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ABSTRAKT 
 
Denna undersökning handlar om ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Sverige. Syftet med under-
sökningen var att nå en ökad förståelse för den situation och de förutsättningar tonåringar som 
växer upp i ekonomiskt utsatta familjer som uppbär försörjningsstöd har, samt att studera hur 
barnperspektivet kan ta sig uttryck i handläggningen av ekonomiskt bistånd. För att nå detta 
syfte använde jag mig av en kvalitativ metod, det vill säga forskningsintervjuer. Jag genom-
förde fyra intervjuer med fyra socialsekreterare på en socialbidragsenhet. Resultaten från in-
tervjuerna sorterades med metoden meningskategorisering. Därefter analyserades resultaten 
med hjälp av den socialpsykologiska teorin symbolisk interaktionism. Undersökningens resul-
tat visade att barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer kan ha svårt att ha råd med 
aktiviteter, såväl i skolan som på fritiden. Uppbär familjen försörjningsstöd beviljade vanligt-
vis  socialsekreterarna bidrag till skolresor om de ansåg att barnet behövde det och även bi-
drag till någon, inte för dyr, fritidsaktivitet efter en individuell prövning. Socialsekreterarna 
beskrev att barnperspektivet har betydelse för deras arbete och att det sen barnperspektivets 
införande är lättare att bevilja bistånd. Socialsekreterarna upplevde att föräldrar som uppbär 
försörjningsstöd ofta uttrycker oro för att deras barn ska avvika i förhållande till kamrater och 
därmed riskera att bli utanför kamratgemenskapen.  
 
Nyckelord: fattiga barnfamiljer, försörjningsstöd, barnperspektivet, identitetsutveckling 
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1. INTRODUKTION 
Efter att under de senaste åren läst i såväl media som i kurslitteratur om ekonomiskt utsatta 

barnfamiljer är det ett intresse som vuxit sig allt starkare hos mig. Enligt Salonen (2003) har 

antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige visserligen minskat under de 

senaste åren, men klyftan mellan familjer som har det ekonomiskt bra och de som har en 

knapp ekonomi har ökat. De som är rikast drar ifrån i inkomststandard och de som är fattigast 

tenderar att halka efter. Jag har också förstått, via media och kontakter med frivilligorganisa-

tioner, att föräldrar och barn ger signaler om att det är svårt att få pengarna att räcka, då krav 

och förväntningar på vad familjens ekonomi ska täcka, upplevs öka. Förutom konsumtion 

som rör det nödvändigaste i form av mat, kläder, boende, med mera ska pengarna räcka till 

social konsumtion, det vill säga sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och utrustningar som des-

sa aktiviteter kräver.  

 
1.1 Inledning och problemställning 
I den allmänna livsstilen idag krävs det att man har gott om pengar. Vi lever i ett konsum-

tionssamhälle där stor vikt läggs vid vad vi konsumerar, såväl vad gäller materiella ting som 

upplevelser i form av resor med mera. Kläder, saker, boende med mera kan uppfattas som 

symboler för vilka vi är och vilken grupp vi tillhör. Det är i viss mån genom detta vi skapar 

vår identitet. Det är inte bara fritiden som kostar för barnfamiljer, utan detta gäller även sko-

lan. Enligt skollagen (1985:1100) 4 kap 4 §, ska skolan vara avgiftsfri, förutom att det i verk-

samheten får förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 

Från många skolor förväntas det dock att föräldrarna betalar för utflykter, evenemang och 

köper utrustningar som krävs i skolans aktiviteter. Detta är något som ideella organisationer 

märker av, bland annat Majblomman redovisar att ekonomiska bidrag till olika skolaktiviteter 

har ökat markant (Ds 2004:41). Förutom de tidigare nämnda utgifterna för barnfamiljer, till-

kommer det ”tryck” från skolkamrater att man ska ha ”rätt” kläder och saker. Detta blir sär-

skilt viktigt i tonåren, vilket är den tid då ungdomarna formar sin identitet, det vill säga ung-

domens upplevelse av vem man själv är. Under denna period i livet, mellan barndom och 

vuxenvärld, är kamrater och grupptillhörighet ofta väldigt viktiga. För många är det angeläget 

att inte avvika från kamraterna i omgivningen i fråga om kläder, symboler och värderingar. 

Inom socialtjänsten möter socialsekreterare en del av de familjer som lever i ekonomisk ut-

satthet. År 2003 var det över 142 000 barn i familjer som någon gång under året fick ekono-

miskt bistånd (Ds 2004:41). Inom ramen för socialtjänsten och socialtjänstlagen (2001:453) 
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bedrivs det sociala arbetet utifrån ett barnperspektiv som ska generera  social och materiell 

jämlikhet för barn och ungdomar. Barnperspektivet innebär att man som vuxen ser barnet i de 

åtgärder och beslut som fattas, men det innebär också att försöka se ur barnets synvinkel hur 

han eller hon uppfattar sin situation (Socialstyrelsen och länsstyrelserna, 2003).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att nå en ökad förståelse för den situation och de 

förutsättningar tonårsbarn som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer som uppbär försörj-

ningsstöd har, samt att studera hur barnperspektivet kan ta sig uttryck i handläggningen av 

ekonomiskt bistånd. Detta syfte bryts ner i tre mer konkreta delsyften: 

 

- att fånga socialsekreterarens syn på tonårsbarns upplevelse av att växa upp med eko-

nomiskt stöd från socialtjänsten och under knappa ekonomiska förhållanden. 

- att erhålla en bild av vilka konsekvenser familjens ekonomiska utsatthet kan ha för 

tonårsbarnens identitetsskapande.    

- att få kunskap om vilken betydelse barnperspektivet kan ha för socialsekreterare på en 

socialbidragsenhet. 

 

Den övergripande frågeställningen är:  

Hur beskriver socialsekreterare, som arbetar utifrån ett barnperspektiv, tonårsbarns situation 

och förutsättningar i ekonomiskt utsatta familjer? 

 

Denna frågeställning kan brytas ner i fyra delfrågor: 

- Anser socialsekreterare att tonårsbarn i ekonomiskt utsatta familjer har möjlighet till 

delaktighet och gemenskap i skolan och på fritiden i samma utsträckning som de flesta 

andra tonårsbarn har och om någon brist på delaktighet föreligger, hur kan denna ta sig 

uttryck? 

- Anser socialsekreterare att tonårsbarn känner ett utanförskap på grund av familjens 

ekonomiska utsatthet och om så är fallet, hur visar sig utanförskapet? 

- Vilken uppfattning har socialsekreterare om hur tonåringars självbild påverkas av att 

inte ha samma ekonomiska grundförutsättningar som tonåringar som kommer från 

ekonomiskt bättre bemedlade familjer?  

- Påverkas, och i så fall hur, socialsekreterarnas arbete av barnperspektivet? 
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1.3 Relevanta begrepp 
  

1.3.1. Socialbidrag 

I uppsatsen är socialbidrag likställt med ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd. Likaså lik-

ställs socialbidragsenhet med försörjningsstödsenhet. 

 

1.3.2. Ekonomisk utsatta barnfamiljer 

Det finns olika begrepp att använda sig av för att beskriva att människor har brist på pengar, 

till exempel fattigdom, svag ekonomi eller ekonomisk knapphet. Jag har valt att använda mig 

av begreppet ekonomisk utsatthet. Med ekonomiskt utsatta barnfamiljer avser jag familjer 

med barn där bristen på pengar gör att barnen ofrivilligt löpande ställs utanför eller riskerar att 

ställas utanför konsumtion, institutioner och aktiviteter som andra familjer i omgivningen har 

råd att tillgodose sina barn. 

 

1.3.3. Barn 

I socialtjänstlagen 1 kap 2 § står det att med barn avses varje människa under 18 år. Min stu-

dies målgrupp är barn i tonåren, mellan 12 och 16 år. I samtliga kapitel används begreppen 

barn, ungdom och tonåring om vart annat. I de flesta fall används begreppet ungdom i samma 

betydelse som tonåring. I resultat- och analyskapitlet finns det exempel som riktar sig till nå-

got yngre barn än min målgrupp, men jag har ändå valt att ta med dessa exempel då de är väl-

digt talande beskrivningar för frågeställningen. 

 

1.4. Disposition 
I undersökningens första kapitel finns introduktionen till uppsatsen, följt av syfte, frågeställ-

ningar, begreppsdefinition och uppsatsens disposition. I det andra kapitlet står det om 90-

talskrisen, om socialtjänstlagen och barnperspektivet. I samma kapitel finns en sammanställ-

ning av den litteratur och den tidigare forskning som jag funnit relevant för undersökningens 

syfte och frågeställningar. I det tredje kapitlet går jag igenom undersökningens vetenskapliga 

position, metodval, min förförståelse, tillvägagångssätt, reliabilitet och validitet samt under-

sökningens begränsningar. I det fjärde kapitlet beskrivs teorin ”symbolisk interaktionism”, 

vilken används som analysredskap i det femte kapitlet där resultat och analys presenteras. I 

det sjätte och sista kapitlet finns en slutdiskussion. 
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2. BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 
I början av 1990-talet hamnade Sverige i en ekonomisk kris, vilket medförde förändringar 

som knappast någon i landet kunde undvika att märka. Det som förorsakade förändringen var 

att 80-talets högkonjunktur snabbt övergick till en djup lågkonjunktur. Liknande lågkonjunk-

tur hade vi inte upplevt i Sverige sen 30-talets depression. Inledningen av 90-talet utmärktes 

av minskande BNP, försvagad kronkurs, devalvering, hög arbetslöshet, försämringar i social-

försäkringssystemet och ett stort antal konkurser (Goldberg, 2000). 

 

I kommittén Välfärdsboksluts slutbetänkande, Välfärdsbokslut för 90-talet (SOU 2001:79) går 

att läsa att den svenska befolkningens levnadsförhållanden har genomgått ett flertal stora för-

ändringar under 1990-talet, vilket visar sig främst i att andelen av befolkningen som har olika 

former av ofärdsproblem har ökat. Arbetslösheten har ökat, och för de som har arbete har ar-

betets villkor förändrats. Dåliga psykosociala arbetsförhållanden och tidsbegränsade anställ-

ningar har blivit vanligare. Det har genomförts försämringar i socialförsäkringssystemen, så-

väl de generella som de selektiva systemen, vilket har resulterat i ökade socialbidragskostna-

der. Allt större grupper har ekonomiska svårigheter och det långvariga socialbidragstagandet 

har ökat väsentligt. För socialbidragen har kraven stegvis skärpts och ersättningarnas nivåer 

sjunkit. Barn i Sverige har i allmänhet goda levnadsförhållanden, men det är viktigt att de 

grupper som lever i ofärdsförhållanden uppmärksammas. Barn till arbetare, till utrikes födda 

och till ensamstående föräldrar lever mycket oftare i ekonomisk utsatthet än vad andra barn 

gör (a.a.).  

