitativa studier finns det alltid en risk att författaren påverkar arbetet på 

sådant sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hänsyn till den reflektion som gjordes vid 

insamlingen av empirin, och utifrån studiens resultat som till största delen lyfter problemen 

och svårigheterna inom socialtjänsten är detta en etisk aspekt som är av vikt att belysa, då 

studien inte lyfter de positiva delarna av socialtjänstens arbete. Detta ska dock förstås som ett 

resultat utifrån det empiriska materialet och intervjupersonernas utsagor, snarare än ett 

resultat av författarens förförståelse eller föreställningar. Därefter har inga ytterligare 

forskningsetiska problem har framkommit under studiens gång. 

7.3 Slutreflektion  

Sammanfattningsvis finns det flera olika problem och svårigheter i dagens samhälle som 

påverkar individer på flera olika sätt. Svårigheter som i många fall kan anses ha kommit i och 

med utvecklingen av arbetslinjen på 1990-talet och som påverkade den universella välfärden. 

Svårigheter och problem finns således i alla nivåer så som i demografin, inom socialtjänstens 

organisation och regelverk och på individnivå. Resultatet beskriver hur individer i fattigdom 

och utsatthet får en allt mer komplex problematik och som står långt ifrån samhället. Där 

flera olika aktörer behöver stötta upp individen för att individen ska kunna komma in i 

samhället igen. En av de aktörer som hjälper till att skapar ett mervärde och som 

kompletterar den offentliga sektorn är stadsmissionerna. En riksorganisation som har en 

central plats i välfärden för att täcka de maskor som finns inom det yttersta skyddsnätet. En 

organisation som för vissa individer är ”deras räddning i vardagen” när det offentliga 

skyddsnätet sviker. 
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BILAGA A – INTERVJUGUIDE STADSMISSIONEN  

Intervjuguide för stadsmissionen 

Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat inom stadsmissionen?  

• Vad har du för arbetsuppgift inom stadsmissionen? 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Huvudfrågor: 

• Vilket är det främsta behovet som personer som kommer till er har? 

• Ser du några förändringar i samhället som påverkar de ekonomiskt utsatta och hur behovet 

av stadsmissionens verksamhet och socialtjänsten ser ut?  

 

Ämnen som ska beröras: 

Stadsmissionens olika hjälpinsatser  Kommunernas bemötande  Krav  

Komplement socialtjänst  Utanförskap och olika problem  

Annan målgrupp-fattiga   Konsumtion?  Försörjningstöd?  

 

Övriga frågor / förslag på frågor:  

• Varför är det viktigt att ni stadsmissioner finns? 

• Är det svårare att vara fattig i dagens samhälle än vad det var för typ 10 år sedan? 

• Kan kommunerna ge det stödet som efterfrågas?  

• Är socialtjänsten den hjälpande instans som de sägs vara i samhället? 

 

Avslutande frågor 

• Om du skulle få ändra på det offentliga systemet, vad skulle du då förändra? 

• Är det något mer du vill tilläga efter mina frågor? 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE SOCIALTJÄNSTEN 

Intervjuguide för socialtjänst 
Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten?  

• Vad har du för arbetsuppgift inom socialtjänsten? 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Huvudfrågor: 

• Hur ser du några förändringar i vilka som söker ekonomiskt bistånd eller i hur ni arbetar? 

Bostäder   De basala behoven   Kravställandet  

Riksnormen   Långtidsberoende  Personer med annan problematik  

 

• Kan kommunen och socialtjänsten tillgodose de behov som individer kommer med?  

Samarbete  Organisation   Tiden att verkställa 

 

• Hur ser du på kravställandet inom ekonomiskt bistånd?  

• Är det många som söker som har något typ av missbruk eller annan problematik och har 

det ökat eller minskat den senaste tiden? 

• Är det svårare att vara fattig i dagens samhälle än vad det var för typ 10 år sedan? 

• Behövs ideella organisationer som stadsmissionen i dagens samhälle?   

• Hur tror du samhället kommer att vara i framtiden? Offentlig sektor/privat sektor  

Övriga frågor / förslag på frågor:  

• Hur ser du några förändringar i ditt arbete kring dem som söker ekonomiskt bistånd eller 

hur ni arbetar? 

