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Abstract 
This study aims to examine the service “egna medel” provided by Swedish social services. A 

client using this service provides a mandate to the social services to manage their income and 

pay necessary outgoings in their place. This study aims to explore the underlying needs which 

makes the client require the service, what the service signifies in the client’s life and whether 

the clients using this service feel that “egna medel” provides them a possibility to live an 

independent life. The empirical data was collected by means of seven qualitative interviews 

with clients in Stockholm county. The results were analysed with a theoretical framework 

circuiting around the notions of independence and normalization. The results show that the 

service provides the clients with a sense of security and keeps them from falling back into 

mental illness or drug abuse. In addition the results show that the clients perceive themselves 

as independent despite having conceded the control over their economy to the social services. 

The results also show that the clients are constrained from living like others due to their low 

income, not due to the service “egna medel”. 
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1. Inledning 
Det är inte många som har hört talas om insatsen “egna medel”. Det har vi blivit varse då vi 

talat om vår studie med människor omkring oss, både de som är insatta i 

socialförsäkringssystemet och de som inte är det.  

Egna medel är en kostnadsfri insats eller service som kommuner kan erbjuda personer som av 

olika anledningar har svårt att på egen hand hantera sin ekonomi. En person som har egna 

medel tillåter genom en fullmakt att inkomster går direkt till kommunen, som sedan betalar ett 

antal viktiga utgifter för personens räkning efter överenskommelse, så som hyra och el-

kostnader. Det som blir över betalas ut till personens konto (Länsstyrelsen i Kronobergs län 

[LST-G], 2003). Personen kan när som helst dra tillbaka sin fullmakt och därigenom avsluta 

insatsen (SOU 2013:27, s.98).  

Redan i förarbetet då vi hörde oss för om insatsen hos yrkesverksamma i olika kommuner var 

ett framträdande mönster att insatsen egna medel benämns som både värdefull och 

problematisk. Värdefull då den är en trygghet för brukarna som genom insatsen erhåller en 

stabilitet i ekonomin och problematisk då den kan bli tidskrävande för handläggare i de fall 

brukarna inte följer de överenskommelser som ingåtts (Socialdepartementet, 2011, s.157). 

Denna spännvidd i inställning till insatsen gjorde oss nyfikna på att undersöka den närmare. 

Vi ville veta varför man lägger sin privatekonomi i kommunens händer och vad som sker med 

vardagslivet, självbilden och hur man ser på framtiden i en sådan situation. Då det finns 

etablerade insatser för ekonomisk stöttning som god man, förvaltare och boendestöd ville vi 

också veta vad som är unikt med egna medel och om insatsen verkligen ger klienter det stöd 

de behöver, eller om handläggningen snarare är en form av ”mänskligt autogiro” som i 

onödan tar ifrån klienterna deras självständighet. 

1.1 Problemformulering 
Då egna medel är en näst intill helt obeforskad del av välfärden i Sverige idag är den enbart 

därför intressant att studera ur olika perspektiv.  

Ett syfte med bistånd enligt socialtjänstlagen är att insatser utformas så att biståndstagare i 

möjligaste mån uppnår självständighet. Självständighet kan tolkas som att stå helt fri ifrån 

hjälp och stöd från det offentliga, eller att genom just ett sådant stöd få möjlighet att leva som 
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andra (Fridström Montoya, 2015). Denna studie avser undersöka hur brukare ser på egna 

medel i förhållande till självständighet då insatsen innebär att överlämna det kontinuerliga 

bestämmandet över privatekonomin till någon annan. 

Studien har relevans för socialt arbete genom att undersöka en insats som det finns mycket 

lite information om, och som ingen tidigare forskat om. Genom intervjuer med brukare bidrar 

studien till en inblick i och förståelse av insatsen från mottagarens perspektiv och hur egna 

medel påverkar vardagsliv och villkor. Att tillgodogöra sig detta perspektiv har betydelse för 

de handläggare på socialtjänsten som arbetar med målgruppen, för att kunna skapa 

överenskommelser och rutiner som är anpassade efter brukarnas behov.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse egna medel har för ett antal brukare 

samt om och hur brukare upplever att insatsen ger dem möjlighet att leva ett självständigt liv i 

juridisk och filosofisk bemärkelse.  

Frågeställningar vi avser besvara i vår undersökning är: 

• Vilka behov kan enligt brukare ge upphov till att egna medel beviljas? 

• Vad har egna medel för betydelse i brukares liv?  

• Hur ser brukare på möjligheten att leva ett självständigt liv i förhållande till 

egna medel? 

1.3 Begreppsförklaring 

1.3.1 Egna medel 

Insatsen som undersöks här har olika benämningar i olika kommuner. Förutom egna 

medelsförvaltning kallas den även förmedlingsmedel och servicekonto (SOU 2013:27, s.98). 

Vi har valt benämningen egna medel i denna studie då den förtjänstfullt illustrerar insatsens 

funktion (Näll, 2015). Egna medel är kostnadsfritt och kan erbjudas till personer som av olika 

anledningar har svårt att på egen hand hantera sin ekonomi. Dessa är ofta självförsörjande 

men med mycket knappa inkomster. Då egna medel anordnas går inkomsterna direkt till 

kommunen, som sedan betalar ett antal viktiga utgifter för personens räkning efter 

överenskommelse, så som hyra och el-kostnader. Det som blir över betalas ut till personens 



 

3 

konto (LST-G, 2003). Personen kan när som helst dra tillbaka sin fullmakt och därigenom 

avsluta insatsen (SOU 2013:27, s.98). 

1.3.2 Brukare  

Det råder en ständig diskussion inom socialt arbete om vilket ord som bäst beskriver den 

person som är föremål för det sociala arbetet. Vi har i denna studie valt att använda oss av 

ordet brukare då det kan förklaras som “en person som använder ett välfärdsutbud” (Rønning, 

2007, s.35). Denna förklaring passar in på intervjupersonerna då de är intressanta för studien i 

egenskap av mottagare av en insats som ska ses som en service och som är frivillig både för 

brukarna att tacka ja till och för kommunerna att tillhandahålla. I denna studie kommer vi 

även använda oss av epitetet intervjuperson. 

1.4 Bakgrund 
Egna medel är en insats som inte finns i alla kommuner och som är utformad på olika sätt i de 

kommuner där den finns. Då det finns mycket begränsad skriftlig information att tillgå om 

insatsen har vi inte lyckats ta reda på vad som gjorde att den uppkom och när, eller hur många 

av Sveriges kommuner som erbjuder sina invånare egna medel, trots försök genom 

telefonkontakt med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och en 

överförmyndarnämnd. I Socialdepartementets rapport “Varför vräks barn fortfarande?” 

(2011) framkommer det dock att “en majoritet” av de studerade kommunerna (9 st) 

tillhandahåller insatsen egna medel (Socialdepartementet, 2011, s.157). Vidare anges att 

biståndet av kommunerna själva upplevs som bra och nödvändigt för framförallt brukare med 

beroendeproblematik, med psykisk ohälsa eller som garanti för hyresvärdar att hyran 

framöver betalas in och som villkor för brukaren för att bevilja bistånd till hyresskuld (Ibid).  

Vräkningshot är en förekommande anledning att egna medel aktualiseras, vilket kan ha att 

göra med att den aktuella personen i en sådan situation sätts i kontakt med socialtjänsten. När 

en person får ett meddelande om vräkning meddelas även socialtjänsten i kommunen för att 

ha möjlighet att gå in och betala hyran som en vräkningsförebyggande åtgärd och ska även 

erbjuda den enskilde budget- och skuldrådgivning (Socialstyrelsen, 2017b).  

Egna medel är vanligen tänkt att fungera som ett tillfälligt stöd för den enskilde i väntan på att 

boendestöd, god man eller förvaltare sätts in, alternativt att personens situation förändras så 

att ekonomin kan hanteras på egen hand (LST-G, 2003). Boendestöd är ett praktiskt och/eller 

socialt stöd i hemmet och ges oftast till personer med psykisk funktionsnedsättning för att 
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stärka förmågan att klara ekonomin (Socialstyrelsen, 2017c, s.35). Godmanskap och 

förvaltarskap är en form av juridiskt ställföreträdarskap som inrättas mot en kostnad för 

brukaren. Godmanskap regleras i Föräldrabalken (1949:381, härefter benämnd FB) 11 kap 4 § 

och 7 § och kan beviljas till personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin 

egendom och/eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande problematik. Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § 

Socialtjänstförordningen (2001:937) skyldighet att anmäla till respektive kommuns 

överförmyndarnämnd om någon är i behov av god man eller förvaltare. Ett beslut om 

godmanskap får inte fattas utan samtycke från den enskilde. Förvaltarskap får beslutas om 

mot den enskildes vilja och ges till personer som bedöms vara ur stånd att vårda sig eller sin 

egendom och där god man inte är en tillräcklig stödinsats (Fridström Montoya, 2014, s.84f). 

Som exempel på vilka som kan vara aktuella för god man eller förvaltare skriver Fridström 

Montoya (2014) att det förekommer att personer som får ett visst stöd via Lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (1993:387, härefter benämnd LSS) även kan behöva 

ekonomisk hjälp.  

Fullmakt finns som mindre ingripande alternativ vid ekonomiska svårigheter. Egna medel 

förutsätter en fullmakt från den enskilde till socialtjänsten men är en mer omfattande service 

än en privat fullmakt. Näll (2015) skriver hur dessa alternativ kan vara att föredra i många fall 

men också att den stödform som är mest ändamålsenlig både ur ett individperspektiv och ett 

samhällsperspektiv är den som bör användas. Egna medel är en insats som anses vara mindre 

ingripande än god man och förvaltare vilket tingsrätten åberopar i målet NJA 2015 s. 851 där 

de hänvisar den klagande till att prova alternativ som är mindre ingripande än god man i 

första hand. Insatsen är frivillig och kan likt godmanskap avslutas av individen själv när 

denne önskar göra så genom en uppsägning av fullmakten (LST-G, 2003). 

1.4.1 Rättsliga ramar  

En ansökan om egna medel prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

(2001:453, härefter benämnd SoL) (LST-G, 2003, s.3) som lyder enligt följande:  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.  
/.../ 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  
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Ansökan om egna medel bedöms alltså enligt denna paragraf och beviljas i förhållande till 

livsföring i övrigt. Det innebär att Socialtjänstlagens olika målbestämmelser gäller för 

insatsen. När det gäller att bistånd ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att 

leva ett självständigt liv klargörs i propositionen Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (prop. 

2015/16:136, s.8) att socialtjänsten inte ska inriktas på att ta över den enskildes ansvar, utan 

på att frigöra och utveckla de egna resurserna. Utifrån dessa mål vill vi undersöka om 

brukarna som har egna medel har en typ av kontakt med socialtjänsten som frigör deras egna 

resurser, eller om insatsen är mindre interaktiv och kan rulla på utan speciellt mycket kontakt 

mellan handläggare och brukare över huvud taget. I samma proposition står vidare att läsa att 

“[b]iståndet måste utformas på ett sådant sätt att den enskildes förutsättningar att i framtiden 

klara sin försörjning och sin livsföring förbättras.” (prop. 2015/16:136, s.8). Det är en 

rehabiliteringstanke som enligt propositionen ska tillmätas stor betydelse vid 

biståndsbedömningen. Hur detta uppnås i praktiken är något vi vill undersöka genom att ställa 

frågor kring hur insatsen har utformats och om brukaren upplever att förutsättningar finns för 

att någon gång kunna klara sig utan insatsen. 

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket i SoL ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet vilket förstärks i 3 kap. 5 § SoL där det står 

att socialtjänstens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne. Denna aspekt vill vi undersöka genom att ställa frågor till brukarna om 

upplevd kontroll och insyn.  

2. Forskningsöversikt 
Då det saknas tidigare forskning om insatsen egna medel har vi här breddat forskningsfältet 

genom ett antal teman som på olika sätt rör målgruppen. De teman vi nedan presenterar är: 

vägar in i bidragsbehov, ställföreträdarskap, relationen mellan brukare och socialtjänst, 

sambandet mellan ekonomiska svårigheter och annan problematik, långvarigt 

socialbidragsberoende och vägar ut ur bidragsbehov. Vi inleder med en redogörelse för 

sökprocessen, presenterar sedan den tidigare forskningen under ovan nämnda teman och 

avslutar med en sammanfattning av forskningsfältet vi konstruerat.  
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Då insatsen är obeforskad har vi i vår studie valt att ta med två skrifter som inte är peer 

reviewed; Näll (2015) och LST-G (2003). Dessa används för att kunna beskriva bakgrunden 

till insatsen. 

2.1 Sökprocessen 
Sökprocessen inleddes med att undersöka vilka träffar sökorden “egna medel” och 

“förmedlingsmedel” fick i databaser som Libris, Swepub och Google Scholar. Dessa sökord 

gav väldigt få träffar, varför vi valde att bredda och abstrahera vårt forskningsfält. Vi använde 

oss då av sökord som relaterar till målgruppen som ekonomiskt utsatt och i kontakt med 

socialtjänsten, vilka var “ekonomiskt bistånd”, “försörjningsstöd”, “hyresskuld”, sökord kring 

alternativa stödformer som “god man”, “förvaltare”, “ställföreträdare” och sökord som 

relaterar till relationen mellan brukare och socialtjänst som till exempel “relation”, 

“bemötande” “klient”, “socialtjänst” och “handläggare”. Vi hittade då ett antal studier kring 

försörjningsstödstagares upplevelse av kontakten med socialtjänsten, vägen till 

självständighet, aktivering, med mera. I dessa studier var intervjuer med brukare en vanlig 

metod och vanliga teoretiska perspektiv var olika teorier med utgångspunkt i maktbegreppet 

så som brukarmakt, brukarinflytande, empowerment och pastoralmakt. Utifrån detta resultat 

kunde vi utöka vårt sökområde ytterligare genom dessa teoretiska sökord, vilket dock 

resulterade i träffar på artiklar där dessa teorier användes men som till sitt innehåll inte 

stämde överens med vårt forskningsfält och därför valdes bort.  

Vi gjorde även sökningar på engelska ord som “economic*”, “social work” och 

“empowerment” vilka gav ett resultat som till största delen bestod av forskning kring kvinnor 

som utsatts för våld i nära relation och deras väg mot ekonomisk självständighet vilket ansågs 

relevant då vi vill undersöka hur brukare ser på vägen ut ur beroende av socialtjänsten.  

Efter att ha sökt på ämnesord begränsade vi sökträffarna mer genom att göra val i 

sidomenyerna i databaserna, genom att välja bort ämnen som inte är samhällsvetenskap, 

sociologi, psykologi eller socialt arbete, eller är populärvetenskapliga texter, 

konferensmaterial m.m. och välja artiklar och böcker som är peer reviewed och mest citerade. 

Vi gick även vidare genom att gå igenom studiernas referenslistor.  

Nedan presenteras den tidigare forskningen som sökningarna och urvalet mynnade ut i under 

de teman vi identifierat. 
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2.2 Vägar in i bidragsbehov 
Rätten till ekonomiskt bistånd är ett område som är både väletablerat och välbeforskat. 

Tidigare forskning kring ekonomiskt bistånd har bland annat undersökt hur biståndsbehovet 

uppstår och bakomliggande orsaker. Sandvall (2008) framför t.ex. ståndpunkten att vem som 

helst kan hamna i ekonomiska svårigheter i sin rapport om skuldsättning där hon intervjuar 

klienter som uppbär försörjningsstöd för att ta reda på vägen in i och ur skuldproblem. Stranz 

(2007) skriver i sin avhandling om socialbidragsbedömning att det är strukturella faktorer i 

samhället tillsammans med individuella problem som psykisk ohälsa som kan vara 

bidragande faktorer till bidragsberoende. Sandvall nämner även dramatiska livsförändringar 

som till exempel skilsmässa, dödsfall och sjukdom (Sandvall, 2008, s.25). Även Ahlström tar 

upp dessa faktorer under temat life events (livshändelser) som kan orsaka skuldsättning och 

bidragsberoende (Ahlström, 2011, s.427). 