 

2.1 Socialtjänsten och det ekonomiska biståndet 
Socialbidraget ska utgöra det yttersta skyddsnätet när den enskilde inte kan försörja sig på 

annat sätt. Socialbidraget är ett selektivt stöd, vilket innebär att det är individuellt behovsprö-

vat. I socialtjänstlagen klargörs att: 
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 skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas 

så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. (Socialtjänstlagen, 

2001:453, 4 kap 1 § ) 

  

I samma kapitel kan vi läsa vad som skall ingå i försörjningsstödet: 
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Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 

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

tidning, telefon och TV-avgift 

2.  boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och ar-

betslöshetskassa 

   Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall I enlighet med vad regeringen närmare föreskri-

ver beräknas enlig en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisun-

dersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda 

skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också 

i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. (So-

cialtjänstlagen , 2001:453, 4 kap 3 §) 

 

Det som går under försörjning är kostnader som är regelbundet återkommande och består av 

två kategorier. Dels kostnaderna för den första kategorin (punkt 1) som beräknas enligt den 

schabloniserade riksnormen, dels den individuella delen (punkt 2) som beräknas efter den 

enskildes behov. Vid den senare görs en skälighetsbedömning och en jämförelse mellan den 

enskildes kostnader och låginkomsttagarens. De kostnadsposter som kan tänkas vara speciellt 

viktiga för familjer med barn och ungdomar är förutom livsmedel och andra materiella nöd-

vändigheter kläder och skor, lek och fritid. ”Med lek och fritid avses aktiviteter som det är 

rimligt att få möjlighet att utöva, t.ex. att läsa böcker och tidningar och att utöva någon idrott 

eller motsvarande” (Norström & Thunved, 2002, s. 72). Dessa kostnadsposter bestäms av 

riksnormen, men om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall skall dock riksnormen frångås 

och biståndet beräknas till en högre nivå (a.a.). Den individuella behovsprövningen är särskilt 

viktig för barn och familjer som levt länge på ekonomiskt bistånd, eftersom de har fått avstå 

allt som inte är direkt nödvändigt under en längre tid. I riksnormens beräkningar inkluderas 

till exempel inte godis och snacks, husdjur, presenter vid jul och födelsedagar (Ds 2004:41). 

 

2.1.1 Barnperspektivet i ekonomisk handläggning 

I socialtjänstlagen finns två av barnkonventionens huvudprinciper införda. Den första är prin-

cipen om barnets bästa och finns i socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 2 §. Den andra är prin-

cipen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad i förhållande till sin 

ålder och mognad och finns i socialtjänstlagen 3 kap 5 §: 

 

”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hän-

syn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.” 
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Att arbeta efter principerna i dessa paragrafer innebär att arbeta utifrån ett barnperspektiv. 

Bestämmelsen om ett barnperspektiv i socialtjänsten trädde i kraft 1998. Barnperspektivet har 

två betydelser, dels att den vuxne ser något ur barnet synvinkel, dels att vuxna ser barnet, att 

man har barnet i sin synvinkel. Innebörden av detta är att barnens bästa alltid ska beaktas, 

utredas och redovisas även om det inte behöver vara avgörande för beslutet (Socialstyrelsen & 

länsstyrelserna, 2003).  

 

I uppföljningar och utvärderingar som gjorts har det visat sig att kommunerna har brustit i sin 

hantering av barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd och att det saknas en 

konkretisering av vad ett barnperspektiv kan vara. Därav har Socialstyrelsen och länsstyrel-

serna genomfört ett projekt som resulterat i rapporten: ”Barnperspektiv vid handläggning av 

ekonomiskt bistånd” (2003). Ett barnperspektiv på en socialbidragsenhet innebär att när nå-

gon med barn ansöker om ekonomiskt bistånd ska socialtjänsten alltid ta reda på hur barnens 

situation är och särskilt bevaka viktiga områden för barnet, till exempel fritidsaktiviteter. Ett 

annat exempel är att vid behov och samråd med föräldrar prata med barnet. Socialtjänsten ska 

alltid dokumentera hur barnets behov beaktas, vilka eventuella överväganden som gjorts och 

hur detta påverkat beslutet. (a.a.) 

 

2.2. 90-tals krisens förlorare 
Under andra halvan på 90-talet började den ekonomiska återhämtningen, men detta har inte 

avsett alla grupper. Om vi tänker oss Sverige indelat i tre inkomstgrupper där flertalet av 

medborgarna befinner sig i mittgruppen, så var det toppgruppen som ökade sina inkomster 

mest och ökningen var förhållandevis markant. För mellangruppen, var inkomstökningarna 

mer sansade. För den grupp med lägst inkomst innebar slutet på 90-talet inte samma åter-

hämtning. De hamnade allt längre efter övriga befolkningen vad beträffar inkomstökning och 

etablering på arbetsmarknaden. Till den grupp som beskrivs som längst ner bland inkomst-

grupperna räknas ungdomar, ensamstående föräldrar och utrikes födda, framför allt de som 

kom till Sverige för cirka 10-15 år sedan. Sådana inkomstklyftor som dessa, har vi inte haft i 

Sverige sen 1930-talet (Hjort, 2004).  

 

2.2.1 Ekonomiskt utsatta barnfamiljer 

När det gäller forskning inom ekonomisk utsatthet går det att urskilja två forskningstraditio-

ner. Den första är ett ekonomiskt perspektiv och det andra är ett socialt och kulturellt perspek-
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tiv. I det ekonomiska perspektivet har det handlat mycket om olika tekniker att mäta fattigdom 

och om att formulera definitioner av fattigdom (se t.ex. Halleröd, 1999). I det sociala och kul-

turella perspektivet handlar det mer om att tolka utsattheten i ett bredare perspektiv där man 

inte bara mäter ekonomiska faktorer. Inom denna forskning studeras utsattheten utifrån socia-

la, kulturella, politiska, juridiska och ekonomiska aspekter. Man försöker fånga de komplexa 

sammanhang och relationer som inverkar på människors utsatthet (Salonen, 2004). Två för-

hållningssätt man använder sig av i detta perspektiv är: 

 

- Det relativa begreppet, vilket innebär att vad som ska uppfattas som utsatthet måste 

relateras till rådande föreställningar om vad som ska uppfattas som normalt. Det som 

är normalt skiljer sig mellan tid och mellan olika länder. Barn jämför sig med barn i 

sin närmiljö och utifrån de uppfattningar som anses som normala för dem. 

- Det relationella begreppet, vilket innebär att man måste vara utsatt i förhållande till 

något, till exempel att vara utanför arbetsmarknaden. För barn i ekonomiskt utsatta 

familjer kan det innebära att familjen inte har råd med barnets fritidsaktiviteter eller 

barnets skolresa (a.a). 

 

Med tanke på antalet undersökningar om ekonomisk utsatthet som gjorts i Sverige, kan ande-

len studier som berör det ekonomiska perspektivet betraktas som relativt omfattande. Det 

svenska kommunala och statliga utredningsväsendet undersöker regelbundet inkomstfördel-

ning, socialbidragsnivåer, arbetslöshetsnivåer med mera.  Välfärdskommitténs ambitiösa och 

omfattande rapporter beskriver välfärden i Sverige under 90-talet. Det är en serie delbetän-

kanden med fördjupad kunskap om välfärdens nyckelområden som ligger som grund för slut-

betänkandet SOU 2001:79. En brist i kommitténs rapporter, men även i andra studier är enligt 

Hjort (2004) att barnfamiljer inte specifikt lyfts fram, utan att intresset riktas istället mot fat-

tigdomens utbredning bland befolkningen i stort. De senaste åren har dock barnens situation i 

förhållande till ekonomisk sårbarhet kommit att fokuseras allt mer. 

 

 Ett delbetänkande från Välfärdskommittén som i viss mån belyser det sociala och kulturella 

perspektivet är Barn och ungdomars välfärd (SOU 2001:55), där det ges en allmän bild av de 

ungas välfärd. I denna framställning har kommittén använt sig av data från Levnadsnivå-

undersökningarna (LNU). Det är första gången barn och ungdomar intervjuats om sina villkor 

i en LNU. Undersökningen visade bland annat att psykiskt välbefinnande hänger samman 

med tillgången till ekonomiska resurser och att bra kamrat- och föräldrarelationer är hälsobe-
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främjande. Ekonomiska problem tycks färga av sig på familjerelationerna, vilka i sin tur har 

betydelse för barns psykiska hälsa. Ett annat resultat, ett oväntat sådant, i undersökningen 

visade att det inte fanns något samband mellan hushållets ekonomiska resurser och barns/ung-

domars självskattade skolprestation. Detta ska inte tolkas som om ekonomiska resurser inte 

påverkar ungdomars utbildningskarriär. Det som visade sig vara de viktigaste variablerna för 

barns/ungdomars självskattade skolprestation är istället föräldrarnas utbildning och barns so-

ciala kapital (SOU 2001:55). Enligt Lundström och Wiklund (2000) visar nordamerikanska 

studier, i motsats till dessa svenska resultat, att fattigdom har ett generellt starkare samband 

med barns skolprestationer, än både familjestruktur och föräldrars utbildningsnivå. 

 

Den största delen av den kunskap som finns om barnfamiljer och ekonomisk utsatthet är, som 

studierna ovan, av kvantitativ karaktär. Detta innebär att vi vet mycket om hur många, hur 

stor andel, förändringar över tid och gruppers relationer till varandra (Hjort, 2004). Flera fors-

kare (se t.ex. Lundström & Wiklund, a.a.; Salonen, 2004; Hjort, a.a.) menar att det saknas 

svensk forskning som beskriver livsvillkoren för ekonomiskt utsatta familjer och vad det kan 

innebära att leva under knappa förhållanden. De efterlyser kvalitativa studier med barn som 

respondenter för att fånga barnens egna upplevelser och tolkningar av att växa upp i ekono-

miskt utsatta familjer. Detta stämmer väl överens med Barnkonventionens (artikel 12) och 

barnperspektivets intention att barns röster ska göras hörda. Författarna Axelsson (1994) och 

Lytzy (2004) pekar på svårigheterna med att hitta familjer som vill medverka i intervjustudier, 

vilket visar att det är komplicerat och känsligt att tala om ekonomisk utsatthet och fattigdom i 

Sverige.  