• Tycker du att försörjningsstödet är tillräckligt?  

• Har bedömningen av försörjningsstödet förändrats de senaste åren? 

 

Avslutande frågor 

• Om du skulle få ändra på försörjningsstödet, vad skulle du då förändra? 

• Är det något mer du vill tilläga efter mina frågor? 
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BILAGA C – ETISK EGENGRANSKNING 

Projekttitel: Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem. 

Studerande: Emma Hanisch. 

Handledare: Daniel Lindberg. 

  Ja Nej  Tveksamt 

1 Kommer känsliga personuppgifter att behandlas i 

projektet/uppsatsen/rapporten?  X  

2 Deltar barn under 15 år, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga barn, personer med psykisk funktionsnedsättning 

eller personer i beroendeställning (inom institutionsvård, till 

forskaren i studien etc.)? 

 X  

3 Kommer information om studien lämnas till 

forskningspersonerna (vanligen genom missivbrev)? X   

4 Kommer informerat samtycke att inhämtas (skriftligt eller 

muntligt)?  X   

5 Finns det samtycke från barnet och barnets föräldrar eller 

motsvarande vårdnadshavare om barn är under 15 år?  X  

6 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna negativt 

eller leda till skada?  X  

7 Kommer forskningspersonerna att informeras om att 

deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst? 
X   

8 Innebär projektet ett fysiskt ingrepp på forskningspersonen?  X  
 

 

Ort och datum:  

Eskilstuna 2019-01-24 

 

Underskrift av studerande: 

 

 

Handledare: 

Namn och titel:  

Daniel Lindberg, Fil dr. Lektor i socialt arbete 

Akademi/enhet:  

Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens 

högskola.  

Underskrift av handledare: 
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 BILAGA D – MISSIVBREV  

Information om ditt deltagande i denna intervjustudie 

Tack för att du är intresserad av att delta i min intervjustudie! 

Vidare kommer lite information om min studie och information kring ditt deltagande. Jag vill gärna att 

du läser igenom detta innan intervjun äger rum.  

Om studien: 

Detta är en studie till ett examensarbete som är en del av utbildningen på socionomprogrammet på 

Mälardalens högskola. Examensarbetet handlar om hur det yttersta skyddsnätet för individer som är 

beroende av försörjningstöd håller på att förändras. Det finns idag rapporter och forskningsartiklar på 

hur det offentliga skyddsnätet nedmontera och hur allt fler individer faller igenom. Därför fokuserar 

studien på att undersöka hur socialtjänst och stadsmissionerna ser på förändringen som påverkar 

försörjningsstödet och det yttersta skyddsnätet samt vilken hjälp som dessa individer får i dagens 

samhälle. 

Åtta intervjuer planeras att genomföras med personal från socialtjänsten och från stadsmissionens 

verksamheter.  

Om intervjun och ditt deltagande: 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i studien. 

Personuppgifter kommer att behandlas med största konfidentialitet. Vilket innebär att intervjun 

kommer att spelas in och sedan transkriberas och avidentifieras och förvaras på en säker plats. När 

arbetet är godkänt senare i vår kommer det insamlade materialet att makuleras. Som tack för din 

medverkan kan jag höra av mig när arbetet är klart, om du skulle vilja ta del av examensarbetet.   

Intervjun beräknas ta 45–60 minuter, på en tid och plats som du bestämmer.  

Jag vill tacka dig ännu en gång för att du är intresserad av att delta i min studie, jag ser fram emot att 

få höra din uppfattning och erfarenheter i ämnet! 

 

Har du frågor och funderingar kring ditt deltagande eller om studien i övrigt kan du höra av dig till: 

Studerande:    Handledare: 

Emma Hanisch    Daniel Lindberg 

Fil dr. Lektor i socialt arbete, MDH 

Jag intygar om att jag har tagit del av informationen i missivbrevet ovan och ger mitt samtycke till att 

delta i denna intervjustudie.  

Ort och datum:      Underskrift: 

_____________________________  ______________________________ 
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