2.3 Ställföreträdarskap 
Therése Fridström Montoya (2015) skriver i sin avhandling om ställföreträdarskap. I 

avhandlingen görs en genomgång av historiken kring ställföreträdarskap utifrån SoL och LSS. 

Hon redogör också för det nuvarande rättsliga läget gällande olika typer av ställföreträdarskap 

samt vad ställföreträdarskap innebär i relation till uppdraget, lämplighet för den enskilde, hur 

uppdraget är formulerat och om gode män och förvaltare i rättslig mening kan kompensera de 

svårigheter som individer kan ha samt om individen genom ställföreträdare kan “uppnå status 

som fullvärdigt rättssubjekt” (Ibid, s.260). Fridström Montoya undersöker vidare om de legala 

ställföreträdarskapen möjliggör att individen kan leva under samma villkor som andra. 

Studiens slutsats visar att en lagstadgad rätt till goda levnadsvillkor (i LSS) inte alltid innebär 

en garanti för att också kunna få goda levnadsvillkor eftersom personer med 

ställföreträdarskap inte anses vara fullvärdiga rättssubjekt (Fridström Montoya, 2015, s.495). 

Agneta Hornvik som är socialkonsulent har på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län 

sammanställt en rapport om socialnämndernas handläggning av egna medel (LST-G, 2003). 

Hon har använt sig av en enkät som skickats till länets samtliga kommuner, aktgranskning 

samt intervjuer med arbetsledare, handläggare och brukare. Syftet med rapporten är att 

granska hur kommunerna fullgör sina skyldigheter i arbetet med brukare som har egna medel 

utifrån lagstiftningen och vidare att lyfta fram förbättringsområden. De huvudsakliga 

resultaten i rapporten är att brukarna enligt egen utsaga upplever sig få en kvalitativt god hjälp 

med den konkreta hanteringen av sin ekonomi och ett personligt stöd samt att det hos 
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handläggarna finns ett tydligt engagemang för de personer som behöver egna medel. Hornvik 

pekar även på utvecklingsområden för de berörda kommunerna som är att ta upp alternativet 

god man med brukarna, skapa rutiner för dokumentation och skapa arbetsplaner med tydligt 

syfte och mål i varje enskilt ärende (LST-G, 2003). 

Egna medel behandlas i en masteruppsats av Magnus Näll (2015). Syftet med uppsatsen är att 

belysa hur olika typer av fullmakter kan vara ett alternativ till anordnande av 

ställföreträdarskap enligt FB. Näll avser klargöra när förutsättningar för respektive stödform 

föreligger, hur de olika insatserna förhåller sig till varandra och vilken insats som är mest 

ändamålsenlig att tillgripa. Han skriver att egna medel bör föredras i de fall hjälpbehovet kan 

tillgodoses med mindre ingripande åtgärder än ställföreträdarskap (Ibid, s.7). Näll pekar på en 

motsättning i hur lagrummen förhåller sig till varandra då 11 kap. 4 § FB fastställer att 

godmanskap ska anordnas ”om det behövs” och 4 kap. 1 § SoL fastställer att den som inte 

själv eller ”på̊ andra sätt” kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd. Tolkningssvårigheter 

kan då uppstå eftersom det å ena sidan kan sägas att ett godmanskap inte behövs då den 

enskilde kan få hjälp genom egna medel medan det å andra sidan kan sägas att något bistånd 

genom SoL inte är behövligt då den enskilde kan få sina behov tillgodosedda genom ett 

anordnande av god man eller förvaltare. Näll nämner att bristen på information om insatsen 

egna medel i allmänhet och bristen på information om hur dessa lagrum ska förhålla sig till 

varandra i förarbeten gör att inget “rätt svar” går att komma fram till (Ibid, s.41f).  

2.4 Relationen mellan brukare och socialtjänst 
Billquist (1999) har analyserat klientrelaterat arbete som det utförs och ser ut, men även vad 

som ligger bakom ord som “utredning” och “behandling” och hur ett “klientskap” 

uppkommer. Billquist har kombinerat etnografisk metod med intervjuer och informella samtal 

med socialarbetare och klienter under lång tid. Interaktion, organisation och makt är tre 

huvudsakliga teoretiska perspektiv i avhandlingen. Hon jämför socialtjänsten med en total 

institution och ser likheter mellan dem i t.ex. att klienter inte har tillgång till alla rum som en 

del i en disciplinär process. Hon utröner en dualism i klientarbetet som består i en 

administrativ/kontrollerande sida och en personlig/relationell sida där arbetet med ekonomiskt 

bistånd faller in under den första vilket påverkar relationen mellan klient och socialarbetare 

(Ibid). 

Kullberg (1994) har beskrivit hur socialsekreterare arbetar utifrån en undersökning av 

situationerna besökssamtal och beslutssammanträden. Han motsäger till viss del Billquist i att 
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han betonar socialsekreterarnas stora möjligheter att själva avgöra hur de agerar och bemöter 

klienter och på så sätt kan undvika en ensidig formaliserad administrativ kontakt med klienten 

(Kullberg, 1994, s.84).  

Billquist skriver om hur det finns föreställningar och förväntningar hos de hjälpsökande redan 

innan kontakt med socialtjänsten tagits (Billquist, 1999, s.72ff). Dessa föreställningar bottnar 

ofta i hörsägner och generaliseringar och består bland annat i att de som söker socialbidrag 

själva har skuld till sin situation. De intervjuade klienterna i Billquists studie upplever att de 

inte har andra alternativ än att vända sig till socialtjänsten, trots att de vill klara sig på egen 

hand. De upplever inte hjälpen som en rättighet utan som ett misslyckande och många oroar 

sig för hur de ska bli bemötta. Billquist skriver att “klientiseringen” börjar redan vid första 

kontakten med socialtjänsten och att vissa klienter då identifierar sig med att inte ha tilltro till 

sin egen förmåga, och överlåter ansvaret till det offentliga systemet (Ibid, 1999).  

När det kommer till relationen mellan brukare och socialarbetare gällande insatsen egna 

medel har Agneta Hornvik i sin rapport intervjuat brukare om deras upplevelser, bland annat 

av kontakten med handläggarna. Hennes resultat visar att många är nöjda, känner en trygghet 

i att ha insatsen, tillit till handläggaren och dessutom upplever att kontakten har en social 

funktion av att “ha någon att tala med” (LST-G, 2003, s.9).  

2.5 Brukares upplevelser av skam 
Starrin, Kalander Blomkvist och Janson (2003) har i sin studie om skam relaterat till 

ekonomi-sociala-bandmodellen undersökt hur skamkänslor hänger samman med fattigdom 

och sociala relationer. De beskriver hur skam alltid relaterar självet till “den andra” i det att 

det är den andres blick, utsagor och agerande om en själv som internaliseras och resulterar i 

att självkänslan påverkas (Ibid). Denna process i klientskapandet och den ojämlika 

maktrelation som finns mellan socialarbetare och klient påverkar mötet mellan person och 

system. Starrin et al. (2003) har visat på att en förtroendefull relation mellan socialarbetare 

och klient enbart marginellt minskar känslan av skam hos klienten, medan Billquist (1999) i 

sin studie fann att ett vänligt och personligt uppträdande från socialsekreteraren faktiskt 

minskar känslor av obehag och skam.  

Skam har också en koppling till hierarkier i samhället så som social status, klass och 

makt/maktlöshet. I dagens moderna samhälle som bygger på individualism och har ett 

prestationsfokus uppfattas misslyckanden som en personlig svaghet och brist på ansvar 
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(Fridström Montoya, 2015, s.231). Känslan av skam kan bidra till att befästa ojämlikhet 

genom att personer med låg social status tar åt sig dominanta gruppers föraktfulla attityder 

och gör dem till sin egen självbild (Starrin et al., 2003). Richard Ulmestig (2009) fann i sin 

studie av arbetslinjen och klienter som uppbär ekonomiskt bistånd att många brukare känner 

skam över att behöva leva på socialbidrag, bland annat på grund av allmänhetens uppfattning 

som är nedlåtande. Han beskriver välfärdssystemet som integritetskränkande och 

stigmatiserande i sig, då en “fattigvårdslogik” fortfarande lever kvar (Ibid, s.90). Ahlström 

skriver om olika sätt som individer med skuldsättningsproblematik exkluderar sig själva på 

som grundas i skam, besvikelse eller uppgivenhet. (Ahlström, 2011, s.428). 

I Hornviks resultat finns inga upplevelser av skuld eller skam i utsagorna från de brukare som 

har egna medel (LST-G, 2003). Det är svårt att veta om det beror på att dessa känslor inte 

finns hos intervjupersonerna, om känslorna är för stigmatiserade för att tala öppet om, eller 

om det helt enkelt inte ställts frågor som bäddar för svar gällande skam.  

2.6 Sambandet mellan ekonomisk utsatthet och 
annan problematik 
Att det kan finnas ett samband mellan ekonomisk utsatthet och annan social problematik är 

något som är väl belagt inom tidigare forskning om ekonomiskt bistånd. Stranz (2002) 

beskriver i en studie gjord i två kommuner att det inte oväntat finns en tydlig koppling mellan 

arbetslöshet och ekonomiskt bidragstagande. More, Black och Rosen (2016) beskriver vidare 

hur psykisk ohälsa och missbruk är faktorer som påverkar individers risk att hamna i 

ekonomiska svårigheter. Även Stranz (2002) skriver att missbruk kan vara en bidragande 

faktor till bidragsberoende. Ljungqvist, Topor, Forssell, Svensson, & Davidson (2015) berör 

också på detta problem i sin undersökning i vilken ett litet tillskott av pengar på kontot till 

personer med psykisk ohälsa har visat ge förbättrad psykiskt mående.  

Relationen mellan ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa kan även ses i ett omvänt 

perspektiv. Ahlström visar att det förekommer ett samband mellan överskuldsatthet och en 

hög risk för självmord, där det verkar som att det är överskuldsattheten som skapar psykiska 

problem (Ahlström 2010, s.5). Resultatet av studien visar att dödligheten för den undersökta 

gruppen med beviljad skuldsanering är upp till 30 gånger högre än i motsvarande åldersgrupp 

utan ekonomiska problem (Ibid). Även Rojas (2015) skriver om kopplingen mellan 

självmordsrisk och ekonomisk utsatthet i form av vräkning. Genom att analysera alla 

individer som vräkts mellan 2009 och 2012 och jämföra med en randomiserad grupp har 
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Rojas kommit fram till att vräkning eller hot om vräkning gör att risken för att individen skall 

begå självmord fyrdubblas (Rojas, 2015). 

2.7 Långvarigt socialbidragsberoende  
Kvinnor som på grund av våld i nära relation tvingas söka skydd kan vid uppbrottstillfället ha 

svårt med sin försörjning. Bergmark och Bäckman (2004) skriver om att denna grupp löper 

risk att bli långvarigt bidragsbeorende då det är svårt att etablera sig igen efter ett hastigt 

uppbrott och att många fortlöpande lever under hot. Detta kan förklara varför vi i våra 

sökningar på vägar till ekonomisk självständighet hittat mycket litteratur kring just arbetet 

med våldsutsatta kvinnor (Sherraden, 2007, Peled & Krigel, 2016, Birkenmaier et al., 2013a). 

Även Nybom (2008) ser just ensamstående, men inte alltid våldsutsatta, kvinnor som en extra 

utsatt grupp i sin artikel om vilka olika försörjningshinder som finns för socialbidragstagare 

och hur socialarbetare bedömer behov. Hennes resultat visar att ensamstående mödrar är 

överrepresenterade bland de som riskerar att hamna i bidragsberoende. Stranz och Wiklund 

(2012) har också forskat på ensamstående mödrar som har försörjningsstöd och identifierat 

faktorer som är kopplade till långvarigt bidragstagande inom denna grupp genom att studera 

data från 875 individer under 2007. De visar på att faktorer som ålder, etnicitet och 

utbildningsnivå har signifikans vid kontroll för faktorer som arbetslöshet och psykiska 

problem och drar slutsatsen att vissa grupper som t.ex. invandrare löper större risk att hamna i 

ett långvarigt bidragsberoende och att det behövs insatser på strukturell nivå för dessa grupper 

(Ibid).  

En annan grupp som uppmärksammas i forskningen kring långvarigt bidragsberoende är unga 

vuxna. Angelin (2008) har studerat och analyserat långvariga effekter av marginalisering och 

har kommit fram till ett samband mellan tidig och senare marginalisering, samt att etnisk 

bakgrund och klassbakgrund påverkar risken för att vara bidragsberoende. De intervjuade i 

Angelins studie talar om en ständig stress över att inte ha pengar och inte ha kontroll över när 

socialbidraget betalas ut. Unga människor med socialbidrag har svårt att ta sig ur sin situation 

då de inte vågar skuldsätta sig mer genom att börja studera, och inte vågar riskera att förlora 

socialbidraget (Ibid).  

Angelins rapport visar vidare att det långvariga bidragsberoendet i gruppen bestående av äldre 

i åldrarna 55-64 år har minskat under de senaste decennierna (Ibid, s.6). Om denna trend står 

sig även idag, tio år efter rapportens publicering, har vi inte lyckats hitta siffror på. Den 
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generella trenden i rapporten visar på en nedåtgående trend i alla grupper relaterat till 

långvarigt bidragsberoende (Angelin, 2008, s.7). 

Skogens (2007) har i sin avhandling om socialarbetares bemötande av klienter med 

beroendeproblematik konstaterat att en tredjedel av försörjningsstödstagare har ett 

alkoholmissbruk. Genom fyra studier med olika metoder ringar Skogens in hur socialarbetare 

förhåller sig till ensamstående män med beroendeproblematik vilket enligt resultatet grundar 

sig i organisationsfaktorer, professionens förutsättningar och en normativ praktik (Ibid). 

2.8 Vägar ut ur bidragsbehov 
Lena Palvén (2012) har undersökt vad som händer då en klient upphör med ekonomiskt 

bistånd genom intervjuer med ett antal hushåll i Malmö som under minst sex månader haft 

försörjningsstöd. Fokus för intervjuerna var inträdet, utträdet och situationen som 

biståndsmottagare. Palvén presenterar tre typiska fall som illustrerar tre typer av utträden ur 

socialbidragssystemet: avstamp, avhopp och avvisning. Klienternas erfarenheter av utträdet 

skiftar från positiva upplevelser som att återfå värdighet genom att ta eget ansvar och med det 

få större möjlighet till självbestämmande, till negativa upplevelser av besvikelse, ovärdigt 

bemötande, brist på hjälp och orimligt höga krav. De tre olika typerna av utträde skiljer sig i 

grad av fortsatt behov av stöd, frivillighet, eget agerande, inre eller yttre förändring m.m. 

(Ibid).  