 

2.2.2. Rädsla för att vara avvikande 

Vad det kan innebära att leva under knappa ekonomiska förhållanden framkommer i de båda 

författarna Lytsys (2004) och Axelssons (1994; 1996) böcker som innehåller samtal med för-

äldrar och barn som lever i ekonomisk utsatthet. Förutom intervjuer med arbetslösa föräldrar 

och deras barn baseras Axelssons (1994) studie på intervjuer med professionella som möter 

barn i sina arbeten och på enkätundersökningar, statistik och forskning. Studien har enligt 

författaren ett underifrånperspektiv, vilket kan ses som ett klientperspektiv. I dessa böcker ser 

vi hur oron finns för att man inte kan leva upp till det omgivande samhällets normer och för-

väntningar. Känslan av att bli bedömd och jämförd i förhållande till andra är påfrestande till-

sammans med rädslan för att vara avvikande. 
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I en nyutkommen doktorsavhandling framkommer liknande resultat (Hjort, 2004).  Avhand-

lingen belyser ekonomisk knapphet ur ett konsumtionsperspektiv och visar på svårigheter med 

att leva med en knapp ekonomi i ett överflödssamhälle. Studien diskuterar konsumtionens 

betydelse idag och dess symboliska innebörd. I flera intervjuer beskriver föräldrar att det kan-

ske värsta med den ekonomiska utsattheten är att ständigt behöva säga till sina barn att man 

inte har råd. Därtill kommer den ständiga oron för att deras barn ska bli mobbade eller uppfat-

tade som avvikande på grund av den ekonomiska situationen.  

 

2.2.3. Fem förhållningssätt för ekonomiskt utsatta familjer  

Hjort (a.a.) beskriver hur familjer med knapp ekonomi i ett överflödssamhälle förhåller sig till 

det han kallar konsumtion av materiella och sociala nödvändigheter. Socialbidrag eller en låg 

deltidslön tycks till stor del täcka de nödvändiga kostnader ett hushåll kan tänkas ha, men 

däremot inte till de sociala nödvändigheterna. Det är den socialt nödvändiga konsumtionen 

som har betydelse idag. Dit hör till exempel märkeskläder, hemelektronik, nöjen, resor och 

det är inom det området vi jämför oss med andra. Det är därför där rädslan för att avvika 

finns. Det verkar vara de sociala nödvändigheterna som skapar stress och oro. I studien fram-

kommer föräldrars starka oro för att deras barn avviker från det som anses ”normalt” och upp-

levelsen av att barnen befinner sig i ett underläge i förhållande till sina kamrater. 

 

Genom att tolka sitt material har Hjort kommit fram till fem förhållningssätt som familjerna i 

studien använder sig av. Dessa är: kompensation, fasadupprätthållande, undvikande, försakel-

se och akutlösningar. Kompensation handlar om att man konsumerar, i första hand till barnen, 

sådant som det egentligen inte finns utrymme för, som en kompensation för att familjen van-

ligtvis får försaka så mycket. Föräldrarna känner skuld över att den ekonomiska situationen 

går ut över barnen. Detta kan innebära att föräldrarna konsumerar tv- och dataspel, köper lek-

saker eller går på McDonalds och i stället prioriterar bort till exempel hemförsäkring och 

tandläkarbesök. Fasadupprätthållande förhållningssätt innebär att visa upp en fasad gentemot 

omgivningen i syfte att knappheten inte ska synas. Detta innebär att trots att ekonomin inte 

tillåter det konsumerar man för att det inte ska synas att man inte har råd med saker och akti-

viteter som omgivningen tycker är självklarheter. Det undvikande förhållningssättet handlar 

om att föräldrar och barn försöker undvika situationer där de löper risk att bli betraktade som 

fattiga eller avvikande. Skolresor är en situation som är laddad med jämförelse och konkur-

rens. Använder sig familjen av det undvikande förhållningssättet kan det innebära att man 

sjukanmäler barnet vid skolresan. Försakelse innebär att vara extremt ekonomisk, att ha en 
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noga planerad inköpslista. Det kan innebära att köpa ”second hand”, att ärva och att laga tra-

siga kläder. Barnen i dessa familjer blir medvetna om vad försakelse innebär och beskrivs av 

föräldrarna som förstående, tåliga och delaktiga i att finna lösningar. Det sista förhållningssät-

tet är akutlösningar. Detta förhållningssätt innebär att inte betala för något eller köpa något 

förrän det är absolut nödvändigt, vilket i längden kan bli dyrare. Eftersom familjen inte har 

någon ekonomisk buffert blir det akuta lösningar när någon oväntad utgift dyker upp (a.a.).  

 

2.2.4. Skam och ekonomisk utsatthet 

Axelssons (1994) studie visar på ett annat sätt barns oro än Hjorts (2004), som mer betonar 

föräldrars oro. Axelsson (a.a.) skriver om skammen som finns hos både barn och vuxna. De 

intervjuade barnen och föräldrarna skäms och försöker dölja sin utsatta situation. I första hand 

är det inte arbetslösheten man skäms för, utan bristen på pengar.  

 

När Hjort (a.a.) tolkar sina resultat använder han sig av Jönssons definition av skam, det vill 

säga att skam kan innebära en reaktion på en hotande situation, men också ”…en reaktion på 

en inre monolog där vi ser oss själva genom andras ögon” (a.a., s.222). I Hjorts empiri fram-

kommer just hur skamkänslan uppstår när man ser sig själv genom andra. Detta uppstår i situ-

ationer där de intervjuade personerna i möten med andra, tycks uppfatta sig själva som under-

lägsna och stigmatiserade. Ett exempel kan vara när omgivningens förväntningar överstiger 

de konsumtionsmöjligheter personen i fråga faktiskt har. 

 

2.2.5. Barn och ungdomars självbild och identitet 

En del av 1994 års folkhälsorapport, delen om barn och ungdomar, genomfördes i Värmland 

med barn i årskurs 4 och i årskurs 9.  Rapporten visade att barns och ungdomars oro för att en 

förälder ska bli arbetslös har ett klart samband med psykosociala besvär. Barn och ungdomar 

som känner oro för att någon förälder ska bli arbetslös mår betydligt sämre än de barn och 

ungdomar som inte oroar sig. Man kunde också tydligt se att barnens och ungdomarnas själv-

bild påverkades av oro för att föräldrarna skulle bli arbetslösa. Detta var tydligast bland poj-

kar, oavsett ålder. Studien visade däremot inte lika starka samband mellan en förälders faktis-

ka arbetslöshet och psykosociala besvär hos barn och ungdomar. Sambanden var dock starka-

re hos de äldre barnen än hos de yngre barnen. Då ungdomars identitet är relativt instabil un-

der tonåren är självkänslan och självbilden mycket sårbar i den åldern (Hagquist, 1994).  

Näsman och von Gerber (1996) har gjort en kvalitativ studie om hur barn upplever sina för-

äldrars arbetslöshet. Liksom rapporten ovan framkom i denna studie, att oron för familjens 
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ekonomi ofta upplevs påfrestande för barnen. Resultaten visade dock att arbetslösheten inte 

alltid är negativ för barnen, utan kan ge nya möjligheter. En del barn upplevde det som posi-

tivt att föräldrarna hade mer tid för dem när de inte arbetade. En del barn utvecklade sin själv-

ständighet i ekonomiska frågor och förhöll sig till familjens brist på pengar med sparsamhet 

och eget ansvar för ekonomin. Negativa konsekvenser av arbetslösheten var att en del barn 

drabbades av föräldrars stressreaktioner och kände oro för att familjen skulle få dålig ekono-

mi. En del barn fick försämrade materiella villkor och sämre tillgång till medicin. Barnen i 

studien upplevde inte att de blivit utanför eller att relationer till andra barn utanför familjen 

påverkats något nämnvärt av arbetslösheten, förutom några enstaka barn som fick sluta i 

barnomsorgen och i fritidsaktiviteter.  

  

Johansson och Sada (1994) har skrivit en rapport om vad det innebär att vara ung i olika 

Stockholmsmiljöer. Deras resultat visar att den sociala miljön har stor betydelse för hur ung-

domarna upplever sin omvärld där utbildningsnivå, ekonomiska resurser i familjen och boen-

deförhållanden är viktiga påverkansfaktorer. Resultaten visade också att kamratkontakter är 

viktiga, men även kontakterna med släkten. Författarna använder sig av begreppet konformitet  

för att beskriva kamratgruppens betydelse för ungdomar: 
 

Begreppet innebär att den unge känner ett tryck att efterlikna de andra i gruppen. Att få status 
och acceptans genom att vara som de andra i omgivningen. Genom att vara konform kan den 
egna identiteten skyddas via gruppen och den status den ger. (a.a., s.16). 

 

Undersökningar har visat att ungdomar med relativt låg status i en grupp är de mest konforma. 

De ungdomar som visar upp minst konformitet är de ungdomar som har stark självkänsla och 

upplever sig själva som kompetenta (a.a.). 

 
2.2.6. Barns röster genom Majblomman 

I augusti i år (2004) gav Socialdepartementet ut ”Ekonomiskt utsatta barn” (Ds 2004:41). I ett 

kapitel om ideella organisationers roll berättar Majblomman om barn de har kontakt med. Det 

är bland annat barn som inte kan delta i gemenskapen i skolan och på fritiden på grund av att 

de inte har råd med avgifter och de utrustningar som krävs.  Majblomman tar emot cirka 100 

000 bidragsansökningar varje år, vilka har visat att bidrag till olika skolaktiviteter ökat mar-

kant de sista åren. 37 % av bidragen som Majblomman ger går till skolaktiviteter (a.a.). 
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3. METOD 
 
3.1. Studiens vetenskapliga position 
Studiens vetenskapsfilosofiska position återfinns både inom fenomenologin och i hermeneuti-

ken. ”En gemensam utgångspunkt för hermeneutiken och fenomenologin är någon form av 

livsvärldsperspektiv” (Olsson & Sörensen, 2001, s.98).  De båda inriktningarna betonar sub-

jektiviteten och ser den kvalitativa forskningens möjligheter att i intervjuer få beskrivningar 

av intervjupersonernas livsvärld. En skillnad mellan de båda inriktningarna är deras syn på 

förförståelse. Inom fenomenologin försöker man uppmärksamma mänskliga fenomen genom 

att sätta sin egen förkunskap inom parentes och på så vis komma fram till en förutsättningslös 

beskrivning av fenomenets väsen. Inom hermeneutiken är tolkningen och förståelsen av en 

text eller ett samtal det centrala och forskarens förförståelse anses ha stor betydelse (a.a.). 

 

3.2. Förförståelse 
Ruth (1991) skriver att traditionen inom den kvalitativa forskningen är att den empiriska 

forskningsprocessen börjar genom forskarens förförståelse av fenomenet som ska studeras 

och att denna utgångspunkt är viktigare än själva metoden. Den förförståelse jag hade om  

barn och ungdomar som växer upp i ekonomiskt utsatta familjer hade jag främst fått från me-

dia, men även genom olika kurser under utbildningens gång på Socialhögskolan. Jag har 

dessutom alltid varit intresserad av välfärdsfrågor och av orättvisor i människors olika livs-

villkor. Det som på senare tid fångat min uppmärksamhet i ämnet var de artiklar i media som 

beskrev på vilket sätt den svenska skolan, antagligen omedvetet, bidrar till utanförskap i sko-

lan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Det handlade om att barn till exempel tvingas avstå 

från utflykter och skolresor för att deras föräldrar inte har råd att betala det som andra kanske 

inte tycker har någon större betydelse för deras plånbok.  