Birkenmaier, Curley och Sherraden (2013a) är redaktörer för en antologi som samlar den 

senaste amerikanska forskningen kring finansiella kunskaper och förmågor i 

låginkomsthushåll för att utveckla socialarbetares kompetens på detta område. Vi är medvetna 

om att det amerikanska välfärdssystemet skiljer sig mycket från det svenska i fråga om 

organisering och omfång m.m. Det är ändå intressant att relatera amerikansk forskning om 

insatser för ekonomiskt utsatta då egenskaper och resurser hos målgruppen inte nödvändigtvis 

behöver skilja sig åt. I dagsläget handlar arbetsuppgifterna för amerikanska socialarbetare 

som arbetar med ekonomi ofta om att hänvisa vidare till andra stödformer som 

budgetrådgivning, olika banktjänster och juridisk rådgivning. Författarna granskar satsningar 

på att bygga professionell förmåga att adressera dessa ekonomiska problem i utsatta hushåll 

på nya sätt. Birkenmaier, Kennedy, Kunz, Sander och Horwitz (2013b) skriver att en 

utmaning för socialarbetare ligger i att denna grupp är mycket diversifierad och att olika 

grupper behöver olika typer av ekonomiskt stöd. Lösningen är enligt författarna att integrera 

det ekonomiskt pedagogiska förhållningssättet med kunskapen om specifika gruppers 
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problem (Birkenmaier et al., 2013b). Johnson och Sherraden (2007) har också skrivit om 

ämnet och då berört skillnaden mellan “financial literacy” och “financial capability”, där det 

förstnämnda innebär en grundläggande kunskap om pengar och dess funktion i samhället för 

individen och det sistnämnda är ett mycket bredare begrepp som innefattar attityd, kunskap, 

förmåga och möjlighet av betydelse för att hantera privatekonomin och ta beslut som fungerar 

med livssituationen. Det är dessa ekonomiska förutsättningar, snarare än ekonomisk kunskap 

som klienterna behöver utveckla enligt författarna (Johnson & Sherraden, 2007). Begreppet 

“Finacial iliteracy” det vill säga en grundläggande okunskap om pengar och dess funktion tas 

upp av Ahlström som något som kan orsaka ekonomiska svårigheter och något som individen 

kan behöva hjälp med att överkomma (Ahlström, 2011, s.427). Jiménez-Solomon et al. (2016) 

har identifierat och beskriver olika metoder för individer med psykisk funktionsnedsättning 

att komma över ekonomiska barriärer och minska psykosociala konsekvenser av fattigdom 

och beroende genom bland annat ekonomisk coaching.  

Peled och Krigel (2016) skriver om våldsutsatta kvinnors väg till ekonomisk självständighet 

genom en granskning av litteraturen om ett antal existerande program i USA, som bland annat 

går ut på att klienten når en förståelse för ekonomiska principer och bygger en bas för sin 

egen ekonomi samt lär sig känna igen ekonomiskt våld. De flesta program hade positiva 

effekter av ekonomisk empowerment och självständighet. De vanligaste programmen har som 

huvudsaklig uppgift att ge emotionellt stöd, men författarna visar att de program som även 

innehåller ekonomiska aspekter i en högre grad stärker självkänsla och självförtroende hos 

deltagarna (Ibid).  

2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 
Även om det finns mycket lite tidigare forskning kring insatsen egna medel så kan det finnas 

likheter med andra målgrupper i hur kontakten med socialtjänsten upplevs, hur ett utträde ur 

systemet kan se ut och vad det får för konsekvenser m.m. vilket gjorde det naturligt för oss att 

bredda forskningsfältet till att omfatta försörjningsstödstagare, våldsutsatta, personer med 

psykisk ohälsa och personer med beroendeproblematik.  

Att förstå vad som händer i en brukares liv då kontakten med socialtjänsten upphör, samt 

andra länders strategier för att hjälpa klienter att nå ekonomisk självständighet är viktigt för 

att belysa egna medels roll i det svenska välfärdssystemet idag liksom dess potential. Det blir 

tydligt att det i den amerikanska kontexten finns en uppsjö pedagogiska program för att uppnå 
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ekonomisk självständighet, vilket vi inte på samma sätt sett i svensk kontext där det handlar 

mer om att träna upp arbetsförmåga för att genom inkomst lösa ekonomiska problem.  

Denna studie bygger som många andra i samma fält på intervjuer med brukare. Det som gör 

att den kan bidra med ny kunskap är framför allt att insatsen egna medel inte beforskats mer 

än marginellt. Den rapport som undersöker egna medel är sammanställd av Agneta Hornvik 

för Länsstyrelsen i Kronobergs län (2003). Vår studie skiljer sig dock från den genom att vi 

har ett större fokus på brukarna och deras subjektiva upplevelse av insatsen, att vi skriver en 

oberoende uppsats till skillnad från Länsstyrelsens rapport som inte är utgiven av en 

forskningsbedrivande institution och i och med det kommer vi att göra en analys som grundar 

sig i teori, inte enbart en insamling och beskrivning av empiri.  

3. Teori  

3.1 Val av teori  
Litteratursökningen har visat att författare av tidigare forskning i fältet använder sig av teorier 

som rör makt, empowerment och brukarinflytande. Vi har i denna studie valt bort teorier om 

empowerment och brukarinflytande då studien inte fokuserar på arbetsmetoden som den 

professionella socialarbetaren använder i kontakt med brukarna, utan på insatsen ur brukarnas 

perspektiv. Då vi är intresserade av hur insatsen fungerar för brukarna i vardagslivet har vi 

valt bort teorier om makt då de fokuserar på den ojämlika relationen mellan brukare och 

system (Järvinen, 2013, s.283). Vi har istället skapat ett teoretiskt ramverk som utgår ifrån 

självständighetsbegreppet vilket vi belyser ur flera olika perspektiv; juridiskt genom hur det 

framkommer i Socialtjänstlagen och beskrivs i lagens förarbeten samt filosofiskt genom 

begreppet autonomi som bidrar med ett etiskt och moraliskt perspektiv. Kopplat till 

självständighet och med stöd i empirin har vi även valt att utgå ifrån normaliseringsprincipen.  

I kapitlet nedan redogörs mer utförligt för begreppens betydelse och tillämpning i denna 

studie.  

3.2 Självständighet 
Socialtjänstlagens 4 kap 1 § klargör att bistånd med stöd av Socialtjänstlagen ska utformas så 

att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv vilket enligt förarbeten 



 

15 

betyder att socialtjänsten inte ska inriktas på att ta över den enskildes ansvar, utan på att 

frigöra och utveckla de egna resurserna (prop. 1979/80:1, s.1, prop. 2015/16:136, s.8). Ordet 

“självständig” (Självständig, u.å.) har enligt Nationalencyklopedien betydelsen “förmåga att 

handla och tänka utan att rätta sig efter andra” och “som helt bestämmer över sina egna 

angelägenheter”. Synonymer är “autonom” och “oberoende” vilket i sin tur definieras som 

“inte är beroende (av ngn eller ngt) för sin förekomst, sitt handlande etc” (Oberoende, u.å). 

Om man tolkar lagen efter dessa definitioner ska socialtjänsten alltså stärka individers 

möjlighet att leva ett liv helt utan hjälp och stöd från densamma. Detta kan dock jämföras 

med normaliseringsprincipen vilken beskrivs i  propositionen Om socialtjänsten 

(prop.1979/80:1) som att den “bör [avse] samhällets insatser för att stödja medborgarens 

strävan efter att så långt som möjligt kunna vara som andra och ha det som andra, vilket 

samtidigt betyder rätt att vara sig själv” (Del A s.212f). Detta implicerar att stöd från 

socialtjänsten ska ges till individen så länge hen har ett behov av det för att kunna leva som 

andra. Det yttersta, långsiktiga målet enligt socialtjänstlagen kan dock anses vara ett liv 

oberoende av samhällets stöd i enlighet med egenansvarsprincipen (Fridström Montoya, 

2014). Denna princip återfinns i portalparagrafen 1 kap 1 § 2 st i SoL som lyder att 

“Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.” och 

innebär att hjälp från socialtjänsten ska vara utformad som hjälp till självhjälp så att de egna 

resurserna i framtiden är nog för att ta ansvar för sitt eget liv (Ibid, s.63).  

Fridström Montoya (2015) skriver i sin avhandling om ställföreträdarskap om begreppet 

självständighet. Hon skriver att målformuleringen i SoL om möjlighet att leva som andra kan 

förstås som en materialisering av mänskliga rättigheter som syftar till att värna 

människovärdigheten (Ibid, s.230). Ett människovärdigt liv i en socialrättslig kontext betyder, 

enligt henne, ett liv oberoende av myndigheters stöd. Detta synsätt kommer ur ett liberalt, 

individualistiskt sätt att förstå världen då det även inrymmer att individer förväntas ta eget 

ansvar för sina liv och behov. Motsatsen till oberoende, att vara beroende av andra betraktas 

då som en föraktlig svaghet (Fridström Montoya, 2015, s.231). Fridström Montoya resonerar 

kring om de personer som är beroende av andras stöd ändå kan sägas leva ett självständigt liv 

(Fridström Montoya, 2015, s.232).  

Torbjörn Tännsjö (1993) har skrivit om autonomi i vården och utgår då ifrån lagstiftning som 

berör vårdyrken som läkare, psykologer och socionomer, som t.ex. socialtjänstlagens 

portalparagraf 1 kap 1 § där det står att verksamheten “ska bygga på respekt för människors 
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självbestämmande och integritet”. Tännsjö tar exemplet tvångsvård för att problematisera hur 

vårdprofessioner bör förhålla sig till individers autonomi. Autonomi kan ses som en 

restriktion på vad professionella får göra med klienter i klienters eget intresse skriver han, 

vilket kan få negativa konsekvenser för deras hälsa och välfärd (Tännsjö, 1993, s.107).  

Tännsjö (1993) beskriver flera olika definitioner av autonomi med utgångspunkt i olika 

tänkares idéer. Han refererar t.ex. till John Rawls som skriver att autonomt handlande är att 

handla i enighet med principer som fria och rationella varelser accepterar medan Jonathan 

Glover skriver att autonomin endast kan kränkas om någon annan tar ett beslut som går emot 

individens önskningar (Ibid, s.111). 

Om autonomi har ett värde i sig är något som Tännsjö (1993) diskuterar. Graden av autonomi 

kan eventuellt direkt påverka graden av värdet på livet skriver han (Ibid, s.129). Tännsjö 

nämner att flera filosofer har uttryckt att om man ger upp sin autonomi ger man upp sin 

mänskliga natur vilket är moraliskt problematiskt. Tännsjö nämner den anarkistiske filosofen 

Robert Wolff som uttryckt att den frihet och det förnuft som skänker människan värdighet ges 

upp då hon överlämnar sig i någon annans händer som ska bestämma principer som styr 

hennes beteende. Tännsjö refererar vidare till filosofen Joel Feinberg som skriver att en 

person som inte kan välja hur hen handlar inte kan bli föremål för varken beröm eller klander 

eftersom hen inte haft några alternativ. Självstyret och självkritiken har dränerats och med 

dem värdigheten enligt Feinberg (Ibid, s.130). Tännsjö säger dock emot Feinberg då han 

skriver att en person även utan handlingsalternativ ändå kan utvärdera sitt liv och ha en 

mening om hur det gestaltar sig, med andra ord har inte hela självstyret förlorats (Ibid, s.131).  

Tännsjö erbjuder efter en diskussion av andras tolkningar av begreppet en egen definition av 

autonomi som lyder att en autonom person “är en person som gör vad hon väljer att göra 

(därför att hon väljer att göra det) och som väljer att göra som hon gör därför att hon vill det.” 

(Ibid, s.108f). Vi tolkar Tännsjö i denna studies kontext som att en autonom individ kan välja 

att lämna bort bestämmandet, till exempel gällande ekonomin, till någon annan och trots det 

uppfattas som autonom. 

I analysen av empirin kommer vi att använda oss av ett dubbelbottnat 

självständighetsbegrepp. Dels tar vi avstamp i Tännsjös filosofiska definition om att det kan 

vara ett uttryck för autonomi att lämna bort bestämmande för att utröna om 

intervjupersonerna upplever sig som självständiga med egna medel. Vi använder även den 

juridiska definitionen som handlar om socialtjänstens ansvar för att stärka resurser, ge 

möjlighet till eget ansvar och oberoende av myndigheter som en annan tolkning av 
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självständighet i vår analys för att tolka de utsagor från brukare som önskar uppnå 

självständighet utan egna medel. 

3.3 Frihet 
Fridström Montoya (2015) beskriver två olika typer av frihet. Individers frihet från 

begränsningar som t.ex. det allmännas kontroll av enskildas liv är den första typen, vilken 

benämns ”positiv frihet” av Isaiah Berlin, refererad av Tännsjö (1993, s.109). Individen som 

har positiv frihet styr själv sina handlingar. Den andra typen av frihet som Fridström Montoya 

beskriver är en frihet att göra ställningstaganden om hur man vill leva sitt liv (Fridström 

Montoya 2015, s.233). Detta är vad Isaiah Berlin kallar ”negativ frihet”. Individen kan då ha 

en hårt beskuren frihet, men ändå fatta självständiga beslut gällande de alternativ som finns 

kvar (Tännsjö, 1993, s.109). Att leva med positiv frihet, alltså utan begränsningar behöver 

inte vara det bästa sättet att vara fri på för alla människor då det också innebär att människor 

är fria att handla så att de far illa, som t.ex. vid överskuldsättning (Fridström Montoya 2015, 

s.233).  

Vi kommer att använda begreppen positiv och negativ frihet i analysen av empirin för att 

tolka uttalanden som rör den självvalda begränsning som egna medel innebär.  

3.4 Normalisering 
Normalisering hänger ihop med stigmatisering. En person riskerar att bli stämplad som 

avvikande i det fall hon inte följer gemensamt uppsatta regler eller normer i samhället 

(Engdahl & Larsson, 2011, s.112). De starka grupperna i ett samhälle har makt att definiera 

vad som är anses normalt och vad som anses onormalt. Tidigare hade kyrkan en sådan makt, 

medan det idag kan sägas vara företrädare för rättsväsende och psykiatri som bestämmer vad 

som är rätt och fel, sjukt och friskt (Ibid, s.112).  

Normaliseringsprincipen förklaras i propositionen till Socialtjänstlagen (1979/80:1) med att 

normalisering “bör [avse] samhällets insatser för att stödja medborgarens strävan efter att så 

långt som möjligt kunna vara som andra och ha det som andra, vilket samtidigt betyder rätt att 

vara sig själv.” (Del A s.212f). Vi vill undersöka om egna medel kan bidra till brukarnas 

möjligheter att leva ett liv som andra.  

Normalisering är en utgångspunkt för socialtjänstens verksamhet i den bemärkelse att alla 

människor ska ges möjlighet att leva så likt andra som möjligt om de så önskar (Fridström 
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Montoya, 2014, s.58). Det handlar alltså inte om en medveten likriktning av sätt att leva från 

socialtjänstens håll, utan om att personer som av olika anledningar är beroende av social 

omsorg ska ha rätt att leva som andra när det gäller fysiska levnadsomständigheter som bostad 

och kläder samt psykiska omständigheter som till exempel utbildning och självbestämmande 

(Ibid, s.58f). Normaliseringsprincipen efter vilken socialtjänsten ska arbeta innebär vidare att 

insatser ska utformas så att individer inte känner sig utpekade eller särbehandlade av 

samhället (Prop. 1979/80:1, s.213).  

3.5 Teorianvändning 
Med det valda teoretiska ramverket hoppas vi kunna analysera empirin på ett sådant sätt att vi 

får svar på frågeställningarna om vilken betydelse egna medel har i intervjupersonernas liv 

och hur de ser på sina möjligheter att leva självständigt. Även frågeställningen om vilka 

behov som kan ge upphov till att insatsen ansöks om kan belysas ur ett 

självständighetsperspektiv då själva accepterandet av insatsen kan anses vara en handling av 

att ge upp sitt oberoende, alternativt använda sin handlingsförmåga för att utnyttja sina 

rättigheter som medborgare till att få stöd att leva ett självständigt liv som andra.  

Studien anlägger en abduktiv ansats genom att intervjuguiden är skriven med det teoretiska 

ramverket i åtanke, för att formulera frågor till brukarna som ringar in studiens övergripande 

frågeställningar. I den tematiska analysen har vi sedan arbetat empirinära för att vara öppna 

för nya teoretiska tankar och riktningar. Empirin rymmer uttryck för känslor av att vara 

avvikande på grund av sitt hjälpbehov, men också att genom stödet komma närmare normen. 

Normen uttryckt av brukarna är dels att inte vara beroende av myndigheters hjälp, dels att ha 

möjlighet att delta i samhällslivet i form av att gå på kafé, resa, köpa kläder och möbler m.m. 

Då vi vill undersöka hur brukarna ser på sin situation i förhållande till resten av samhället är 

normalisering ett begrepp som är fruktbart att anlägga och det har därför tillfogats till det 

teoretiska ramverket. 

Vi kommer i analysen av det empiriska materialet att använda oss av begreppen 

självständighet i en vid bemärkelse där oberoende och autonomi ingår, begreppen positiv och 

negativ frihet samt normalisering. 

Fördelen med vald teoretisk ansats är att den är anpassad efter syfte, frågeställningar och 

empiri vilket gör den naturlig att applicera på materialet. En nackdel är att ramverket inte är 
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uttömmande då aspekter av t.ex. makt, intersektionalitet och psykologiska perspektiv inte 

omfattas.  

4. Metod 

4.1 Val av metod 
I denna studie är vi intresserade av brukarnas upplevelse av insatsen egna medel. För att 

kunna svara på våra frågeställningar valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie, då det 

är en metod som på ett bra sätt kan lyfta fram brukarens subjektiva upplevelser (Bryman, 

2011, s.413f). Kvalitativa intervjuer ger också en bättre möjlighet för brukaren att mer fritt 

berätta om upplevelsen av insatsen än vad till exempel en kvalitativ enkätstudie skulle göra 

(Ibid). Det empiriska materialet i den här studien består således av intervjuer med sju brukare 

som har haft insatsen egna medel i allt från tre månader till tjugotvå år.  

Då ämnet är outforskat sedan tidigare är en relativt öppen inställning önskvärd. Det kräver att 

intervjuaren är påläst om ämnet, vilket underlättar att följa sin intuition i vilka följdfrågor som 

kan ställas (Kvale & Brinkmann, 2014, s.180). Då vi har ett syfte som kräver svar inom ett 

specifikt område har vi utgått ifrån en semistruktrerad intervjuguide, snarare än en 

ostrukturerad (Bryman, 2011, s.419). 

Genom att genomföra dessa kvalitativa intervjuer vill vi få fram brukarens subjektiva 

upplevelse i form av erfarenheter och uppfattningar av den studerade insatsen (Bryman, 

2011). Frågor som rör hur och om insatsen ansöktes om och beviljades, hur kontakten med 

handläggaren ser ut och känns samt om det finns en överblick och en plan med den egna 

ekonomin syftar till att ringa in den subjektiva upplevelsen. 

Vi använder oss av tematisk analys för att analysera datamaterialet som är en realistisk, 

essentialistisk metod som undersöker upplevelse, meningsfullhet och verklighetsuppfattning 

hos deltagare (Braun & Clarke, 2006). De frågor vi ställer till materialet handlar om att 

undersöka brukarnas egna uppfattningar om betydelsen av insatsen egna medel.  

Vi har valt att analysera vårt material genom att använda oss av en hermeneutisk 

tolkningsmetod. Vi har analyserat och tolkat de utsagor som intervjupersonerna har gjort 

genom att relatera delarna av materialet till helheten, vår teoretiska utgångspunkt, vår 

förförståelse och den tidigare forskningen (Widerberg, 2002, s.26). Vidare är det i en 
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hermeneutisk metod viktigt att ha en transparent hållning och noggrant redovisa de 

komponenter som ingår i studien, som förförståelse och förväntningar för att öka 

tillförlitligheten i studien (Widerberg, 2002). Denna redovisning av vår förförståelse återfinns 

i inledning och problemformulering.  

4.2 Urval 
Vi har i valet av intervjupersoner gjort ett bekvämlighetsurval. Intervjupersoner har valts ut 

för att delta i studien genom kontakt med deras handläggare på socialtjänsten (se Bilaga 2). 

Målgruppen har inte kontaktats direkt på grund av att den är svår att nå på annat sätt. 

Handläggarna på socialtjänsten informerade brukare om vår undersökning och bad om deras 

samtycke att lämna ut kontaktuppgifter till oss. Vi ringde därefter upp och berättade mer om 

studien varefter brukarna bestämde sig angående medverkan. Det kan sägas vara ett 

målinriktat urval då personerna har valts ut efter relevans för forskningsfrågorna (Bryman, 

2011). För att få åtminstone en viss geografisk spridning har vi tillfrågat tre olika kommuner 

om att kontakta de klienter som har egna medel hos dem. Eftersom denna studie inte syftar till 

att generalisera resultaten till en population, utan till att analysera specifika individers 

uppfattningar ansågs ett sådant urval vara passande (Ibid).  

4.3 Avgränsningar 
Studien är geografiskt avgränsad till Stockholmsområdet då vi hade upprättade kontakter på 

ett antal kommuner i länet som kunde ge möjlighet att få tag i intervjupersoner. Valet att 

intervjua brukare, och inte inkludera politiker, chefer eller handläggare i studien grundar sig i 

att det finns relativt mycket forskning om hur chefer och handläggare förstår sin roll i 

välfärdssystemet och i relation till klienter, i jämförelse med de fåtaliga studier som finns om 

brukares uppfattningar kring detta.  

4.4 Insamlingsmetod 
För att samla in empiri till vår studie har vi intervjuat brukare. Intervjuns utformning var 

semistrukturerad, det vill säga intervjuaren utgick ifrån en intervjuguide utformad som ett 

antal teman med underfrågor (se Bilaga 1). Intervjuguiden utformades med all 

bakgrundsinformation vi hittills samlat in i åtanke, samt syfte och frågeställningar. Den 

fungerade i intervjusituationen som en “hjälpreda” som Widerberg (2002) skriver, i det att 

den är ett stöd för minnet, men inte behöver följas exakt. Då vårt ämne är outforskat sedan 
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tidigare ville vi vara öppna för att kunna gå djupare in i teman som intervjupersonen ansåg 

viktiga i intervjusituationen. Vi ville dock inte utföra ostrukturerade intervjuer då vi hade ett 

antal teman som är viktiga att täcka in för vårt syfte (Bryman, 2011).  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjuns kontext är viktig då intervjupersonens 

beteende och intervjusvar påverkas av hur trygg hen känner sig, varför vi valde att genomföra 

intervjuerna på olika caféer som intervjupersonerna själva valde. Vi är medvetna om att 

cafémiljön kan upplevas som stressande, men vi ansåg det ändå vara det bästa alternativet då 

ett möte på socialkontoret hade röjt personernas deltagande för deras handläggare samt att 

möten hemma hos brukare generellt inte rekommenderas för studenter av etiska skäl. Vi 

gjorde dock ett undantag för en brukare som ville träffas på sitt socialkontor. Personens 

handläggare bokade ett rum och annan personal släppte in oss för att så långt som möjligt 

måna om personens anonymitet inför handläggaren.  

Vi valde även för att säkerställa en god inspelningskvalitet och en god hörbarhet av 

intervjupersonernas utsagor att använda oss av två olika inspelningskällor. Allt för att försäkra 

oss om att materialet skulle gå att analysera (Bryman, 2011, s.420). Intervjuerna spelades in 

för att transkriberas, vilket vi beskriver närmare i avsnittet om databearbetning. 

Bryman rekommenderar att man efter varje intervjutillfälle kort analyserar hur intervjun gick 

(Bryman, 2011, s.422). Vi valde vi att direkt efter att intervjun var avslutad ha en kort 

diskussion kring intervjun och de svar vi fått samt de frågor och funderingar som den 

eventuellt hade väckt hos var och en av oss. Vi ville även se om det var något i intervjun som 

gav oss anledning att justera intervjuguiden inför nästa tillfälle. Det vi diskuterade 

antecknades i fältanteckningar och anonymiserades på samma sätt som det inspelade 

materialet för att inte riskera att röja något om våra intervjupersoner.  

En av de sju intervjuerna avbröts i förtid då intervjupersonen behövde avsluta av hälsoskäl. Vi 

hade kontakt med intervjupersonen vid två tillfällen efter intervjutillfället för att försäkra oss 

om att hen mådde bra och inte hade några obesvarade frågor till oss. Vi undersökte även 

möjligheten att fortsätta intervjun vid ett senare tillfälle, vilket intervjupersonen avböjde. Då 

vi innan avbrottet hade gått igenom större delen av intervjuguiden valde vi efter att ha 

resonerat med vår handledare att inkludera transkriberingen av denna intervju i vår empiri. 
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4.5 Databearbetning 
Då syftet med analysen är att tolka innehållet i intervjuerna är transkriberingen gjord 

ordagrant, medan andra uttrycksformer än tal, som t.ex. tystnader, minspel och kroppsspråk 

har utelämnats (Fangen & Sellerberg, 2011). Transkriberingen av intervjuerna gjordes i ett 

transkriberingsprogram där det fanns möjlighet att snabbt backa framåt och bakåt samt spela 

upp ljudet i olika hastigheter. Detta var väldigt användbart vid de tillfällen det var svårt att 

uppfatta det intervjupersonen sagt. När transkriberingen var färdig jämförde vi den 

producerade texten mot ljudinspelningen för att kontrollera att utsagorna uppfattats rätt. 

Anonymisering i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer kring konfidentialitet har 

skett genom att ortsnamn, åldrar, egennamn, genus och annat som kan röja en persons 

identitet har skrivits generiskt som /ort1/, /xx/ år, /vän1/ samt att alla hon, han, henne, honom 

etc genomgående har bytts ut till “hen” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). 

4.6 Analysmetod  
Tematisk analys har använts för att analysera datamaterialet då det är en metod som passar för 

att undersöka upplevelser, meningsfullhet och verklighetsuppfattning hos deltagare, vilket går 

i linje med syftet för studien (Braun & Clarke, 2006). Den största fördelen med denna metod 

är enligt Braun och Clarke (2006) dess flexibilitet och teoretiska obundenhet. Det betyder inte 

att förförståelse inte ska tas i beaktande under analysen, det är snarare en viktig del i att 

betona forskarens aktiva roll i att skapa teman ur empirin genom att leta efter specifika 

mönster i texten (Bryman, 2011). Tematisk analys går mycket förenklat ut på att ur det 

empiriska materialet skapa koder, på både semantisk och latent nivå som sedan grupperas 

efter samhörighet i kategorier som i sin tur samlas ihop till större teman. Det är en 

hermeneutisk process då koder, kategorier och teman hela tiden relateras tillbaka till 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Hermeneutiken förutsätter vidare att forskarens 

ambition är att förstå meningen i en text eller en handling utifrån upphovsmannens perspektiv, 

vilket innefattar ett fokus på social och historisk kontext (Bryman, 2011, s.507). Denna studie 

anlägger ett brukarperspektiv i att vi undersöker en insats genom att fråga mottagarna av 

densamma hur de upplever den och vad den betyder för dem. Vi tar hänsyn till social- och 

historisk kontext i analysen genom att relatera till dagens välfärdssystem i Sverige och 

nuvarande lagstiftning, samt de förhållanden brukarna lever under som del i en ekonomiskt 

utsatt grupp.  
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I nästa steg i analysen har vi ställt det empiriska materialet mot det teoretiska ramverket, 

genom ett resonemang om vilken betydelse de teoretiska begreppen har i just detta material. 

Detta har gett upphov till tolkningar på en mer abstraherad nivå som syftar till att besvara 

studiens frågeställningar.  

4.7 Etiska aspekter 
Under vårt arbete med denna studie har vi genomfört intervjuer med en grupp människor som 

befinner sig i en utsatt situation. Därför har det varit väldigt viktigt att hela tiden reflektera 

över de etiska aspekterna av forskningsprocessen (Kvale & Brinkman, 2014). Nikku skriver 

att forskaren hela tiden behöver göra etiska överväganden kring de tilltänkta 

intervjupersonerna och forskningsförfarandet (Nikku, 2013, s.114). Vi har haft en löpande 

diskussion med vår handledare om förhållnings- och tillvägagångssätt för att minska risken att 

ta ett felaktigt etiskt beslut som skulle kunna gå ut över våra deltagare.  

Genom att utgå ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra principer för forskningsetik, 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet har vi lagt 

en grund för en etiskt godtagbar forskningsprocess. Informationskravet innefattar att redan vid 

tillfrågandet om deltagande informera de potentiella intervjupersonerna om studiens syfte, 

genomförande och användningsområde samt om att deras frivilliga deltagande innebär att de 

när som helst kan avbryta, att personuppgifter behandlas med respekt och att transkriberingar 

anonymiseras (Vetenskapsrådet, 2002).  

I linje med Vetenskapsrådets informationskrav informerades intervjupersonerna således om 

sina rättigheter, som att de när som helst kan avbryta sin medverkan som är helt och hållet 

frivillig och under intervjun kan neka att svara på frågor, vid flera tillfällen innan intervjuerna 

genomfördes (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Då vi vet att personer i vår målgrupp ofta lider av 

psykisk ohälsa, eftersom insatsen i vissa kommuner ligger under socialpsykiatriska enheter, 

vill vi undvika att patologisera deras erfarenheter, vilket Rogers (2012) menar är en risk i alla 

brukarfokuserade studier. Det kan motverkas genom att inkludera dem i processen av att 

identifiera intressanta ämnen att studera, vilket är syftet med vår semistrukturerade 

intervjuguide. Intervjupersonerna får också information om det studien kan bidra med i fråga 

om ny kunskap inom ett i princip outforskat fält och att deltagande är en möjlighet att få sin 

röst hörd (Ibid). Vi har precis som Rogers skriver försökt att hitta en balans för att inte utge 

falska förhoppningar om konkret förändring av den enskildes situation som genom studien 

eventuellt skulle ha väckts. Vi har således noggrant påtalat för intervjupersonerna att syftet 
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med denna studie endast är att analysera hur insatsen egna medel upplevs av brukare samt om 

och hur den lever upp till lagtextens mål om självständighet.  

Enligt Vetenskapsrådet är det även viktigt att vara lyhörd för eventuella problem som kan 

uppstå i samband med samtyckesförfrågan. Det kan vara så att frågan återuppväcker en 

personlig kris, synliggör en sjukdom eller annan känslig personlig information som personen 

inte vill ska komma ut (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Beroendeproblematik kan till exempel 

vara en orsak som har gett upphov till behovet av insatsen egna medel, vilket är en 

problematik som är stigmatiserad och ofta förknippas med känslor av skuld och skam. Det är i 

vårt fall dock inte själva samtyckesfrågan som eventuellt kommer att synliggöra detta, då 

syftet med studien enbart är att studera upplevelsen av meningsfullhet med insatsen, utan det 

kan komma upp i intervjusvaren som deltagarna själva kontrollerar. Beroendeproblematik 

eller psykisk ohälsa kan göra att intervjupersonerna har haft svårt att tillgodogöra sig 

informationen vi lämnat (Ibid). Vetenskapsrådet rekommenderar att forskarna i dessa fall 

rådgör med kollegor eller en etikkommitté (Ibid, s.10). Vi har under vårt arbete med studien 

haft fortlöpande diskussion om detta med vår handledare. 