 

När jag sökte mer kunskap om ämnet fann jag i både tidigare forskning och i olika rapporter 

från det kommunala och statliga utredningsväsendet, att det efterlystes mer forskning om hur 

barn själva uppfattar sin situation. Min insikt om att forskningen ska vara kumulativ gjorde 

mig övertygad om att jag skulle ha barn/ungdomar som respondenter. Det gick dock inte att 

genomföra denna gång, utan istället fick min studie grunda sig på socialsekreterares uppfatt-

ningar om hur situationen och förutsättningarna för barn och ungdomar som växer upp i eko-

nomiskt utsatta familjer kan vara. 
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3.3. Val av forskningsmetod 
Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har jag valt den kvalitativa forskningsin-

tervjun som metod. Den form av forskningsintervju jag använder mig av kallar Kvale (1997) 

en halvstrukturerad forskningsintervju och han definierar den som ”…en intervju vars syfte är 

att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenome-

nens mening” (s.13). Intervjun är varken ett öppet samtal eller strängt knuten till ett frågefor-

mulär, utan utgår istället ifrån en intervjuguide koncentrerat på olika teman. Intervjun är såle-

des ett samtal som har en struktur och ett syfte. En för mig tilltalande tanke, som motiverar 

detta metodval, är att intervjuer om människors livsvärld kan ge kunskaper som sedan kan 

utnyttjas till att förbättra människors situation (a.a.). 

 

3.4. Urval 
 
3.4.1. Urvalsförfarande   

Urvalet kan benämnas som ett strategiskt urval (Ruth, 1991). Efter att ha försökt hitta barn 

eller ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta barnfamiljer för intervju, modifierade jag i 

vissa avseenden syftet med uppsatsen och fick därmed lättare tag på intervjupersoner. För att 

uppnå syftet med uppsatsen och få svar på mina frågeställningar behövde jag nu intervjua 

socialsekreterare på en socialbidragsenhet. Kriterierna för mina intervjupersoner var att de 

skulle ha eller ha haft ärenden med barnfamiljer som ansökt om bidrag till barnens skol- och 

fritidsaktiviteter. Jag kontaktade först en socialbidragsenhet i en förortskommun till Stock-

holm som har ett stort antal invånare med utländsk bakgrund, hög arbetslöshet och många 

socialbidragstagare. När jag presenterade mitt arbete och syftet med det trodde denna social-

sekreterare inte att jag skulle kunna få svar på mina frågor hos dem. De mottog sällan ansök-

ningar om bidrag till barnens skol- och fritidsaktiviteter. Jag blev rekommenderad att kontakta 

en socialbidragsenhet i ett annat område där det procentuellt sett inte bor lika många invånare 

med utländsk bakgrund, arbetslösa och socialbidragstagare. Vid ett telefonsamtal med enhets-

chefen på denna socialbidragsenhet beskrev jag syftet med min undersökning och vilka mina 

frågeställningar var. Enhetschefen berättade att de på denna arbetsplats relativt ofta kom i 

kontakt med barnfamiljer som gjorde förfrågan om bidrag till barnens skol- och fritidsaktivi-

teter. Genom henne fick jag kontakt med fyra socialsekreterare som ville och kunde bli inter-
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vjuade. Jag såg det inte som något hinder att de alla fyra arbetade på samma enhet, utan före-

ställde mig att de var och en hade sin egen uppfattning och sin egen upplevelse av problemet.  

 

3.4.2. Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna är alla socialsekreterare och arbetar på en socialbidragsenhet. En av de 

fyra är chef på enheten. Alla fyra intervjupersonerna är kvinnor. Ingen av dem var nya i yrket, 

utan alla hade flera års erfarenhet bakom sig.  

 

3.4.3. Anonymitet 

Intervjupersonerna är anonyma och i resultat- och analysdelen benämns de som socialsekrete-

rare A, B, C och D. Alla möjligheter till identifiering av intervjupersonerna har jag beaktat 

och i de fall där jag bedömt att en identifiering är möjlig har jag ändrat namn, på såväl perso-

ner som på platser, så att anonymiteten säkerställts. 

 
3.5. Datainsamling 
 

3.5.1. Litteratursökning 

Det finns mycket litteratur om ekonomiskt utsatthet, men dock inte om ekonomiskt utsatta 

barnfamiljer. På datorn använde jag mig av Artikelsök och PressText och fick då tag på artik-

lar som förde mig vidare till olika forskningsrapporter. Sökorden jag använde mig av var fat-

tiga, barnfamilj, barnfattigdom. På Rädda Barnens bibliotek fann jag mycket användbar litte-

ratur om ekonomisk utsatthet och då jag började läsa den fick jag snabbt en uppfattning om 

vilka dessa författare refererat till. Samma referenser återkom ofta i de olika böckerna. Däref-

ter använde jag mig av LIBRIS bibliotekskatalog för att kunna hitta den aktuella litteraturen. 

Jag sökte även annan litteratur på LIBRIS och använde sökord som fattigdom, familjer, Sveri-

ge. När jag sökte på Internet gick jag bland annat in på Socialstyrelsens hemsida och använde 

mig där av sökorden barnperspektiv, socialbidrag. Förutom Rädda Barnens och Socialhög-

skolans bibliotek har jag funnit litteratur på Huddinges huvudbibliotek. En begränsning jag 

gjorde i litteratursökningen var att jag främst tittade på svensk forskning eftersom jag har av-

gränsat min studie till att gälla endast svenska förhållanden.  
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3.5.2. Intervjuernas genomförande  
Intervjuerna genomfördes med en socialsekreterare i taget. Vi använde oss av socialsekretera-

rens rum på socialbidragsenheten. Hela intervjun spelades in på en bandspelare och varje in-

tervju tog cirka 40 minuter.  

 

Både i det fenomenologiska och det hermeneutiska förhållningssättet betonas vikten av att 

lyssna vid intervjuandet. Det fenomenologiska idealet är att lyssna utan förutfattade meningar 

och att inte avbryta när den intervjuade beskriver sina upplevelser. Det hermeneutiska förhåll-

ningssättet innebär att lyssna för att kunna göra nya tolkningar (Kvale, 1997). Jag använde 

mig av det senare förhållningssättet under intervjuerna. Jag lyssnade aktivt och var noga med 

att jag förstått vad intervjupersonen menat. Var det något som var oklart ställde jag en klargö-

rande fråga för att vara säker på att intervjupersonen och jag var överens.   

 

Intervjun utgick från intervjuguiden med dess fyra teman (Se Bilaga 1). Under varje tema 

fanns det tre till fyra intervjufrågor som jag ställde. Varje intervjuperson var både informant 

och respondent. Informantfrågorna gav svar på frågor om faktiska förhållanden och uppfatt-

ningar om andras åsikter och respondentfrågorna gav information om intervjupersonens egna 

känslor, åsikter och uppfattningar (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

3.6. Databearbetning  
Efter varje genomförd intervju skrev jag ut den i sin helhet. När alla intervjuerna var slutförda 

och utskrivna började jag bearbeta materialet. Jag har använt mig av det som Kvale (1997) 

kallar meningskategorisering. Meningskategorisering innebär att långa uttalanden i intervjun 

reduceras till enkla kategorier. Jag hade redan innan intervjuerna bestämt fyra teman, vilka  

finns i intervjuguiden (Se Bilaga 1). Tre av dem kvarstår och en ny kategori har tillkommit i 

resultat- och analysredovisningen, där det också finns ett antal underkategorier till varje kate-

gori. Jag har sammanställt det i empirin som faller in under en kategori och valt ut det ur in-

tervjuerna som är illustrerande för kategorin i fråga och belyst det med citat. 

 

Empirin är därefter analyserad utifrån symbolisk interaktionism och har relaterats till tidigare 

forskning som är relevant för undersökningen.  
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3.7. Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet avses resultatets konsistens, det vill säga om resultaten är tillförlitliga. Med  

validitet avses om studien undersöker det som var avsett att undersökas, det vill säga om re-

sultaten är giltiga (Kvale, 1997). För att reliabiliteten och validiteten ska vara acceptabel krävs 

det noggrannhet genom hela studien. Det har jag försökt visa genom detta kapitels metod-

genomgång. ”För en läsare som vill kontrollera arbetets tillförlitlighet, omtolka eller tillämpa 

resultaten, är information om de metodiska stegen i undersökningen en nödvändighet” (a.a., s. 

231).  

 

I början av denna forskningsprocess jobbade jag mycket med att syftet skulle vara precist och 

tydligt. Syftet med uppsatsen var väldigt klart för mig fram till den tidpunkt då jag förstod att 

jag måste leta efter nya intervjupersoner. Då blev jag tvungen att till viss del förändra uppsat-

sens syfte. Jag har försökt att ”gå tillbaka” till syftet under hela forskningsprocessen för att 

bedöma om jag undersöker det jag verkligen menat att undersöka. Jag anser att jag har under-

sökt det som var syftet med studien och att resultaten svarar mot frågeställningarna. Därmed 

kan validiteten i undersökningen sägas vara bra.  

 

Att välja intervjuer som metod anser jag var ett rätt val med tanke på att undersökningens 

syfte handlade om att öka förståelsen för problemet och att få en bild av hur socialsekreterarna 

upplever olika fenomen inom detta problemområde.  

 

Under intervjun är intersubjektiviteten mellan forskare och intervjuperson viktig för både reli-

abiliteten och validiteten. Med detta menas att forskare och intervjuperson har förstått varand-

ra. Ett sätt att nå detta är att forskaren ställer öppna frågor i intervjun, tolkar dem och därefter 

följer upp med frågor för att kontrollera svarens reliabilitet. Därmed är intervjun tolkad och 

validerad när bandspelaren stängs av (Kvale, a.a.). Detta var något jag tillämpade i intervjusi-

tuationerna.  

 

Ruth (1991) skriver att en av reliabilitetsfrågorna riktas mot kvaliteten i de data forskaren har 

samlat in och där bör man fråga sig om informationen är tillräcklig för att få en djupförståelse 

av fenomenet. Jag är tveksam om informationen i min undersökning är tillräcklig för att få en 

djupförståelse av fenomenet. Eftersom socialsekreterarna sällan träffar de äldre barnen i fa-

miljerna de arbetar med så får de sina uppfattningar om barns och ungdomars situation utifrån 
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föräldrarnas utsagor. Jag tror om socialsekreterarna hade mer direktkontakt med barnen och 

ungdomarna i dessa familjer skulle jag ha fått en djupare förståelse för barns och ungdomars 

situation och förutsättningar i ekonomiskt utsatta familjer. Samtidigt anser jag mig ha fått en 

bra förståelse för hur socialsekreterarnas arbete med ekonomiskt utsatta familjer ser ut. Jag 

har också fått en bild av vad det kan få för konsekvenser för barn att växa upp i en ekonomisk 

utsatt familj och fått kunskap om vilken betydelse barnperspektivet har för socialsekreterarna 

i deras arbete med försörjningsstöd.  