Nyttjandekravet handlar om vem som kan och får använda materialet som produceras i en 

studie och i vilket syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). I denna studie är det viktigt att 

information som framkommer inte kan användas av deltagarnas handläggare i någon form av 

beslutsfattande i deras ärende. Den viktigaste åtgärden att ta för att undvika detta är den redan 

nämnda anonymiseringen som syftar till att omöjliggöra identifiering av enskilda personer. 

Däremot bör deltagarna själva kunna åberopa resultaten av studien vid en eventuell ansökan 

om annat eller ytterligare stöd från någon enhet inom socialtjänsten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Denna tanke går i linje med Rogers (2012) idé om att forskning som gör de studerade till 

subjekt kan identifiera problem och sätta igång förändringsprocesser. 

Intervjupersonerna i studien informerades muntligen om studiens ämne och syfte av sina 

handläggare, varefter vi ringde upp dem och frågade om de var intresserade av att delta. På så 

vis fick vi kontakt utan att de professionella fick veta vilka som till slut deltog i studien, detta 

med tanke på vikten av att kunna garantera anonymitet vid intervjuer med utsatta grupper och 

måna om studiens konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vi har även reflekterat över att en ofrånkomlig komponent i en kvalitativ intervju är det Kvale 

och Brinkmann (2014) kallar maktassymmetri. Denna assymmetri kan föreligga mellan 

intervjuare och intervjuad. Den som ställer frågorna har en viss vetenskaplig kompetens, 

definierar intervjuämnet samt ramarna för intervjusituationen. Medvetna om denna asymmetri 
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vid intervjutillfällena har vi försökt att motverka denna genom att understryka och visa för 

brukarna att vi är intresserade av deras upplevelse och av deras svar. Vi har dock påpekat att 

vi inte har någon möjlighet att påverka deras livssituation. 

Bourdieu (1999) beskriver hur forskare ofta möter individer som har andra förutsättningar i 

livet och att självkritik och reflektion över egna förutsättningar är viktigt. Människor agerar 

ofta i det mellanmänskliga mötet omedvetna om den egna maktpositionen. Till exempel kan 

detta ses i sättet forskaren uttrycker sig, för sig, och eventuellt använder sig av olika tekniker 

för att nå det denne har förutsatt sig att göra. Icke-våldslig kommunikation som Bourdieu 

skriver om bygger på att båda parterna har rätt att påverka kommunikationen som inte är 

värderande, osynliggörande, förlöjligande eller inskränkande och inte har som funktion att 

öka eller minska den ena partens status. Den innehåller inte heller inslag av skam- och 

skuldbeläggande (Ibid). I intervjusituationen har vi ställt frågor utan att vara alltför styrande 

och lämnat plats för deltagarens svar, funderingar och frågor. Vi har under hela processen 

reflekterat och försökt vara medvetena om den ojämna maktrelationen, men utan att för den 

skull förminska intervjupersonens resurser och förmågor.  

4.8 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten består enligt Bryman (2011) av fyra kriterier. Trovärdighet,, pålitlighet, en 

möjlighet att styrka och konfirmera och överförbarhet. Trovärdighet innebär att forskaren 

arbetat i enlighet med de regler som finns samt att forskaren bör rapportera resultatet till de 

personer som är inblandade för att låta dessa komma med förslag på korrigeringar eller ge sitt 

godkännande till studien (Ibid, s.354). Vi har tillfrågat intervjupersonerna om de vill granska 

transkriberingarna innan användning och om de vill ta del av den färdiga uppsatsen. Samtliga 

brukare ville ta del av den färdiga studien medan ingen av brukarna ville granska 

transkriberingarna. Vi kommer efter att uppsatsen blivit betygsatt att posta den till 

intervjupersonerna.  

När det gäller pålitlighet skriver Bryman (2011) att forskaren ska säkerställa att det skapas en 

fullständig redogörelse för alla momenten i processen. Detta innefattar en redogörelse av 

problemformulering, val av intervjupersoner, transkribering med mera. Vi har i denna studie 

varit transparenta med vår forskningsprocess genom att beskriva vårt tillvägagångssätt och 

har även beskrivit den tidigare forskning och de teoretiska perspektiv som vi valt bort att 

använda oss av.  
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För att forskaren skall kunna ha möjlighet att styrka och konfirmera skriver Bryman att hen 

bör ha en insikt i att det inte går att ha någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning 

och att egna värderingar inte tillåtits påverka resultatet (Bryman, 2011, s.355). När vi gick in i 

vår studie hade vi med oss en del förförståelse om målgruppen och om insatsen som vi fått 

genom tidigare arbete och studier. Vi har dock genom att studera tidigare forskning öppnat 

upp för en bredare förståelse för problemen och försökt hitta vetenskapliga källor på den 

förförståelse vi hade. Genom att anlägga ett brukarperspektiv har vi också undersökt den sida 

i relationen mellan brukare och socialarbetare som vi tidigare inte tillgodogjort oss.  

Överförbarhet kan jämföras med den kvantitativa termen generaliserbarhet. Enligt Bryman 

handlar överförbarhet om hur pass användbart resultatet är i andra situationer och miljöer 

(Ibid, s.354). Då antalet intervjupersoner i denna studie är litet och intervjuerna inte utgått 

ifrån en strukturerad intervjuguide går resultatet inte att generalisera till en större grupp. 

Syftet med denna kvalitativa studie är dock inte att ta fram ett generaliserbart resultat, utan att 

lyfta fram perspektivet hos ett antal individer i förhållande till en insats inom socialtjänsten. 

4.9 Begränsningar 
En begränsning med att ha ett bekvämlighetsurval är att många röster som potentiellt skulle 

ha andra erfarenheter och uppfattningar som eventuellt motsäger vår empiri inte blir hörda i 

studien. När det gäller att hitta intervjupersoner krävs en reflektion kring bortfallet, och om 

det skiljer sig från deltagargruppen på något väsentligt plan (Bryman, 2011). Vi har tillfrågat 

kommuner baserat på våra tidigare kontakter som har ställt frågan om intresse för deltagande 

till klienter med egna medel. I vissa kommuner har alla dessa klienter tillfrågats, medan andra 

har frågat endast ett antal som de anställda tänkt sig skulle kunna intervjuas. Detta påverkar 

urvalet så att klienter som av handläggarna inte anses vara talföra inte får möjlighet att göra 

sin röst hörd i studien. De klienter som har tillfrågats, men tackat nej till att delta utgör också 

ett bortfall där andra perspektiv på insatsen eventuellt finns.  

Eftersom detta är en kvalitativ studie med relativt få intervjupersoner i urvalet kan inga 

anspråk på generaliserbarhet till en population göras utan studien ska ses som en 

undersökning av hur ett antal specifika individer upplever livet med egna medel (Bryman, 

2011). Detta har vi utvecklat under rubriken tillförlitlighet ovan.  
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4.10 Möjligheter 
Kvalitativa intervjuer har en möjlighet att få fatt i brukarens upplevelse av ett fenomen genom 

att intervjuaren försöker leva sig in i intervjupersoners verklighetsuppfattning med hjälp av 

deltagarens egna ord och uttryck (Larsson, 2005).  

Tematisk analys är en lättillgänglig och flexibel analysmetod som passar bra i studier som har 

brukaren i fokus (Braun & Clarke, 2006). Den möjliggör en sammanfattning av ett stort 

datamaterial och underlättar för att belysa likheter och skillnader (Ibid). Då vi har sju timmar 

inspelat intervjumaterial finns ett behov av att sammanfatta och få överblick. 

Då vi har öppna frågor i vår intervjuguide måste även vår egen analys följaktligen vara öppen 

för överraskande upptäckter. Braun och Clarke (2006) skriver att tematisk analys kan 

generera oväntade insikter.  

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen i form av citat ur intervjuer med sju 

brukare. Intervjupersonerna är kvinnor och män i varierande åldrar som har haft egna medel 

från tre månader upp till tjugotvå år. 

5.1 Tematisering 
Vi har i vår studie valt att tematisera empirin efter studiens frågeställningar och teoretiska 

perspektiv. De huvudteman vi funnit och presenterar nedan är följande; orsaker till egna 

medel, egna medels betydelse för brukare, brukares relation till socialtjänsten, självständighet 

på olika sätt och normalisering.  

5.2 Orsaker till egna medel 
I intervjuerna framkommer flera olika anledningar till att egna medel har aktualiserats i 

brukarnas liv. Här har vi lyft fram ett par tydliga orsaker som är psykisk ohälsa, missbruk, 

livskris och vräkning. Dock så uppger intervjupersonerna ofta att flera olika anledningar har 

samspelat och det har handlat om att ta ett helhetsgrepp om situationen där egna medel har 

varit en av flera delar i lösningen.  
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5.2.1 Psykisk ohälsa 

Intervjupersonerna uppger olika psykiska problem som bidragande faktorer när de berättar om 

hur de fick egna medel från början. Vissa har haft svåra sjukdomstillstånd större delen av 

livet, medan vissa beskriver psykisk ohälsa som uppstått vid en viss punkt i livet. En brukare 

uttrycker det så här:  

Jag har haft, jag har vart ensam med mina två barn hela tiden och halkade ner i en rejäl depression då 

allt var jättejobbigt. Trots att jag aldrig har haft missbruksproblem så funkade inte livet ändå. 

En annan intervjuperson beskriver ett mer varaktigt sjukdomstillstånd: 

Ja, det ingår lite i sjukdomstillståndet, man blir lite disträ och lite förvirrad och sådär va. Jag äter ju 

mycket mediciner och sådär också. 

En annan anledning att psykisk ohälsa kan hämma den ekonomiska förmågan är svårigheter 

den för med sig i att vara ute bland folk. Även en misstänksamhet mot banker och att 

tjänstemän där gör sitt jobb är något som flera intervjupersoner beskriver. En brukare säger så 

här:  

Räkningar i allmänt alltså, allihopa en hel hög och jag klarar inte av att stå i kö och det blev ju 

skitjobbigt med depression och allt sånt där, så att.. jag kallar det för social fobi. /.../ Sen är jag 

misstänksam också.  

5.2.2 Missbruk  

Liksom psykisk sjukdom är missbruk en riskfaktor för att bli ekonomiskt utsatt. Några av 

intervjupersonerna berättar om missbruket som medskapare av behovet av insatsen. En 

brukare säger så här: 

Det var mitt missbruk som gjorde att jag inte skötte min ekonomi och så var det skilsmässa och grejer 

som gjorde att det vart, att jag kom efter med allting liksom. Och så sökte jag då skuldsanering. 

Ett annat exempel är följande: 

Så fick jag ju /sjukdom/ /årtal/ och och sen.. men jag är frisk nu va så.. Den hade bra prognos den där 

/sjukdomen/. Så det var lite rörigt då med allting. Sen hade jag ju /missbruk/ va som..  

Som citatet ovan visar är det ofta inte bara ett missbruk som orsakar problem utan snarare en 

kombination av flera orsaker där missbruket kan fungera som katalysator för övriga problem. 
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5.2.3 Vräkning 

Flera intervjupersoner beskriver att det var en vräkning som gjorde att de kom i kontakt med 

socialtjänsten som sedan föreslog egna medel. Detta uttrycks så här: 

Vi var vräkningshotade rent ut sagt. 

En annan brukare uttrycker sig så här: 

Men det var ju när jag låg på ett behandlingshem i tre månader och då lånade jag ut lägenheten till en 

/person/ och hen sket i hyror och allting och det fick jag reda på när jag kom hem, då låg det ett brev i 

lådan att jag skulle bli av med lägenheten /.../. Och då snackade jag med den här skuldrådgivningen 

då och då gjorde hen upp en deal med /bostadsbolag/ så att jag fick ha kvar lägenheten. 

Brukaren i citatet ovan syftar på den typ av överenskommelse mellan kommunen och 

hyresvärden som beskrivits i bakgrundskapitlet.  

5.2.4 Livskris 

Livshändelser som är den utlösande faktorn för kris kan vara skilsmässa, arbetslöshet och 

sjukdom vilket i intervjuerna till exempel uttryckts så här gällande dödsfall av en närstående: 

Nej, jag gjorde allting själv, jag var frisk alltså fram till nittioåtta och.. då dog den första /partnern/ så 

det blev liksom sämre och sämre och sämre /.../ 

Ett exempel på fysisk sjukdom som orsak ger en brukare uttryck för: 

I mitt fall kom den till för ganska exakt tio år sedan. /Datum/ fick jag en stroke då jag låg på 

hjärtintensiven /.../. Då hamnade jag i en situation där ekonomin sprack totalt. Så jag visste inte hur 

jag skulle göra jag såg ju att det här kommer inte att funka.  

5.3 Egna medels betydelse för brukare 
I intervjuerna framkommer att egna medel fyller flera grundläggande behov som individen 

har som att kunna betala sina viktigaste räkningar i form av hyra, elkostnader och försäkring, 

att omöjliggöra att individen återfaller psykisk ohälsa, missbruk eller andra tillstånd kopplade 

till de ekonomiska problemen. Intervjupersonerna beskriver även ett möjliggörande av 

planering och sparande genom insatsen.  
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5.3.1 Trygghet 

Brukarna beskriver att egna medel ger dem en trygghet i tillvaron då de vet att räkningarna 

blir betalda: 

Jag har haft bra hjälp av det och det känns tryggt också, framförallt att den möjligheten har funnits. 

För så har inte jag kunnat gjort bort mig iallafall. Om man nu ska överlåta ansvaret till någon annan. 

Att egna medel är frivilligt bidrar till känslan av trygghet. Brukaren talar i citatet ovan om att 

möjligheten att välja bort eget ansvar finns vilket skapar trygghet då man inte litar på sin egen 

förmåga att hantera ekonomin, vilket en annan brukare också uttrycker:  

Jag hade sökt hjälp själv då några år innan. Men så fort man fick pengar så hamnade man där igen. 

Man bröt överenskommelsen med beroendemottagningen och så, och så var man igång igen och så.. 

Men sen då när det vart klart med skuldsanering och det och det här med /handläggare/ då fick jag 

liksom ett fäste. 

Flera brukare beskriver att egna medel befriar dem från stress. Att inte behöva oroa sig för om 

pengarna ska räcka hela månaden eller för om hyran ska bli betald beskrivs som en stor 

lättnad och trygghet. En brukare beskriver det så här:  

Nej, jag märker inte det här för det funkar så jävla bra, hela tiden liksom. Så jag behöver alltså aldrig 

bry min, mina små hjärnceller om det där liksom. Det funkar ändå. Så det, nej det är skönt. 

5.3.2 Förhindra återfall 

Flera brukare beskriver att de har en brist på självtillit och en oro för återfall i psykisk ohälsa 

eller missbruk, vilket gör att de inte skulle vilja vara utan egna medel. En brukare uttrycker 

det så här:  

Nej, det hade inte funkat idag, då hade jag hamnat i missbruk igen. 

En brukare uttrycker sin brist på självtillit så här:  

Men jag kan vara väldigt sådär att jag får för mig att det där det skiter jag i och då gör jag det fullt ut. 

Och jag vill inte riskera att hamna i det igen. 

Även om situationen idag är stabil så beskriver en brukare en rädsla att falla tillbaka i psykisk 

sjukdom:  
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Jo jag behöver nog det eftersom. Vad jag själv tror så kanske jag blir ännu sjukare /.../. Det kan vara 

att jag får ett sånt hemskt trauma i livet igen alltså så att.. Då är jag nere på botten och klättrar igen 

alltså. Jag skulle inte vilja dit, men det är så lätt att ramla dit alltså. Då blir allting så svårt igen. 

5.3.3 Planering 

Flera brukare beskriver vikten av att kunna planera sin ekonomi och att sakna den förmågan: 

Jag fungerade inte liksom att planera. Man måste ju planera sin ekonomi så man har pengarna kvar 

till till exempel Radiotjänst då varje månad. 

Bristen på planering har till exempel resulterat i att budgeten för mat blir liten: 

/.../ jag var oekonomisk också. Det har du rätt i, jag kunde leva på nudlar sista veckan alltså. 

5.3.4 Sparande 

Egna medel möjliggör sparande för brukarna då mönstret att inkomsterna försvinner direkt 

när de kommer in på kontot bryts. Vissa brukare ber sin handläggare att spara genom att 

betala ut en mindre del av de kvarvarande inkomsterna till brukaren varje vecka och vissa 

sparar på egen hand. Syftet med att spara är för många av intervjupersonerna att ha en buffert 

för oförutsedda utgifter så som kostnader för tandläkarbesök eller nya glasögon. En brukare 

berättar om detta: 

Jag byggde ju upp en buffert där så jag har ju då pengar kvar som jag har om det händer någonting. 

Om det skulle bli någon tandläkarräkning eller någonting sånt därnt. 

Ett annat syfte med att spara är för flera brukare att kunna unna sig någonting utöver det 

vanliga och nödvändiga som en resa, kläder eller möbler.  

Då tror jag att då skulle jag kunna tänka mig att spara lite till en semester exempelvis eller unna mig 

att köpa mig en begagnad soffa och få den hemskjutsad, det här som alla andra gör. Jag tror det, 

någon sån här praktisk sak som skulle, någonting som skulle göra livet lite roligare. 

5.4 Handläggarens roller 
Relationen mellan intervjupersonerna och deras handläggare av egna medel skiljer sig mycket 

åt från person till person. En intervjuperson har aldrig träffat sin handläggare trots att insatsen 

pågått i flera år, en annan har en vänskapsliknande relation med handläggaren då de ofta hör 

av varandra och pratar om allt möjligt, inte bara det ekonomiska.  
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5.4.1 Kontroll 

Brukarna talar bland annat om en önskvärd kontroll som handläggaren har över ekonomin, 

som garanterar en stabilitet i livet, vilket bland annat uttryckts så här: 

/../om jag skulle falla tillbaks i återbruket då har jag inte de här pengarna så att jag kan röra liksom 

för då säger hen nej. 

En annan brukare uttrycker det så här:  

Hen är bra, hen är sträng. Man är lite rädd för att ringa till hen. Man liksom oj nu ska jag fråga om 

pengar igen, fast hen är snäll när man väl har frågat. Fast hen ifrågasätter och det är bra, vad pengarna 

går till. 

5.4.2 Service 

Flera brukare beskriver att deras handläggare hjälper dem med saker utöver 

överenskommelsen om hur egna medel ska skötas. En brukare har fått hjälp att ansöka om 

bistånd för en glasögonkostnad:  

Ja, och nu gick mina glasögon sönder /.../, men /handläggare/ har ordnat det så jag ska få pengar till 

ett par billiga. 

En annan brukare har fått hjälp att ansöka om bistånd för en tandläkarkostnad: 

Jag fick hjälp när jag, när de böt allting i munnen här för då hade jag inga pengar/.../ 

Att få ner nivån på löpande kostnader genom att förhandla fram avbetalningsplaner med mera 

är något som flera brukare har fått hjälp med, vilket uttrycks så här av en person:  

Den handläggaren som jag hade, om du minns den där /personen/, hen har pratat med fogden och sen 

har hen fått ner det där. Så det är på, vad är det nu? Tre fyra hundra och den har varit uppe på tusen 

en gång i tiden.  

Om vissa brukare beskriver en nära och personlig relation till sin handläggare, beskriver andra 

en relation som endast handlar om frågor och svar kring insatsen:  

Ja, om det är något som verkar konstigt, eller om jag får upp en fråga skallen, hur ska jag göra med 

det här, då kan jag ringa henne och fråga om hur det ser ut, eller om jag vill ha en kopia på en tidigare 

faktura eller något sånt. /.../ den är ren business kan man säga.  
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5.4.3 Stöd 

Handläggaren fungerar för flera intervjupersoner som ett stöd utöver insatsens gränser. 

Handläggaren blir också en social kontakt som man kan prata och ha roligt med vilket en 

brukare talar om så här:  

Ja vi kan skoja och skratta ihop alltså. Jag brukar be om fem tio minuter ibland om jag har något 

ärende här i /stadsdel/ så brukar jag gå upp till /handläggare/ och säga hej, bara så där liksom. Man 

måste ju kunna ha roligt också och inte bara betala räkningar tycker jag. 

Då egna medel uppkommer på grund av någon typ av problematik fungerar handläggaren 

också för vissa intervjupersoner som en insatt kontakt som man kan prata med om just denna 

problematik. En brukare beskriver handläggaren så här:  

Sen säger hen min handläggare att du är inte ensam, du har inte det här på grund av något beroende, 

utan du bara har det för att du tycker att det funkar för dig, och då stärker det mig lite också att du är 

inte ensam. 

Handläggaren stöttar brukaren både genom att brukaren känner sig mindre ensam i sin 

ekonomiska utsatthet och genom att befria från skamkänslor över att ha egna medel som 

hjälp. En annan brukare vill inte att handläggaren ska ha en sådan typ av stödfunktion:  

Nja, det är väl det att jag vill inte det va, jag vill ha lite integritet för jag har ju hemtjänst och sån där 

hjälp med..  

5.5 Självständighet på olika sätt 
I detta tema undersöks den juridiska och moraliska definitionen av självständighet och hur 

brukarna ser på den och möjligheten att nå den. Det finns andra både offentliga och privata 

lösningar att gå vidare till vilket vi undersöker intervjupersonernas inställning till, och om de 

reflekterat över att en dag klara sig utan egna medel. Vissa brukare är på väg att på eget 

initiativ avsluta egna medel och har olika strategier för att hantera ekonomin efter det. Vissa 

brukare kan inte tänka sig ett liv utan egna medel och uttrycker att det är just insatsen som 

möjliggör ett stabilt, självständigt liv.  

5.5.1 Självständighet utan egna medel 

Intervjupersonerna beskriver olika vägar de har prövat eller fått råd om att pröva för att nå 

självständighet utan att ha insatsen. Till exempel nämns alternativet med god man: 
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Så jag var nära att söka förvaltare, jag var så förtvivlad. Men det fick jag inte, för jag är för klar för 

det, man måste ha väldigt dålig insikt. Och så sökte jag gode man, men gode man kostar väldigt 

mycket.  

God man innebär en kostnad för individen, en utgift som är anses vara för hög för en person 

med låga ersättningar enligt intervjupersonerna. Vidare beskrivs vid flertalet tillfällen en 

skepticism rörande vad goda män gör och hur systemet fungerar: 

Nja, /handläggare/ var ju inne lite på det va, eftersom jag hade haft så pass länge då va. Men jag är 

väldigt skeptisk till det va efter vad man har hört och läst i tidningar och på teve och sådär då.  

En av intervjupersonerna har aktivt och medvetet arbetat för att hitta en annan lösning på hur 

problemet skall hanteras den dagen insatsen inte beviljas längre. Där det sociala nätverket i 

form av familj kan kliva in och ta den kontrollerande rollen. Det beskrivs så här: 

/.../ det är mitt eget val. Jag har garderat mig med /mitt äldsta barn/ då, som är ett ekonomiskt geni 

faktiskt. Ja och vi har mycket bra kontakt och vi träffas ofta /.../  

Flera intervjupersoner uttrycker en önskan om att klara sig utan egna medel. De kan se fram 

emot den dagen då de är så pass självständiga att insatsen är överflödig, vilket en brukare talar 

om så här:  

Den där goa känslan när man klarar sig själv. Säga att jag klarar det här, jag dammsög idag, eller jag 

diskade eller vad jag nu gjorde.  

En annan brukare beskriver mindre delmål som alla är en del i vägen mot att säga upp 

insatsen: 

Hen betalar ut två veckor åt gången åt mig, sexhundra kronor varannan vecka och så börjar hen betala 

kanske tre veckor. Och sen betala fyra veckor och se om jag klarar det.  

Brukaren som är citerad ovan beskriver att det finns en plan mot ett avslut, en 

överenskommelse gjord med handläggaren som innebär att successivt öka det egna ansvaret. 

Hen har arbetat med att lära sig hur man sparar och planerar inför utgifter man vet ska 

komma. Att ha egna medel har gjort att brukaren har fått se och öva på hur man kan gå 

tillväga, samtidigt som insatsen funnits kvar som säkerhet. 
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5.5.2 Självständighet med egna medel 

Intervjupersonerna har beskrivit olika anledningar till varför de inte vill säga upp insatsen. 

Problemen som gjorde att intervjupersonen i citatet nedan fick insatsen från början kvarstår 

och är av en permanent karaktär. Det handlar inte om en tillfällig kris utan om en oförmåga att 

hantera ekonomin. Hen säger så här: 

Men.. alltså i själva verket vill man ju klara sig själv, men.. jag vet inte.. det verkar inte funka liksom 

när man är så oekonomisk. 

En annan brukare beskriver att skulderna hade fortsatt att växa utan egna medel och att det 

hade kunnat resultera i inblandning i kriminalitet om insatsen inte satts in:  

/../det hade inte funkat då hade jag ju antingen blivit hur mycket skuldsatt som helst eller kanske fått 

en kula i huvudet, eller.. så det.. Så det, det har varit min räddning att jag har fått den här hjälpen. 

Några intervjupersoner beskriver att det är bekvämlighet som gör att de inte säger upp 

insatsen snarare än brist på självtillit eller förmåga. En brukare uttrycker sig så här: 

/…/jag har dragit på det, för jag har tyckt att det här har vart en sån bra lösning. Så jag har tänkt, 

varför ska jag, nej jag väntar ett tag till. Det funkar ju. 

Ett hinder för att säga upp insatsen som flera intervjupersoner tar upp är en ren teknisk 

okunskap om hur man hanterar en dator och betalar räkningar via internet till exempel. 

Ja det är väl det att det kollas upp med giro. Jag har ju ingen dator till exempel va så att det.. Men 

man kan väl sköta sånt där över telefon med va? Kolla upp hur mycket man har kvar och så där va? 

Nån sån här telefonbank eller vad de kallar det för.  

5.6 Normalisering 
I detta tema undersöker vi i vilken grad brukarna upplever sig kunna och vilja leva som andra, 

enligt samhällets normer om vad som är normalt. Vi undersöker om egna medel kan bidra till 

känslor av normalisering eller till känslor av avvikande och skam. Ett par intervjupersoner 

beskriver att de inte gärna talar om att de har insatsen, medan de flesta inte ser någon 

anledning att skämmas över att ha egna medel som då ses som en service, en rättighet och 

någonting de själva valt.  
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5.6.1 Eget ansvar 

En brukare resonerar kring eget ansvar som en insikt i att hen själv satt sig i sin utsatta 

situation: 

Men det är ju jag själv som har tagit lånet, det är ingen annan än jag som har tagit lånet och det är 

ingen annan som ska ta ansvar för det heller. /.../ Så det vill jag säga det är viktigt att man vet det när 

man tar ett lån och såna här saker så måste man själv ta ansvar. Du ser ju Lyxfällan till exempel. Folk 

är ju så dumma, de står där som fån, de har ju själva tagit de här lånen. 

Att i tidigare delar av livet inte ha tagit ett personligt ansvar kan prägla en stor del av 

tillvaron, vilket i en intervju uttrycks så här:  

/../sen jag började jobba när jag var fjorton bast då skötte morsan om alla grejer och sen när jag 

gängade mig då var det /ex1/ som skötte om allting va, och sen när jag skilde mig där och sen 

träffade jag /ex2/ då efter några år så var det hen som skötte allting, så jag har aldrig behövt skött 

pengar liksom. Jag har haft /eget företag/ /…/ och då skötte /namn/ allting då så att, jag har aldrig 

behövt ta hand om pengar eller någonting sånt så att det är alltid någon som har gjort det. 

En brukare talar om möjligheten att ta ansvar trots de begränsningar psykisk ohälsa kan 

innebära och hur det känns: 

/.../ jag har kämpat i åtta år för att komma och stå på egna ben och ta eget ansvar och inte skylla på 

sjukdom, och inte gå runt i en cirkel som en del gör och utnyttja andra, det är väldigt många som gör 

det med psykisk sjukdom. Inget sånt, och det händer inte nu. Men visst är det läskigt att stå på egna 

ben. Det tycker väl alla som står på egna ben i vardagslivet också, det har vi väl gemensamt allihop. 

Att klara av vissa saker och ting, och det är ensamt och det är.. man kan inte gömma sig bakom saker. 

5.6.2 Leva som andra 

En stor önskan bland alla deltagare i studien är den om att leva som andra i form av att på lika 

villkor ta del av välfärdsutbudet. En brukare uttrycker det så här:  

Så då fick jag den hjälpen, och sen har jag fortsatt så nu har jag den av frivillighet för jag tycker det 

är bra. Det är en rättighet som jag har som kommuninvånare och jag kan få hjälp, med en sak som jag 

kanske tycker är svår ibland. 

Att leva som andra kan också vara enklare krav på tillvaron, att på samma villkor kunna vara 

en del av ett socialt sammanhang i vardagen, vilket av denna brukare uttrycks vara avhängigt 

ekonomiska medel:  
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Jag kan sitta inne fyra dygn alltså utan att prata med någon. Man kan bli tokig av det alltså. /.../ det är 

ju det här med att man har får lite cash alltså det. Man får.. har inte råd till kaffet ute /.../ 

5.6.3 Skam, skuld och stolthet 

Intervjupersonerna har alla reflekterat kring skam över att ha insatsen vilket vissa känner och 

andra inte. Eftersom de flesta av intervjupersonerna har andra problem som för dom känns 

svårare är skam över att ha insatsen inte det som känns mest jobbigt. Visst uttryck för skam 

över att inte kunna hantera ekonomin berättar en intervjuperson om: 

Jag har inte sagt det till så många. Faktiskt. Jag vet inte, det känns som man skäms lite./.../ Har du 

det? Vi som trodde att du klarade av det. Men de vet inte liksom vad man klarar av och inte klarar av 

/.../ 

En intervjuperson känner inte skam alls, utan uttrycker att hen har kvar ett stort ansvar själv: 

Egna medel är ingen skam. Inte för mig iallafall, för jag jobbar ihop min egen lön./../ansvaret ligger 

mycket på mig själv ändå, så jag är ju inte fråntagen ansvaret, jag har ingen förmyndare på det viset. 

6. Analys 
I detta kapitel tolkas empirin med hjälp av det teoretiska ramverket för att ge svar på studiens 

frågeställningar.  

6.1 Behov som leder till att egna medel beviljas 
Empirin visar att orsakerna till att egna medel ansöks om är många och olika. Exempelvis 

nämner intervjupersonerna psykisk ohälsa, fysisk sjukdom, missbruk och vräkningshot. I den 

tidigare forskningen har bland andra Skogens (2007) och Stranz (2007) visat på samband 

mellan psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Ahlström (2010) visar också på att 

ekonomisk utsatthet i sig kan skapa och förvärra psykisk ohälsa, vilket vi sett exempel på i 

vår empiri. 