När intervjuerna var genomförda kunde jag konstatera att en begränsning i undersökningen är 

att mina intervjupersoner kommer från samma arbetsplats. Jag inser att resultaten i de fyra 

intervjuerna inte skiljer sig så mycket åt. Så här efteråt kan jag se att en jämförande studie 

mellan olika områden hade varit intressant. Varje metodval har sina begränsningar. Det hade 

varit intressant att göra en metodtriangulering. Detta innebär att man kombinerar olika insam-

lings- och bearbetningsmetoder (Olsson & Sörensen, 2001). Ett exempel på en metodtriangu-

lering skulle kunna vara att göra en enkätstudie på elever i en skola, att intervjua skolans lära-

re och att göra en deltagande observation i ett klassrum. Det kan tänkas att det skulle öka reli-

abiliteten ytterligare i undersökningen. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

4.1. Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är en socialpsykologisk skolbildning som växte fram under det sena 

1800-talet och det tidiga 1900-talet. Som namnet deklarerar är begreppet ”interaktion” cent-

ralt i perspektivet. Med detta perspektiv förändras och omformas både människan och den 

sociala verkligheten ständigt genom den dynamiska interaktionsprocessen. Betydelsen av be-

greppet ”symbolisk” i perspektivets namn är att ”inre” processer spelar en avgörande roll i 

interaktionsprocessen (Svensson, 1992). 

 

4.1.1. Den symboliska interaktionismens förgrundsgestalter 

Symbolisk interaktionsim fick influenser från bland annat den filosofiska riktningen som kal-

lades ”pragmatism”, där man menar att det avgörande för om idéer och föreställningar är me-

ningsfulla är dess praktiska konsekvenser (Svensson, 1992). 

 

En som räknas som den symboliska interaktionismens mest centrala gestalter är sociologen 

Charles Horton Cooley. Han menar att vårt inre liv, våra tankar, är så nära sammankopplat 

med andra människor och med föreställningar om andra människor att har man inte dessa 

föreställningar så skulle man inte kunna tänka. Ett begrepp som Cooley är sammankopplat 

med är spegeljaget, vilket presenteras längre fram (Svensson, a.a.). 

 

Filosofen George Herbert Mead anses allmänt vara den symboliska interaktionismens stora 

förgrundsgestalt. Han betonar språkets betydelse för kunskapsförmedling och mänsklig ut-

veckling. Genom utbyte av symboler, både verbala och icke-verbala sker mänsklig kommuni-

kation. Förutom språkets betydelse är hans analys av jaget ett viktigt bidrag till utvecklandet 

av symbolisk interaktionism. Hans fundamentala idé är att de själsliga fenomenen, jaget och 

medvetandet, är sociala produkter, det vill säga att utvecklingen av jaget och medvetandet är 

en process som sammanfaller med individens socialisation (Månsson, 2002). 

 

Det var sociologen Herbert Blumer som 1937 gav symbolisk interaktionism sitt namn. Blu-

mer ansåg att samhällsvetenskapen, istället för att imitera naturvetenskapen, borde utveckla 

ett eget perspektiv och egna metoder för att studera de mönster och karaktärsdrag som präglar 

mellanmänskliga relationer. Han menade att det specifika i mellanmänskliga relationer är att 
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människor tolkar eller definierar varandras handlingar i stället för att bara reagera på dem som 

yttre stimuli (Månsson, 2002). 

 

Det finns inga kvinnor bland dem som ansetts ha haft betydelse för utvecklingen av symbolisk 

interaktionism. Detta beror troligtvis på att kvinnorna inte hade samma tillgång till högre ut-

bildning som män. En kvinna som ändå kan kopplas till utvecklingen av symbolisk interak-

tionism är socialarbetaren Jane Addams som levde och verkade under samma tid som till ex-

empel Mead och Cooley. Hon påverkades av de samtida manliga sociologerna, men hon på-

verkade också dem. Jane Addams köpte Hull-House i Chicago där hon arbetade med fattiga 

och utslagna människor. Tanken med verksamheten på Hull-House var att bekämpa fattigdo-

men och dess konsekvenser, men också att välutbildade män och kvinnor skulle lära sig att 

förstå de fattiga med deras kultur och levnadssätt. Hon ansåg att det var viktigt att sätta sig in i 

de fattiga människors villkor, i deras sätt att tänka. Hon utvecklade ”sympatetisk introspek-

tion” till genuin empati. Att sätta sig in i de fattigas föreställningar och sätt att tänka är att ta 

ett inifrånperspektiv. Det är empati i verklig mening och inte bara förståelse. Detta perspektiv 

kom senare att bli delar i symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 1996). 

 

4.1.2. Definition av situationen – en socialt konstruerad verklighet 

När människor interagerar med varandra skapas gemensamma föreställningar och menings-

sammanhang. Detta innebär att ”verkligheten” för den symboliska interaktionismen i realite-

ten är socialt konstruerad.  Det är hur vi tolkar och definierar sociala situationer som avgör 

hur vi reagerar och hur vi kommer att handla (Svensson, 1992). 

 

Enligt Trost och Levin (1996) är detta en av den symboliska interaktionismens ”hörnstenar” 

och uttrycks i ett av perspektivets mest kända begrepp, det så kallade ”Thomasteoremet”. Det 

lyder: ”Om människorna definierar eller varseblir situationen som verklig, så är den också 

verklig i sina konsekvenser” (a.a. s.11-12). Det betyder att det vi uppfattar inte bara är vår 

verklighet utan det styr även vårt beteende. Det vi uppfattar är vår subjektiva upplevelse efter-

som det inte finns någon objektiv verklighet, men då den symboliska interaktionismen är 

pragmatisk så får de delar av vår verklighet som vi är överens om, en slags objektiv prägel. 

Ett exempel på det kan vara att om vi får en bok i våra händer börjar vi bläddra eller läsa i den 

och inte sparka på den. De flesta av oss är antagligen överens om vad en bok är och handlar 

därefter. Objektivt sett är en bok en bok då de flesta av oss har givit den samma mening. 
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4.1.3. Social interaktion 

Som nämnts ovan är ”interaktion” centralt i symbolisk interaktionism. Interaktion är en för-

kortning av ”social interaktion”. Interaktion sker över allt och hela tiden. Mycket av interak-

tionen sker genom det talade och skrivna språket, men även genom kroppsspråk, gester, mi-

ner, uppträdande och klädsel. Även om vi inte gör någonting när vi förväntas göra något i en 

social situation är det en form av interaktion. Vi interagerar inte bara med varandra, utan ock-

så med oss själva när vi tänker, såväl medvetet som omedvetet. Genom interaktion kan vi inte 

bara förstå samvaro och processer, utan interaktionen bidrar till att skapa människan genom 

en ständigt fortgående förändringsprocess (Trost & Levin, 1996). 

 

4.1.4. Sociala objekt och symboler 

I det symbolisk interaktionistiska perspektivet är både saker, symboler och människor som vi 

lägger märke till sociala objekt. Det vi lägger märke till har vi oftast någon föreställning om 

och dessa föreställningar blir tillsammans med definitionen av situationen sociala objekt efter-

som dessa uppfattade objekt har en mening som är delad med andra. Viktigt att tänka på är att 

den sociala verkligheten alltid är i förändring, vilket också innebär att de sociala objekten 

ständigt förändras (Trost & Levin, 1996). Ett exempel på föränderligheten är klädmodet:  
 
Det som igår var vackert är idag fult och det som idag är vackert kommer att vara fult i morgon. Men 
objekten i sig förändras inte, kostymsnittet eller kjolsnittet, färgerna, tygsorten, förändras inte, det är 
vår definition av och bedömning av det sociala objektet som förändras, vår bedömning av det sociala 
objektet som till exempel åtråvärt eller användbart förändras. Det är modet som förändras. (Trost & 
Levin, 1996, s.104). 

 

Symboler, till exempel ord, är tecken som har samma betydelse för alla berörda i kontexten. 

Orden, handlingarna och föremålen är inte symboler om vi inte medvetet eller omedvetet av-

ser något med dem. Symbolen ska ha en slags kollektiv mening för att räknas som symbol. 

Symbolen ska vara både meningsfull och signifikant enligt Mead. Med signifikant menas att 

den som sänder iväg symbolen ska ha ungefär samma avsikt med den som mottagaren av 

symbolen har. När vi interagerar med andra människor är till exempel orden, rörelserna och 

kläderna inga meningsfulla symboler om inte de andra menar ungefär det samma som vi  

(a.a.). 
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4.1.5. Processen 

Inom symbolisk interaktionism betonas att människan är aktiv, vilket innebär att vi är med i 

en process. Inget är statiskt, utan vi är under ständig förändring. Det betyder att man med ett 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv inte ser på människor som om deras egenskaper är 

beständiga utan att de är föränderliga (Trost & Levin, 1996). Därmed säger vi inte med detta 

perspektiv för ögonen att Kalle är en egoistisk pojke, utan istället att Kalle beter sig egoistiskt 

just nu i denna stund. 

 

Att vi är aktiva och befinner oss ständigt i en process gör att nuet är mycket viktigt. ”Vi finns 

i nuet och vi definierar situationen i nuet, vi interagerar med våra symboler i nuet” (a.a., s.21). 

Trots den starka betoningen på nuet menar man att minnet är väldigt viktigt, att även det som 

är glömt finns integrerat i de nyare meningarna och värderingarna. Människans beteende är en 

produkt av hela hennes historia och det använder vi oss av i nuet (a.a.). 

 

4.1.6. ”Spegeljaget” 

Termen ”sympatetisk introspektion” är en term som Cooley tillsammans med Addams inför-

de. Med detta menar de att man använder sin sympati för att sätta sig in i andra människors 

situation och liv. Den betydelsen han lägger i ”sympati” är vad vi idag menar när vi använder 

oss av ”empati”. När vi sätter oss in i andra människors situation och hur de tänker får vi ock-

så en uppfattning om hur de ser på oss (Trost & Levin, 1996). Cooleys hypotes om ”spegelj-

get” innebär just detta, att vi speglar oss i varandra. Vi tittar på oss själva genom att titta på 

andra och får då en bild av oss genom de andra. Därigenom skapas våra självbilder i samspel 

med andra människor (Svensson, 1992). Cooley menar att vårt sociala jag har tre delar: den 

första är föreställningen om hur vi framstår för den andra personen, för det andra föreställ-

ningen om den andras bedömning och för det tredje någon slags självkänsla, positiv eller ne-

gativ, som uppstår ur dessa föreställningar. Han anser att ”spegeljaget” har direkt koppling till 

stolthet och skam. Självkänslan som skapas ur föreställningen om den andres bedömning av 

oss formas av om vi i interaktionen har känt stolthet eller skam. Det är inte den mekaniska 

avspeglingen av oss själva som får oss att känna stolthet eller skam, utan den effekten som vi 

föreställer oss att bilden har på någon annans sinne. ”Det är uppenbart eftersom personlighe-

ten och betydelsen av den andra personen, i vars sinne vi ser oss själva, har avgörande bety-

delse för våra känslor” (Sheff & Starrin, 2002, s.170).    
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4.1.7 Goffmans konkretisering av spegeljaget  

Sociologen Erving Goffman utvecklar och levandegör Cooleys abstrakta idéer om hur skam 

skapas. Han ger flera exempel på hur det känns att ständigt se sig själv genom andras ögon. 