Flera brukare målar upp en bild av en situation som är mångfacetterad. Det är inte enbart 

psykisk ohälsa, fysisk sjukdom eller missbruk som lett fram till att insatsen ansökts om, utan 

denna problematik har sammanfallit med dramatiska händelser i livet så som dödsfall i den 

närmaste sociala kretsen, skilsmässa, barn som placerats och arbetslöshet. Sandvall (2008) 
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och Ahlström (2011) har skrivit om dramatiska livsförändringar som kan orsaka skuldsättning 

och bidragsberoende. Nybom (2008) konstaterar att ensamstående mödrar är 

överrepresenterade bland personer som löper risk att hamna i ett bidragsberoende och Stranz 

(2002) skriver att arbetslöshet utgör en risk för ekonomisk utsatthet.  

Behoven som dessa problem har gett upphov till för intervjupersonerna är att få hjälp med att 

hantera ekonomin på så vis att de viktigaste räkningarna blir betalda och att en planering 

framåt mot kommande utgifter upprättas. Därigenom skapas en stabilitet som ger brukarna 

möjlighet att komma ikapp ekonomiskt, betala av på skulder och samtidigt leva ett skäligt liv i 

form av att behålla sitt boende och ha mat på bordet hela månaden.  

Rädslan för att bli vräkt är något som vi har sett i empirin vilket även behandlas i den tidigare 

forskningen. Rojas (2015) och Ahlström (2010) skriver att vräkningshot och överskuldsatthet 

är faktorer som ger ökad psykisk ohälsa och utgör en självmordsrisk. Brukarna i denna studie 

beskriver en oro över hyran framför annat.  

Undersökningen har gett upphov till slutsatsen att egna medel kan ansökas om av många olika 

anledningar och på grund av en problematik som ofta är mångbottnad. Gemensamt för 

intervjupersonerna är att de är självförsörjande, alltså har så pass höga inkomster att de inte 

har rätt till ekonomiskt bistånd, men anser sig ändå ha så pass låga inkomster att de kan anses 

vara ekonomiskt utsatta. Detta i kombination med en oförmåga, tillfälligt eller permanent, att 

hantera sin ekonomi i form av att prioritera viktiga räkningar, planera för utgifter och spara 

gör att de har ett behov av stöd, till exempel i form av egna medel.  

I den situation som brukarna befinner sig då de tar ställning till att starta egna medel tolkar vi 

det som att de tar ett beslut som rör deras självständighet. De har hamnat i en situation de 

upplever som ohållbar och behöver förändras för att värna sin människovärdighet, vilket 

målen i SoL också syftar till att göra. Genom att gå emot normen om fullständigt eget ansvar 

och lämna över en del av bestämmandet till socialtjänsten tar dessa brukare ett beslut som 

ökar deras möjligheter att vara som andra och ha det som andra i enlighet med 

normaliseringsprincipen.  

6.2 Egna medels betydelse i brukarnas liv  
På en rent praktisk nivå så betyder insatsen egna medel för intervjupersonerna, vilket nämnts 

ovan, ett stöd i att hantera ekonomin genom inbetalningar, planering och sparande. Detta 

beskriver brukarna i empirin som en stor trygghet i livet då de kan vara säkra på att räkningar 
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blir betalda och att de dessutom får hjälp att spara för att göra något extra ibland vilket höjer 

livskvalitén. Intervjupersonerna beskriver insatsen som en garanti mot återgång till en sådan 

situation som gjorde att behovet från början uppstod. Det kan handla om psykisk ohälsa eller 

missbruk vilket alltså sträcker sig bortom de rent ekonomiska konsekvenserna som 

skuldsättning eller vräkning. När ekonomin fungerar så ökar förutsättningarna för resten av 

livet att fungera.  

Intervjupersonerna talar också om egna medel som en önskvärd kontroll då handläggarna har 

inblick och ifrågasätter vad de egna medlen går till. Detta kan kopplas till de teoretiska 

begreppen positiv och negativ frihet (Tännsjö, 1993, Fridström Montoya, 2015). Positiv frihet 

är frihet från begränsningar som t.ex. det allmännas kontroll av enskildas liv och negativ 

frihet beskrivs som frihet att göra sina egna ställningstaganden om hur man vill leva sitt liv 

(Fridström Montoya, 2015, s.233). Brukarna kan sägas leva under negativ frihet då de själva 

valt att begränsa sitt handlingsutrymme genom att lämna över inkomster och ansvar för att 

hantera den största delen av dem till myndigheterna. En negativ frihet innebär för 

intervjupersonerna att de är fria att leva mer stabilt och mer likt andra i samhället medan en 

positiv frihet skulle innebära oro och risk för att göra sig själva illa på olika sätt.  

En annan aspekt av insatsen som intervjupersonerna beskriver är en stödjande aspekt som inte 

har direkt med ekonomin att göra. Flera brukare beskriver handläggaren av egna medel som 

en person de kan prata med om vardagliga saker eller problem. Att handläggare av egna 

medel upplevs av brukare som “någon att tala med” är något som även framkommit i 

Länsstyrelsens rapport (LST-G, 2003). Handläggare har också i vår empiri beskrivits som 

stöttande och stärkande i den utsatta situation brukarna befinner sig och att relationen har 

stärkt självkänslan och självförtroendet hos personerna. Kullberg (1994) och Billquist (1999) 

skriver om de föreställningar och känslor som socialtjänsten kan väcka hos personer som 

söker hjälp. Att söka hjälp kan upplevas som ett misslyckande vilket väcker en oro för hur 

man ska bli bemött (Billquist, 1999). Socialarbetarna har dock ett utrymme att själva välja hur 

de bemöter brukare och kan undvika en alltför administrativ kontakt (Kullberg, 1994). Flera 

brukare i empirin beskriver kontakten som socialt givande, vare sig de i övrigt har många eller 

få sociala kontakter. Även denna aspekt av insatsen visar att den har en betydelse utöver den 

rent ekonomiska.  

Brukarna beskriver också att handläggarna i vissa fall har hjälpt dem utöver 

överenskommelsen om vad insatsen egna medel ska innehålla med till exempel att söka 

ekonomiskt bistånd för tandvård och glasögon, sanering av bostad och förhandla fram 
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avbetalningsplaner. I dessa fall har handläggarna tagit på sig arbetsuppgifter som mer liknar 

de som andra personer inom socialt stöd har, som till exempel personligt ombud, skuld- och 

budgetrådgivare eller boendestöd. Enligt intervjupersonerna har dessa handlingar hjälpt dem 

mycket både praktiskt och i att bygga tillit i relationen till handläggaren.  

Denna stöttande relation och extra hjälp som handläggarna bidragit med kan också sägas ha 

ökat brukarnas möjligheter att leva likt andra enligt normaliseringsprincipen. När det gäller 

fysiska levnadsomständigheter som tillgång till tandvård och glasögon m.m. samt psykiska 

omständigheter genom att relationen utgör ett socialt sammanhang.  

Det finns i empirin också exempel på utsagor om att kontakten med handläggaren är så 

grundläggande som möjligt enligt brukarens önskemål, på grund av en önskan om integritet. 

Dessa brukare ser insatsen som en service som tillhandahålls och som man som medborgare 

har rätt till och det finns inget behov av att utöka relationen med handläggaren till att utgöra 

en social kontakt. Att se egna medel som en rättighet och en service i första hand skulle kunna 

tolkas som ett sätt att värna om sin självständighet gentemot insatsen. Så länge handläggaren 

följer överenskommelsen om hur ekonomin ska skötas så tas inga beslut som går emot 

individens önskningar och därmed kan autonomin inte kränkas (Tännsjö, 1993, s.111). I det 

fall en personlig relation utvecklas utökas insatsen till att gälla en större del av livet som inte 

ingår i den formella överenskommelsen vilket eventuellt kan sätta autonomin på spel.   

6.3 Att leva ett självständigt liv i förhållande till 
egna medel   

6.3.1 Självständighet 

Som redogjorts för i teorikapitlet finns olika sätt att se på vad självständighet är. I 

Socialtjänstlagen framkommer att socialtjänsten ska verka för att stärka den enskildes resurser 

och inte ta över det egna ansvaret, samtidigt finns normaliseringsprincipen som innebär att 

socialtjänsten ska verka för att människor får möjlighet att leva som andra, vilket kan kräva en 

insats från det allmänna som individen kan sägas vara beroende av. För att komma åt vad 

intervjupersonerna anser om sin egen självständighet ställde vi frågor om hur insatsen är 

utformad, hur mycket kontroll och inblick de själva har, om de har en önskan om att leva utan 

egna medel och hur vägen dit i så fall ska se ut.  

Ett resultat som studien visar är att brukarna inte upplever själva insatsen egna medel som 

begränsande för deras personliga självständighet, begränsningen ligger snarare i bristen på 
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pengar. Fridström Montoya (2015) resonerar i sin avhandling om huruvida de personer som är 

beroende av andras stöd ändå kan sägas leva ett oberoende och självständigt liv (s.232). 

Brukarna i studien beskriver just hur de med stöd från socialtjänsten ändå ser sig själva som 

autonoma individer. I vissa fall är insatsen helt självvald och brukarna vet att de kan välja att 

återta fullmakten från socialtjänsten. I andra fall är insatsen en förutsättning för att de ska ha 

möjlighet att behålla hyreskontrakt och då är mindre självvald, men denna begränsning av 

autonomin anses acceptabel och nödvändig.  

Tännsjö (1993) skriver om autonomi och värdighet och refererar till flera filosofer som 

kopplar värdighet till förnuft, frihet och att göra egna val. Intervjupersonerna i den här studien 

har i en krisartad situation insett allvaret och de eventuella konsekvenserna av att den hade 

fått fortgå. De uttrycker att de har använt sitt förnuft och sin frihet och gjort valet att be om 

hjälp. En tolkning är att brukarna tveklöst är självständiga på grund av att det är deras eget 

fria val att lämna över ekonomin genom egna medel, vilken de när som helst kan ta tillbaka 

makten och ansvaret över.  

Frågan är om det verkligen finns ett fritt val att ta tillbaka ansvaret över ekonomin i de fall 

förmåga att hantera den egna ekonomin saknas. I portalparagrafen 1 kap 1 § 2 st i SoL 

framkommer att hjälp från socialtjänsten ska vara utformad som hjälp till självhjälp så att de 

egna resurserna i framtiden är nog för att ta ansvar för sitt eget liv (Fridström Montoya, 2014, 

s.63). Resultatet i studien visar att upplevelsen av att insatsen fungerar bra gör att några av 

brukarna vill att insatsen skall fortsätta löpa och att den i många fall gör just detta. Brukarna i 

denna studie har haft insatsen i allt mellan sju och tjugotvå år. Det har i vissa fall blivit en 

sorts bekvämlighet för brukarna som gör att målet med lagen inte uppfylls då brukaren inte 

ges möjlighet att ta eget ansvar och bli oberoende av insatsen.  

Insatsen har enligt empirin positiva följder trots att den innebär en begränsning av 

självständigheten, t.ex. genom att den minskar stress och ångest i vardagen. Ett aktivt 

alkoholmissbruk eller annan överkonsumtion inte är t.ex. inte möjlig då pengarna portioneras 

ut i mindre summor som inte räcker till mycket mer än matinköp. Insatsen kompenserar på så 

vis för den brist på självtillit som kan finnas hos intervjupersonerna. 

Ett sätt att gå vidare från insatsen egna medel är att ansöka om och beviljas en god man. God 

man är till skillnad från egna medel inte utformat som ett tillfälligt stöd i första hand (LST-G, 

2003). Samtliga intervjupersoner har negativa åsikter om eller erfarenheter av mer omfattande 

företrädarskap som till exempel god man. Den negativa bilden beror på att god man är 

kostsamt och på bilden som målats upp i media av gode män som maktfullkomliga, 
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oansvariga personer som lurar sina brukare på pengar (se t.ex. Andersson, 2016). Även en 

bild av att det egna hjälpbehovet är så pass begränsat att god man hade varit för ingripande 

och omfattande finns i empirin. Denna syn går i linje med den rådande synen på insatsen från 

myndighetshåll som är att egna medel bör föredras i de fall hjälpbehovet kan tillgodoses med 

mindre ingripande åtgärder än ställföreträdarskap (Näll, 2015, s.7, se dock NJA 2015 s. 851). 

De brukare som beskriver att de har en vilja och en plan för att avsluta insatsen uttrycker olika 

taktiker för att kunna klara sig utan den. I dessa fall har planen gjorts tillsammans med 

handläggaren som antingen arbetar aktivt med att lära brukarna att betala räkningar på egen 

hand, lägga upp en budget m. m. eller som arbetar mer passivt genom att göra utbetalningar 

till brukarnas konton med längre och längre tid emellan. I amerikansk forskning finns 

begreppen “financial literacy” och “financial capability” som handlar om ett pedagogiskt 

arbete utfört av socialarbetare för att höja ekonomiska kunskapsnivåer och möjligheter hos 

brukare (Birkenmaier et al., 2013a, Birkenmaier et al., 2013b, Johnson och Sherraden 2007, 

Jiménez-Solomon et al., 2016). Handläggarna som intervjupersonerna i denna studie 

beskriver bedriver också ett pedagogiskt arbete, men utan påbud från några nationella 

riktlinjer eller lagrum. En slutats av detta är att utan att insatsen i sig inrymmer ett sådant 

förändringsarbete kan det verka svårt att förutsätta att insatsen ska vara tillfällig. 

6.3.2 Normalisering 

Intervjupersonerna resonerar i empirin kring eget ansvar. Flera talar om vikten av att ta ansvar 

för de delar av livet man har förmåga till, innan men även efter att egna medel har satts in. 

Det kan handla om att inte sätta sig i skuld eller att om man har skulder ta ansvar för att betala 

tillbaka. En brukare talar om att man inte får skylla på sin psykiska ohälsa för att slippa ta 

ansvar. Denna önskan som finns hos intervjupersonerna att ta så mycket eget ansvar som det 

är möjligt för dem i just deras situation kan ses ur ett normaliseringsperspektiv. Önskan 

kanske finns eftersom dagens individualistiska, liberala samhälle påbjuder att det ingår i ett 

människovärdigt liv att ta eget ansvar för sitt liv och sina behov (Fridström Montoya, 2015, 

s.231). Att vara beroende av andra betraktas i denna kontext som en föraktlig svaghet (Ibid, 

s.231).  

I empirin finns uttryck för att aldrig ha behövt ta eget ansvar över sin ekonomi av olika 

anledningar så som psykisk sjukdom eller helt enkelt ett liv med föräldrar och senare en 

partner eller kollega som tagit ansvaret. Dessa personer skulle kunna tolkas vara i behov av 

faktiska kunskaper i hur man sköter privatekonomi för att kunna ta eget ansvar. De saknar i 
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dagsläget resurserna och till följd därav även viljan. I portalparagrafen 1 kap 1 § i 

Socialtjänstlagen står att socialtjänsten “under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation [skall] inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser.”. Genom att överta ansvaret för en persons ekonomi utan att insatsen samtidigt 

inriktas på att öka individens kunskaper och förmågor att hantera ekonomin på egen hand 

stärks inte de egna resurserna som ger möjlighet att ta eget ansvar. Det kan också sägas att 

intervjupersonerna genom att starta egna medel har tagit det ansvar för sin situation som har 

varit möjlig för dem.  