Istället för att tala om skam vid socialt samspel, använder sig Goffman av ”förlägenhet” 

(Scheff & Starrin, 2002). Scheff och Starrin definierar ”…skam som en gruppbeteckning på 

en stor ”familj” av emotioner och känslor som uppstår då man på något sätt ser sig själv nega-

tivt genom den andres ögon. Det kan räcka med en föreställning om en sådan negativ reaktion 

för att skamkänslor ska uppstå” (s. 170). Skam visar sig i anspråkslöshet, blyghet, låg själv-

känsla och dåligt samvete och uppträder oftare rutinmässigt i fantasivärlden. Goffman talar 

om att skam, eller en föreställning om förväntad skam, förekommer i nästan all social interak-

tion. Han menar att undvikande av förlägenhet och skam är den centrala drivkraften i mellan-

mänskligt beteende. Alla människor är extremt känsliga för hur mycket respekt de får och 

verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt gör att förlägenhet uppstår. Därav kan vi räk-

na skam som den viktigaste emotionen vid social interaktion (a.a.). 

 

4.1.8. Jagets utveckling; signifikanta andra och den generaliserande andra 

Människan är inte social från födseln utan blir det allteftersom hon växer upp och socialiseras 

in i samhället. Detta sker successivt till stor del genom det talade språket och kroppsspråket i 

samspel med de människor som finns närmast barnet i omgivningen. Dessa för barnet viktiga 

personer kallas för signifikanta andra och är ofta mamma, pappa, syskon eller någon annan 

som barnet bryr sig om som finns i dess närhet. Eftersom de signifikanta andra är sådana vi 

bryr oss om så är de mycket viktiga för vårt uppbyggande av vårt eget jag och för vår före-

ställningsvärld. Vi har genom hela livet signifikanta andra som för oss är viktiga och betydel-

sefulla personer (Trost & Levin, 1996). 

 

Mead utvecklade teorin om hur jaget växer fram genom att dela upp det i tre stadier: de första 

månaderna i barnets liv är barnet oförmöget att förstå något av omgivningen; dess beteende är 

i första hand instinktivt eller imitativt. Därefter växer barnet in i lekstadiet och börjar att lära 

sig att ta över andras roller, eller attityd, genom leken, då särskilt de signifikanta andras  rol-

ler. Barnet lär sig att se sig själv genom andras ögon. Nästa steg i utvecklingen är när barnet 

kommer till spelstadiet. Nu måste barnet kunna överta flera personers roller, eller attityder, 

samtidigt och även behålla sin roll. Nu byter inte barnet längre roller oberäkneligt som i tidi-

gare lekar, utan rollövertagandet generaliseras. Barnet har lärt sig att kunna generalisera roll- 

eller attitydtagandet till att gälla en hel social grupp. Gruppen är den generaliserade andre  
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som reglerar barnets tänkande och handlande. Den generaliserade andre kan sägas vara likty-

dig med samhället (Månsson, 2002). Den generaliserade andre ger individen ett eget jag. 

Trost och Levin (a.a.) menar att: 
 
Det sker genom att individen uppfattar åsikter, normer och förväntningar hos den generaliserade 
andra som är en enhet bestående av gruppen. Man kan säga att människan ser sig själv med det per-
spektiv som hon eller han varseblir hos den generaliserade andra, samhällets perspektiv på hur man 
skall känna och bete sig  (Trost & Levin, a.a., s.54). 

 

4.1.9. Sociala roller 

Att ta andras sociala roller förknippas ofta med Mead, men han använde ordet roll som en 

vardagsterm och inte för att utveckla en rollteori. Han använde också begreppet attityd, då 

med innebörden att ta över någon annans attityd. Jag har redan berört olika termer som knyter 

an till att sätta sig in i en annan människas situation, till exempel rollövertagande, sympatetisk 

introspektion och spegeljaget. Linton införde termen roll som ett vetenskapligt begrepp och 

inte bara som en vardagsterm. Linton anser att människor lever i grupp och ser sig själva som 

en enhet. Varje individ är en enhet i sig själv, men kan inte tänka sig att vara utan grupptillhö-

righet. ”Genom att tillhöra en given grupp får vi förväntningar riktade mot oss från gruppen 

som enhet och från alla dess medlemmar, förväntningar som har betydelse för hur denne ska 

handla i en given situation” (Trost & Levin, 1996, s.126). Alla individer har en position i 

gruppen. I och med att vi tillhör en grupp och identifierar oss med den, vet vi vilka förvänt-

ningar gruppen har på varje position (a.a.). 

  

Goffmans syn på roller var att människor skaffar sig information om varandra i det sociala 

samspelet utifrån hur andra beter sig. Därmed kan vi påverka hur andra personer uppfattar oss 

genom att vi styr den information de kan få av oss. Vi spelar därmed olika roller för att ge 

andra det intryck vi vill att de ska få av oss. ”Roller handlar enligt detta synsätt om en slags 

teater, där vi spelar upp de sociala förväntningar som är kopplade till social status” (Payne, 

2002, s. 225). 

 26



  

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

5.1. Möjlighet till delaktighet 
 

5.1.1. Skolan 

Socialsekreterarna berättar att när det gäller ansökan om bidrag till sådant som rör skolan är 

det skolresor, SL-kort, skolfoto och examenskläder som är vanligast förekommande, men att 

det någon enstaka gång också har ansökts om dator. Av de fyra socialsekreterarna är det bara 

socialsekreterare D som har uppfattningen att det blivit vanligare att skolan förväntar sig av 

föräldrarna att de har råd att finansiera skolans aktiviteter. Socialsekreterare A tror att det 

eventuellt blivit vanligare att föräldrar förväntas betala för skolresor. På skolans förfarande i 

dessa frågor anmärker hon följande: 

 
Det tycker jag är väldigt dåligt i skolan att man tar för givet att alla har råd att 
spara […] det borde skolan titta på, att man jobbar tillsammans, samlar in 
pengar så att alla barnen kan vara med. Så att ingen känner den här pressen på 
sig att mina föräldrar har inte råd med det här.  
   (Socialsekreterare A)  

 

Två av socialsekreterarna påpekar att det inte är enbart de familjer som uppbär försörjnings-

stöd som har svårt att bekosta dessa utgifter. De menar att det finns även andra familjer som 

inte har det utrymme i plånboken som skolan tycks förvänta sig att familjer har. 

 

Enligt frivilligorganisationen Majblomman har deras bidrag till barns olika skolaktiviteter 

ökat markant. De har kontakt med föräldrar och barn som beskriver att det är svårt att ha råd 

med allt som förväntas av skolan, till exempel utflykter och utrustningar (Ds 2004:41). I situa-

tioner där föräldrar anser att de inte har råd att betala aktiviteter som faller inom skolans ram, 

använder sig vissa familjer, enligt Hjort (2004), av ett undvikande förhållningssätt.  Det kan 

innebära att sjukskriva barnet vid en skolresa och därmed undvika risken att bli betraktade 

som fattig eller avvikande (a.a.). Filosofen Mead, en av den symboliska interaktionismens 

grundare, anser att utvecklingen av jaget och medvetandet är en process som sammanfaller 

med individens socialisation (Månsson, 2002). När barnet börjar skolan blir lärare och skol-

kamrater mycket viktiga för barnets socialisation och därmed även för barnets utveckling av 

jaget och medvetandet. Med utgångspunkt i det socialsekreterarna och Majblomman beskriver 

kan det antas att familjens ekonomi till viss del avgör barnets möjligheter till delaktighet i 
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skolan. Detta kan i sin tur, med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv påverka barnets 

socialisation och därmed också barnets utveckling av jaget och medvetandet. 

  

Socialsekreterare A och D berättar att det händer att de beviljar ansökningar om bidrag till 

skolresor om de anser att det är viktigt för tonåringens psykiska hälsa. Socialsekreterare D 

uttrycker sig på följande sätt: 

 
Jag vet hur viktigt det är att inte känna sig annorlunda, just såna resor där hela 
klassen kanske deltar och så är det någon stackare som uteblir, det måste kän-
nas kymigt. 

    (Socialsekreterare D)  
    

Detta är ett exempel på vad det kan innebära att ha ett barnperspektiv i arbetet på en social-

bidragsenhet. Det är att sätta sig in i barnens synvinkel och förstå hur det känns för bar-

net/ungdomen i den aktuella situationen (Socialstyrelsen & länsstyrelserna, 2003). Möjlighe-

ten till en individuell behovsprövning är särskilt viktigt för barnfamiljer som under lång tid 

haft försörjningsstöd (Ds 2004:41). Med en individuell behovsprövning kan den schablonise-

rade riksnormen frångås om särskilda skäl föreligger och biståndet beräknas till en högre nivå 

(Norström & Thunved, 2002). Detta innebär, vilket Socialsekreterare A och D berättar ovan, 

att en tonåring kan beviljas bistånd för att få möjlighet att  följa med på en skolresa om det 

anses viktigt för just den här tonåringen. 

 
5.1.2. Fritiden 

Alla socialsekreterarna berättar att det är relativt vanligt att de kommer i kontakt med familjer 

som inte har råd med tonåringens aktiviteter innan de har ansökt om socialbidrag. Det är van-

ligast med ansökningar om bidrag till pojkar som vill spela ishockey, fotboll eller bandy, men 

det kan också vara frågan om något musikinstrument. Majoriteten av socialsekreterarna är 

tydliga med att ridning anses vara för dyrt. Socialsekreterare A berättar att det en gång var en 

flicka som beviljades en del av summan till ridlektionerna. Det var inte så mycket som hon 

önskat, men ändå tillräckligt för att hon skulle kunna ta ridlektioner. Enligt Socialsekreterare 

B är ansökningar om cyklar till barnen förmodligen det mest förekommande när det gäller 

fritidsaktiviteter. Hon menar att det anses vara en rättighet för alla barn att ha en cykel och att 

de brukar vara tämligen generösa med att bevilja dessa ansökningar. Socialsekreterare D säger 

att framför allt är ishockey med all dess utrustning dyrt, men att även fotboll är ganska kost-

samt. Hon berättar att det kan hända att ansökan avser själva deltagaravgiften till aktiviteten. 

Socialsekreterare D påpekar att det alltid är en individuell prövning vid ansökan om bidrag, 
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men att de beviljar dessa deltagaravgifter till kanske 80-90 %.  Hon betonar att det ska finnas 

någon särskild orsak till att de beviljar, att det är till särskilt stöd för pojken eller flickan och 

exemplifierar detta: 

 
Det kan vara någon unge som mått väldigt dåligt periodvis och börjat må bättre 
och kanske inte hittar på så mycket rackartyg kanske om han får gå på fotboll 
eller ishockey.  

    (Socialsekreterare D) 

 

Socialsekreterare B berättar om en familj som är på ett behandlingshem. Där har behandlings-

hemmet gjort bedömningen att  pojken bör få hjälp från socialbidragsenheten med ishockeyut-

rustning som en kompensation för det fattiga livet där hemma. Därför beviljades ansökan. 

 

Detta kan relateras till Hjorts (2004) resultat som visar att socialbidrag eller en låg deltidslön 

tycks i stort täcka de nödvändiga kostnaderna i ett hushåll, men däremot inte det han kallar de 

sociala nödvändigheterna. Till de sociala nödvändigheterna räknas bland annat fritidsaktivite-

ter, men också nöjen, resor och märkeskläder för att nämna några. I det symbolisk interaktio-

nistiska perspektivet är interaktionen central och anses bidra till att skapa människan. Lag-

kamrater, tränare och ledare i föreningslivet kan ses som signifikanta andra för barnet och är 

för barnet viktiga att interagera med och därmed betydelsefulla för jagets utveckling. Ju mer 

social interaktion barnet deltar i desto mer och fortare sker jagets utveckling (Trost & Levin, 

1996). Därmed kan vi förstå att fritidsaktiviteter är mycket viktiga för barnets utveckling. 

Barnet tränar sig i socialt samspel och utvecklas ständigt i interaktionsprocesser. I LNU visa-

de ett resultat att just barns sociala kapital var en viktig variabel för barns/ungdomars själv-

skattade skolprestation (SOU 2001:55). 

 

Socialsekreterarna berättar att riktlinjerna om barnperspektivet har påverkat deras arbete. De 

menar att diskussionerna i gruppen är nu på ett annat sätt än tidigare och att de dokumenterar 

på vilket sätt barnperspektivet beaktats i besluten. Socialsekreterare A och B säger att det har 

blivit lättare att bevilja biståndsansökningar och att de beviljar mer sen barnperspektivet in-

fördes. Socialsekreterare C menar att:  

[…] ett barnperspektivet är också det här med ansökningar om fri-
tidsaktiviteter och om cyklar. De ska inte bli utanför för att de inte 
har någon cykel och sådana saker. (Socialsekreterare C) 

Med ett symbolisk interaktionisktiskt perspektiv ser vi verkligheten som socialt konstruerad 

(Svensson, 1992). Det innebär att vi konstruerar vår verklighet i samspel med andra. Därmed 
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kan vi se barnperspektivet som socialt konstruerad. Innebörden av barnperspektivet har ska-

pats genom socialt samspel. Det kan tänkas att socialsekreterarna genom sina diskussioner i 

gruppen skapar en gemensam föreställning om barnperspektivets innebörd med hjälp av rikt-

linjerna som i sig är socialt konstruerade, men i en annan kontext. Barnperspektivet kan ses 

som en symbol om den är både meningsfull och signifikant, vilket innebär att barnperspekti-

vet ska ha ungefär samma betydelse för de båda i interaktionen (Trost & Levin, 1996).  

 

Alla socialsekreterare säger att det inte går att bevilja fritidsaktiviteter utan eftertanke, med 

hänsyn av att det finns många låginkomsttagare i kommunen. Socialsekreterare A exemplifie-

rar detta:  

 
De kan ju till och med ha levat under vår norm, jag menar det är ju många som 
inte söker försörjningsstöd. Det är fortfarande det här med fattigvårdsstämpeln, 
i alla fall bland svenska familjer. De kan ju ha det jättespartanskt […] 
   (Socialsekreterare A) 

 

Socialsekreterare C berättar om moraliska aspekter som kommer in i arbetsgruppens diskus-

sioner i dessa bedömningar, vilket hon tycker kan vara lite märkligt:  

 
Det var en kille som ville vara med på tre aktiviteter och det beviljade vi inte. 
Där resonerade vi att även  en låginkomsttagare har inte råd med att ens barn 
håller på med både ishockey och fotboll och en ytterligare aktivitet. 
   (Socialsekreterare C) 
 
 

Socialsekreterarna jämför socialbidragstagare med låginkomsttagare. Även deras egna värde-

ringar påverkar besluten de fattar. Forskning tyder på att det är betydligt fler barnfamiljer än 

de som uppbär försörjningsstöd som är ekonomiskt utsatta. År 2001 var det enligt Salonen 

(2004) 260 000 barn i ekonomiskt utsatta hushåll. För att förstå dessa barns utsatthet kan vi 

använda oss av det relationella begreppet som säger att man måste vara utsatt i förhållande 

till något. Dessa barn blir utsatta när skolan, andra institutioner och fritidsaktiviteter ställer 

krav på ekonomiska medel som familjerna saknar, till exempel pengar till skolresor och andra 

aktiviteter (a.a.). 
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5.2. Känsla av utanförskap på grund av den ekonomiska utsattheten 
 

5.2.1. Skolan 

Socialsekreterare C berättar att hon kan tänka sig att det känns pressat för tonåringarna när de 

inte har råd med till exempel skolresor. Hon säger att det kan vara svårt för tonåringarna att be 

sina föräldrar om pengar då de vet att föräldrarna i sin tur är pressade och ofta inte har råd:  

 
Så, jag kan tänka mig att det blir dubbelt pressande. Dels för att de drar sig för 
att fråga för det är jobbigt och andra sidan så om de inte frågar kan de inte föl-
ja med och då hamnar de utanför.  

(Socialsekreterare C)  
 

I det symbolisk interaktionistiska perspektivet finns begreppet signifikanta andra, det vill 

säga viktiga personer för barnet. När barnet börjar skolan är det inte längre bara föräldrarna 

och andra närstående som är viktiga för barnet, utan i skolan möter barnet nya signifikanta 

andra. Barnet lär sig att ta deras roller och attityder i specifika situationer genom interaktion. 

När barnet blir äldre befinner det sig i det Mead kallar spelstadiet. Barnet kan överta flera 

personers roller/attityder och samtidigt behålla sin egen roll. Allt eftersom barnet blir äldre 

kan barnet ta en hel grupps roller/attityder, det vill säga den generaliserade andres attityder 

(Månsson, 2002). Därmed blir grupper i skolan och på fritiden allt viktigare att spegla sig mot 

för barnet och ungdomen. Att inte kunna leva upp till förväntningar som den generaliserade 

andre, den sociala gruppen, förmedlar kan innebära att tonåringen hamnar utanför, vilket kan 

vara i en situation som denna, med för kostnadskrävande skolresor. 

 

Socialsekreterare A uttrycker att det självklart måste upplevas väldigt påfrestande för ett barn 

att vara hemma ett helt sommarlov om alla andra barn reser bort på semester. Hon säger att 

när eleverna sedan kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet brukar de få en uppgift av 

läraren att skriva någon uppsats om vad de gjort på semestern. Hon berättar följande: 

 
Kanske har de här barnen gått hemma hela sommaren och alla andra har en 
massa saker att berätta och jag menar, man kanske skäms och så vet man att 
föräldrarna har det taskigt och det är svårt att be föräldrarna för man vet att de 
måste försaka någonting annat. 

    (Socialsekreterare A) 
 
Lärare som i all välmening ger barnen i uppgift att skriva eller att berätta om sitt sommarlov 

har förmodligen förbisett risken att något barn eller ungdom kan bli utsatta för nedlåtande 

kommentarer och miner över att ”de bara varit hemma”. Sådana situationer kan vara mycket 
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känsliga, speciellt för äldre barn där jämförelser tonåringarna emellan är påtaglig. Med hjälp 

av Cooleys spegeljaget kan vi förstå hur tonåringen påverkas av det hon tror kamraterna tyck-

er om henne. Det räcker med att det endast är en föreställning om att man ser sig själv nega-

tivt genom den andres ögon för att skamkänslor kan uppstå (Scheff & Starrin, 2002).  

  

5.2.2. Fritiden 

Socialsekreterare C menar att även om tonåringen inte kan vara med på den dyraste aktivite-

ten är det viktigt att de får vara med på någon aktivitet för att inte hamna utanför. Hon tydlig-

gör detta på följande sätt: 

 

En konsekvens som föräldrarna är oroliga för är att de istället för en aktivitet 
bara driver omkring och får andra kompisar. Att de inte kan var med de här or-
dentliga kompisarna som idrottar …det blir andra typer av kompisar. 

    (Socialsekreterare C) 

Socialsekreterare D berättar om en mamma och hennes tioårige son. En konsekvens för poj-

ken var att när mamman inte betalade fritidsavgiften fick han lov att sluta på fritids. Han fick 

börja igen när de hjälpte till att betala avgiften och pojken var då väldigt glad. Social-

sekreterare D träffade mamman som enligt uppgift berättade: 

 
[…] nu hade han börjat igen, nu hade han fått sina bokstäver precis som alla 
andra skrivet med bläck, inte som förut när han skrivits till på listan med bly-
erts. Det var betydelsefullt för honom att han var med, att han räknades. Att han 
inte var tillskriven med blyerts. 
   (Socialsekreterare D) 

 

Sociologen Blumer menade att det specifika i mellanmänskliga relationer är att människor 

tolkar eller definierar varandras handlingar i stället för att bara reagera på dem som yttre sti-

muli (Månsson, 2002). Här förstår vi att pojken tolkade fritidspersonalens handling som att 

han inte tillhörde den för honom viktiga fritidsgruppen. 

 

5.2.3. Utseende – yttre attribut 

Socialsekreterare C berättar att föräldrar kan vara oroliga när det gäller utseende på deras 

barn, till exempel vilka glasögon barnet ska ha:  

Normalt beviljar vi inte linser, jag kommer inte ihåg hur vi gjorde, men där var 
mamman väldigt, väldigt orolig för att om dotter inte fick linser skulle hon bli 
mobbad för att hon hade glasögon. (Socialsekreterare C) 

I empirin framgår att det är viktigt att vara som de flesta andra i omgivningen. Här kan vi se 

glasögon som ett socialt objekt, ett objekt som har betydelse och som vi lägger märke till.  
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Mamman hade en föreställning om att glasögon skulle uppfattas som negativt av andra. Här 

kan ett av den symboliska interaktionismens viktigaste begrepp, ”Thomasteoremet”, användas 

för att öka förståelsen för den ovan beskrivna situationen (Trost & Levin, 1996). Den verkliga 

situationen var för mamman att andra barn skulle mobba dottern om hon bar glasögon. Det 

var så hon hade definierat situationen, vilket sedan styrde hennes beteende, i detta fall att 

handla linser till dotter.  