Precis som vi tar upp i teorikapitlet är normalisering en av utgångspunkterna i socialtjänstens 

arbete, att individer på lika villkor skall ges möjlighet att vara delaktiga i samhället både 

fysiskt och psykiskt och att kunna leva så likt andra som möjligt (Fridström Montoya, 2014, 

s.58). Resultatet i studien visar på att brukarna själva har en vilja att leva som andra och bidra 

till samhället. Grundläggande behov som bostad, mat och att vara skuldfri är viktiga faktorer 

för intervjupersonerna. Förutom att få sina basala behov tillgodosedda ser vi även uttryck i 

empirin från brukarna att det finns en önskan att ta del av det sociala samhällslivet som finns 

till buds för andra, men som brukarna i många fall tvingas välja bort på grund av att det inte 

finns utrymme i ekonomin för till exempel att fika eller gå på bio. Denna typ av deltagande i 

samhället är något som Ljungqvist et al. (2015) i sin forskning visar att ett extra litet tillskott 

av pengar för personer med psykisk ohälsa skulle leda till, vilket skulle få positiva psykiska 

effekter för brukarna. 

De flesta intervjupersoner uttrycker att känslor av skam uppstår när de tänker över sin 

situation och jämför med hur “alla andra” lever. Det är låga inkomster som begränsar 

handlingsfriheten i livet som är upphovet till känslan snarare än att ha insatsen egna medel. 

Brukarna talar om materiella saker som kläder och möbler men också aktiviteter som att äta 

god mat, gå på bio och resa som saker de har svårt att ha råd att göra, vilket skapar en känsla 

av att vara avvikande från resten av samhället. Forskningen visar att skamkänslor hänger ihop 

med fattigdom och sociala relationer (Starrin et al., 2003). Vid skamkänslor relateras alltid 

självet till “den andra” vilket kan resultera i att självkänslan påverkas (Ibid, 2003). En brukare 

uttrycker skam över insatsen då den närmaste sociala kretsen har höga tankar om vad 

personen klarar av, och inte har förståelse för att man kan vara mycket fungerande på alla 

plan förutom ett; att hantera sin ekonomi.  

Att få brukare har uttryckt skam över att ha egna medel kan delvis ha sin förklaring i 

relationen de har med sin handläggare som de beskrivit som förtroendefull, välfungerande och 
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i vissa fall som ett socialt stöd utöver det ekonomiska. I varje relation mellan klient och 

system finns en ojämlik maktbalans (Starrin et al., 2003), vilken när det gäller egna medel 

eventuellt är lite mindre ojämlik då brukarna inte är beroende av insatsen för sin försörjning 

på samma sätt som försörjningsstödstagare. Starrin et al. (2003) har visat på att en 

förtroendefull relation mellan socialarbetare och klient endast marginellt minskar känslan av 

skam hos klienten, medan Billquist (1999) i sin studie fann att ett vänligt och personligt 

uppträdande från socialsekreteraren faktiskt minskar känslor av obehag och skam.  

En brukare som uttryckt att egna medel absolut inte är någon skam säger att det beror på att 

hen arbetar och tjänar pengar samt att det egna ansvaret finns kvar trots insatsen, till skillnad 

från hur det hade varit om personen haft ett mer ingripande ekonomiskt stöd så som 

förvaltare. Starrin et al. (2003) skriver att skam har en koppling till hierarkier i samhället så 

som social status, klass och makt/maktlöshet. I dagens moderna samhälle som bygger på 

individualism och prestationsfokus uppfattas att inte ha ett arbete och inkomst som ett 

misslyckande, en personlig svaghet och brist på ansvar (Starrin et al., 2003). Att 

intervjupersonen som nämnts ovan arbetar bidrar till att skamkänslor uteblir. Att däremot ha 

sin försörjning från socialtjänsten är något som många upplever som skamfyllt, vilket även 

Richard Ulmestig (2009) funnit i sin forskning.  

Vi kan även se i resultatet att insatsen egna medel bidrar till en känsla hos brukarna att känna 

sig som en del av samhället och att de inte känner sig utpekade eller särbehandlande vilket är 

en del av målet med principen om normalisering (Prop. 1979/80:1, s.213). För majoriteten av 

brukarna i studien hade livet sett väldigt annorlunda ut om de inte hade haft insatsen och 

känslan av att stå utanför samhället hade förmodligen varit starkare. Vi kan se uttryck i 

empirin för det som Fridström Montoya (2015) skriver angående målformuleringen i SoL, att 

möjligheten att leva som andra i förlängningen syftar till att värna människovärdigheten (Ibid, 

s.230).  

6.3.3 Sammanfattning av analys 

I vår analys har vi hittat båda uttrycken för självständighet som vi utgått från; autonomi i 

bemärkelsen självvald begränsning och juridisk självständighet som har målet för brukaren att 

bli oberoende av socialtjänsten. Brukarna i denna studie anser att de trots att de har stöd från 

socialtjänsten och har lämnat bort bestämmandet över vissa ekonomiska frågor ändå lever ett 

självständigt liv just för att insatsen är självvald. En del av brukarna har uttryckt att de med 

hjälp av insatsen på sikt kan uppnå målet att vara oberoende av socialtjänsten genom att de får 
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hjälp av handläggaren att lära sig hantera sin ekonomi. En slutsats är att alla intervjupersoner 

upplever självständighet på olika sätt. Även om en del upplever ett beroende av egna medel så 

är detta ingenting som motsäger att de samtidigt är autonoma.  

Vi har i analysen med hjälp av normaliseringsprincipen visat att egna medel bidrar till 

brukarnas möjlighet att leva likt andra då insatsen stabiliserar ekonomin. Detta leder till att 

brukarna kan konsumera vilket uttrycks vara viktigt för att ta del av samhällslivet. Genom att 

förebygga kris bidrar insatsen också till att intervjupersonerna känner en trygghet som hindrar 

återfall i psykisk ohälsa, missbruk eller bostadslöshet. Då brukarna uttrycker att de har visst 

eget ansvar kvar upplevs insatsen för de flesta inte som förknippad med skamkänslor och är 

därmed inte stigmatiserande i sig, till skillnad från annan typ av kontakt med socialtjänsten.  

7. Diskussion  
Denna studies ansats är att undersöka och beskriva hur brukare upplever insatsen egna medel 

och huruvida de upplever sig vara eller ha möjlighet att bli självständiga. Detta har gjorts 

genom intervjuer med brukare, tematisk analys och ett teoretiskt ramverk runt begreppen 

självständighet och normalisering. Den valda metoden har gett ett resultat som ger svar på 

frågeställningarna. Andra metoder som till exempel enkätstudie eller fokusgruppsintervju 

hade varit svårt att genomföra med denna målgrupp då många lider av psykisk ohälsa. Det 

hade dock, om det hade kunnat genomföras, varit givande att göra en kvantitativ 

undersökning av egna medel och dess målgrupp för att få fram generella resultat.  

Vi har i vår analys beskrivit de bakomliggande orsakerna till varför brukarna har insatsen 

egna medel. Vi kan se att de liknar de orsaker som ligger bakom att individer uppbär 

försörjningsstöd. Det vill säga att det är samma typ av social demografi som förekommer i 

den tidigare forskningen och även liknande bakomliggande livshändelser som leder till behov 

av ekonomiskt stöd.  

Tanken med egna medel är att vara en tillfällig hjälp i en svår situation. Att ge individen hjälp 

i att reda ut sin ekonomi och skapa stabilitet ger hen utrymme att hantera sitt liv och ta makten 

över sin situation. Resultatet av denna studie visar att insatsen för brukarna har fungerat precis 

så, men också i förlängningen fått en betydelse utöver den rent ekonomiska. Den har varit en 

trygghet som stabiliserar det psykiska måendet och en begränsning som motverkar missbruk, 
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samt att handläggaren har upplevts som ett ombud som ger individen styrka gentemot andra 

myndigheter.  

Socialtjänstens verksamhet ska, enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. Tvingande inslag i SoL finns inte. 

Självbestämmanderätten förstärks också av att det i 3 kap. 5 § SoL stadgas att socialtjänstens 

insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne 

och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 

föreningar (Prop. 2015/16:136, s.8). Egna medel skulle kunna förbättras genom ett utökat och 

mer uttalat samarbete mellan socialnämnd och överförmyndarnämnd, boendestöd, personliga 

ombud, psykiatri och beroendeenhet för att brukare ska få hjälp och stöd som är adekvat 

anpassat efter deras behov. Vissa brukare i denna studie skulle kunna avsluta insatsen och gå 

över till en mer varaktig hjälp i form av god man, medan vissa med rätt stöd skulle kunna bli 

helt oberoende av socialtjänsten och på så vis eventuellt uppleva en större frihet och komma 

närmare att leva ett liv som andra.  

Av de klienter som är intervjuade i Länsstyrelsens rapport (LST-G, 2003) är majoriteten 

mycket nöjda med att ha egna medel. Även i denna studie pekar resultatet på en nöjdhet med 

insatsen men det finns också uttryck för en önskan om att kunna leva som andra i form av att 

vara oberoende av insatser från det allmänna. För att ge brukare möjlighet att leva ett 

självständigt liv i bemärkelsen oberoende av myndigheter skulle insatsen behöva inrymma en 

pedagogisk aspekt liknande den som tidigare forskning i en amerikansk kontext beskriver 

(Birkenmaier et al. 2013a, Birkenmaier et al. 2013b, Johnson och Sherraden 2007, Jiménez-

Solomon et al. 2016) för att stärka de egna resurserna i form av kunskap om privatekonomi, 

prioritering, planering och sparande men även ge möjligheter att utöva dessa. Stöd för att 

införa en sådan pedagogisk aspekt av insatsen kan hämtas i propositionen Arbetslöshet och 

ekonomiskt bistånd (2015/16:136) där en rehabiliteringstanke är formulerad. 

Alternativt skulle riktlinjer behöva skrivas där insatsen inte tidsbestäms utan får fortgå tills 

behovet av den inte längre finns, likt formen för god man. Dessutom bör syfte och mål med 

insatsen förtydligas samt att möjlighet till utvärdering i de enskilda ärendena skapas.  

Vår ambition i denna studie har varit att skapa möjlighet för klienter att få sin röst hörd och 

skapa kunskap om brukares subjektiva upplevelse av en insats som funnits länge utan att ses 

över. Förhoppningen är att detta nya perspektiv kan leda till policyförnyelse hos kommuner 

där insatsen utökas till att innehålla en pedagogisk aspekt alternativt inte längre anses vara en 

kortsiktig lösning, utan ett mindre ingripande alternativ till god man.  
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8. Vidare forskning 
Arbetet med denna studie har väckt intresse för att undersöka handläggares och chefers 

perspektiv på och attityd till egna medel och hur insatsen fungerar i ett organisatoriskt 

perspektiv.  

Det skulle även vara intressant att se forskning på om det med hjälp av pedagogiska insatser 

för de klienter som är motiverade att klara sig själva skulle ge resultatet att insatsen inte skulle 

behöva pågå under längre tid utan snarare vara den tillfälliga insats som var tänkt från början. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
Informera om frivillighet, konfidentialitet, rätten att avbryta, vilka som får ta del av 
materialet. Fråga om personen vill ta del av den transkriberade intervjun och den färdiga 
uppsatsen. 
 
Fråga om ålder på intervjupersonen. 
 
Utformning och upplevelse av insatsen 

• Hur länge har du haft egna medel?  
 
 

• Vad var det som hände som gjorde att du fick egna medel? 
o Vad gick pengarna åt till? (Alkohol? Narkotika?) 
o Kan du se någon speciell anledning / problematik som gör att du behöver egna 

medel? 
o Var det du som ville ha det eller var det någon som föreslog det? Vem? 
o Vad tänkte du kring det då?  

 
 

• Tycker du att det fungerar bra att ha egna medel?  
o Vad är bra? (Vad är det bästa med egna medel?) 
o Vad är dåligt? (Vad är det sämsta med egna medel?) 
o Hur känns det att ha egna medel? 
o Vet andra om att du har egna medel? 

▪ Hur reagerar andra när du berättar att du har egna medel? 
▪ Har du någon gång känt skam över att ha insatsen? 

 
 

• Vad är det du får hjälp med genom egna medel? 
o Vet du när dina pengar kommer in till kommunen och hur mycket det är?  
o Hur ofta får du egna medel utbetalt? Har du själv valt att ha det så? 

 
 

• Har du och din handläggare pratat om hur länge du ska ha egna medel?  
o Hur tänker du att det skulle vara att inte ha egna medel?  
o Vad skulle hända då? 
o Hur skulle det kännas? 

 
 

• Har du andra former av stöd? (Boendestöd, hemtjänst, ekonomiskt bistånd, 
kontaktperson etc)  

o Finns det annat stöd som du skulle behöva? 
 
 

• Arbetar du för tillfället?  



 

53 

o När har du senast arbetat?  
o Om inte, vad har du för inkomster idag? 

 
• Har du möjlighet att spara pengar?  

o Hur löser du oväntade utgifter? (som tandvårdsräkningar, glasögonkostnader 
etc?) 

 
Kontakt med handläggare / Insatsens funktion 

• Hur tycker du att kontakten med assistenten/handläggaren fungerar? 
o Har du haft samma person länge? 
o Berätta om hur er relation ser ut 

▪ Pratar ni bara om insatsen? 
▪ Får du hjälp med andra saker av handläggaren? 
▪ Tycker du att din handläggare fyller en social funktion i ditt liv? Är 

någon du kan prata med..  
 
 

• Hur ofta har du besök med assistenten/handläggaren? 
 
 

• Hur ofta har du telefonkontakt med assistenten/handläggaren? 
 
 

• Vet du om din handläggare är socialsekreterare/socionom? (eller t.ex. socialassistent / 
utredningsassistent)  
 
 

• Hur ser ditt sociala liv ut annars? 
o Har du familj och släkt som du umgås med? 
o Har du barn? 
o Har du vänner? 

 
 

Självständighet  
• Har någon frågat om du vill ansöka om god man eller förvaltare?  

o Om ja - fick du hjälp att ansöka? 
o Vad hände med ansökan?  

▪ Om avslag - varför tror du att du fick avslag? 
o Hur ställer du dig till den möjligheten? 

▪ Om inte vill ha - utveckla 
 
 

• Har någon frågat dig om andra lösningar på din ekonomiska situation? (autogiro, 
boendestöd, fullmakt till vän eller släkting) 

o Hur ställer du dig till den möjligheten? 
 
 

• Tror du att du skulle ha förmåga att klara av din ekonomi själv? 
o Vad skulle du behöva i form av stöd och hjälp för att nå dit? 
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o Skulle du vilja avsluta insatsen? 
 

• Om du skulle få ett litet bidrag på ca 500kr i månaden, hur skulle ditt liv se annorlunda 
ut? 

 
• Är det något mer du skulle vilja berätta om eller som du tycker är viktigt? 

 
Tack för att du tog dig tid att delta! 
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Bilaga 2: Informationsmail 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter vid Socionomprogrammet på Stockholms Universitet som är i 
uppstartsfasen att skriva en C-uppsats om insatsen egna medel.  
 
Vi vill i vår uppsats intervjua klienter som har insatsen egna medel om deras upplevelse av 
insatsen och vilken betydelse den har för dem. 
 
Vår fråga till dig är dels en undran om ni har aktuella klienter som har insatsen, om ja, hur 
många ungefär? 
Och dels om du tror att det skulle vara möjligt för oss att intervjua 2-3 stycken av dessa 
eventuella klienter? 
 
Eftersom vi är precis i början av vårt uppsatsarbete så vi kan idag inte säga exakt när 
intervjuerna kommer att ske, men vi skulle gissa att det bör bli tidigt under april månad. 
 
Du får gärna maila eller ringa oss. Om du vill träffa oss så kommer vi gärna upp till dig och 
presenterar oss och vårt ämne. 
 
Tack och på återhörande! 
 
Med vänlig hälsning, 
Siri & Mattias 
 
Siri Isgren   Mattias Leppäniemi 
siri.isgren@gmail.com  matlep@gmail.com 
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