 

Föräldrar kan enligt socialsekreterarna också berätta att det är svårt med märkeskläder när 

barnen kommer upp i tonåren. Då kan det bli konflikter. Barnen blir sura för att deras föräld-

rar inte har råd att ge dem samma sak som kompisarna har.  

 

Det symbolisk interaktionistiska perspektivet menar att människor interagerar ständigt, över-

allt och hela tiden. Interaktion sker genom det talade språket, men också med symboler. Kläd-

seln kan fungera som en symbol för något, om vi medvetet avser något med den och om dess 

innebörd delas av andra, det vill säga har en kollektiv mening. Därför kan kläder vara väldigt 

betydelsefulla för många, inte bara tonåringar. Mead menade att symbolen ska vara menings-

full och signifikant (Trost & Levin, 1996). Med det menas att om en tonåring bär till exempel 

en Hammarby-sjal för att hon/han hejar på Hammarby ska den som ser sjalen också förstå att 

tonåringen hejar på Hammarby. Då är sjalen en signifikant symbol.  

 

5.2.4. Konsekvenser 

Socialsekreterare A tror att föräldrarna i dessa familjer känner att deras barn hämmas och inte 

får samma möjligheter som andra barn. Hon anser att det är viktigt att satsa resurser på barnen 

för annars finns det risk att det blir problem i vuxen ålder: 

 
[…] man vet ju att barn och föräldrar, i så att säga fattiga familjer har mycket 
sämre hälsa, både psykiskt och fysiskt. Så det är ju himla viktigt att är det så att 
vi kan göra någonting, att vi tar hänsyn till det. Jag personligen tror att det lö-
nar sig i längden, att man får friskare vuxna människor. 

   (Socialsekreterare A) 

 

En undersökning visar att bra kamrat- och föräldrarelationer är hälsobefrämjande och att  psy-

kiskt välbefinnande hänger ihop med tillgången till ekonomiska resurser (SOU 2001:55). Att 

ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och att inte på grund av ekonomin ställas utanför in-
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nebär att tonåringens kamratrelationer gynnas, vilket är bra för hälsan. Detta skulle kunna 

förhindra att problem uppkommer längre fram i barnets liv.  

 

Socialsekreterarna berättar att de inte har någon kontakt med tonåringarna. De har ändå före-

ställningar om hur ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer upplever sin situation och vilka 

eventuella konsekvenser den ekonomiska utsattheten leder till. Socialsekreterare A berättar att 

de har som mål att göra hembesök hos alla familjer, men att det är svårt att hinna med. Hon 

berättar vidare att när de väl är på hembesök så träffar de sällan ungdomarna, eftersom de 

oftast inte är hemma. Detta understryks av socialsekreterare B: 

 

Vi ska ju egentligen prata med barnen, det står ju i våra riktlinjer om barnper-
spektivet […]det blir när vi gör hembesök […] tonåringarna är sällan hemma, 
det är ju småbarnen som är hemma och de håller man ju inte på och pratar 
med. 

   (Socialsekreterare B) 
 

Att ta ett ”inifrånperspektiv” kan räknas som en del av den symboliska interaktionismen. Det 

kommer från Jane Addams och Cooleys begrepp ”sympatetisk introspektion”, vilket vi idag 

skulle kalla empati. Addams betonade vikten av att sätta sig in i fattiga människors sätt att 

tänka (Trost & Levin, 1996). Det kan tänkas att tonåringar inte alls har någon lust att träffa 

någon socialsekreterare och prata om hur det är att ha ont om pengar. Det skulle enligt Ad-

dams förstås av att socialsekreterarna har ett ”utifrånperspektiv”, vilket innebär att hon förstår 

utifrån sina och inte utifrån tonåringarnas föreställningar. Eftersom dessa socialsekreterare 

nästan inte har någon kontakt med ungdomarna själva så får de sin uppfattning mycket utifrån 

föräldrarnas utsagor. Enligt socialsekreterarna förmedlar föräldrarna en bild som visar att de 

är oroliga för att deras barn ska hamna utanför, bli mobbade eller att de bara driver omkring. 

Föräldrarna uttrycker att det är viktigt att deras barn får vara som alla andra, att de inte avvi-

ker. Detta kan relateras till Hjorts (2004) avhandling där föräldrar beskriver den ständiga oron 

för att deras barn ska bli mobbade eller uppfattade som avvikande på grund av den ekonomis-

ka situationen. Axelssons (1994) intervjuer visade att en oro finns för att man inte kan leva 

upp till det omgivande samhällets normer och förväntningar och att man är rädd för att vara 

avvikande. Med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv kan vi se det omgivande samhället 

som den generaliserade andre. De åsikter och värderingar som finns hos den generaliserade 

andre påverkar de sociala processerna och styr den enskilda människan i både beteende och 

åsikter (Trost & Levin, 1996).  
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5.3. Om ungdomars självbild och identitetsskapande   
 

5.3.1. Gruppens betydelse för ungdomars identitetsskapande 

Socialsekreterare B upplever att tonåringar strävar efter att se likadana ut. Hon berättar om 

flickor som snattar för att ha det som andra har och för att se ut som de andra flickorna i klas-

sen. Socialsekreterare D tror att tonåringarna känner skam och dålig självkänsla när de inte 

har råd med det som andra ungdomar har råd med och att de försöker dölja det. Hon menar att 

risken finns att detta kan driva dem till att stjäla i butiken. Socialsekreterare C tror att tonår-

ingar som inte har råd med det som andra har råd med får mindervärdigkänslor:  

 
Man känner att man är mindre värd än de, känner att man inte är lika bra som 
de. Och kanske antingen drar man sig undan, eller det beror på vad man är för 
person, eller så försöker man kanske hävda sig på olika sätt. 
   (Socialsekreterare C) 
  

I alla intervjuerna kommer det fram att det är viktigt att inte avvika för mycket från kamrater i 

omgivningen. Detta brukar vara särskilt viktigt för ungdomar och eftersom deras identitet är 

relativt instabil är självbilden mycket sårbar (Hagqvist, 1994). Att kamratgruppen är viktig för 

tonåringar kan förstås med hjälp av begreppet konformitet, som innebär att tonåringar känner 

ett tryck att efterlikna de andra i gruppen. Det ger trygghet att vara som de andra i gruppen 

och den egna identiteten kan skyddas via gruppen (Johansson & Sada, 1996). 

 

Position är ett begrepp som används i den symboliska interaktionismen (Trost & Levin, 

1996). För tonåringar är gruppen viktig och i gruppen har varje tonåring sin position, vilken 

kan ses som en roll. I och med att man tillhör en grupp och identifierar sig med den, har grup-

pen förväntningar på varje position. Det kan vara tryggt för en tonåring att tillhöra en kamrat-

grupp och att ha sin position i gruppen, men det kan också vara svårt för tonåringen att kom-

ma ur sin position om gruppen står fast vid sina förväntningar på just den positionen. 

 

5.3.2. Trygghet och självkänsla 

Socialsekreterare C tycker att det är svårt att definiera hur tonåringar skapar sin identitet, ef-

tersom det är mycket som påverkar. Det beror för det första på vilken familj man kommer 

ifrån och på vilka kompisar man har. Det kan för det andra ha betydelse om föräldrar miss-

brukar eller inte, är psykiskt sjuka eller inte, om föräldrarna har jobb eller inte, hur pass popu-

lär man är i skolan, vilka kompisar man får vara med och hur man ser ut. Hon anser att det är 
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mycket svårare för dem som utöver ekonomin har föräldrar som inte hjälper dem med läxor. 

Det har också betydelse om föräldrarna har råd att ha bil och kan skjutsa barnen till aktivite-

ter. Socialsekreterare A betonar att det viktigaste för tonåringens identitetsskapande är trygg-

heten hemma och att barnet känner sig älskat, även om hon eller han uppträtt bedrövligt. Vik-

ten av trygghet betonar även Socialsekreterare C:  

 
Där tänker jag att det beror på vad för bagage man har med sig hemifrån. Allt-
så om man har vuxit upp i en familj med trygga bra föräldrar så tror jag att det 
kan kompensera ganska mycket ändå och att de klarar det.   

    (Socialsekreterare C) 
 

I ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv är interaktionen central. Mead betonar språkets 

betydelse för kunskapsförmedling och mänsklig utveckling (Månsson, 2002). Detta kan hjälpa 

oss att förstå vilken oerhört stor betydelse de signifikanta andra har för barnets utveckling. En 

trygg och bra start i livet med mycket kärlek och bekräftelse av de signifikanta andra ger goda 

förutsättningar för att utveckla en stark självkänsla. Är barnets signifikanta andra missbrukare, 

psykiskt sjuk eller på något annat sätt inte i balans störs med stor sannolikhet interaktionen 

mellan dem och barnet. Lever familjen under ekonomisk stress påverkar det också interaktio-

nen och därmed relationerna i familjen. Tidigare forskning visar att föräldrars stressreaktioner 

drabbar barnen (Näsman & von Gerber, 1996). Ekonomiska problem tycks färga av sig på 

familjerelationerna, vilka i sin tur har betydelse för barns psykiska hälsa (SOU 2001:55). 

 

Nuet betonas i symbolisk interaktionism. Vi definierar situationen i nuet och vi interagerar i 

nuet, men samtidigt understryks i detta perspektiv att människans beteende är en produkt av 

hela hennes liv, vilket vi använder oss av i nuet. Detta innebär att det vi upplever som barn 

bär vi med oss i livet. Därför kan vi förstå att socialsekreterarna betonar hur viktigt det är för 

barnet att växa upp i en trygg familj. Att en trygg familj ger grunden för en bra självkänsla. 

 

5.3.3. Klädselns och yttre attributs betydelse 

Socialsekreterare A och D anser att klädseln är viktig för tonåringars identitetsskapande, men 

att det också är viktigt att vara duktig på någonting. De upplever att det är väldigt viktigt för 

tonåringar att jämföra sig med varandra. Socialsekreterare A uttrycker följande: 

[…]  det är ju oerhört viktigt, särskilt i den här åldern mellan 13 och 18 år […] 
det här med kläder och smink, allt verkar vara oerhört viktigt. […]För killar 
kanske det är viktigast att vara med i idrottsaktiviteter.  

   (Socialsekreterare A) 
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I takt med barnets ålder kommer nya signifikanta andra in i bilden vilket jag nämnt tidigare i 

detta kapitel. Skolan med lärare och elever blir nu viktiga för tonåringen. Goffman menar att 

människor skaffar sig information om varandra i det sociala samspelet utifrån hur andra per-

soner beter sig. Vi kan påverka hur vi vill att andra människor ska uppfatta oss genom att ta 

olika roller (Payne, 2002). Goffmans syn på roller och rolltagande kan få oss att förstå hur 

tonåringar genom ganska snabba förändringar i utseendet, med hjälp av smink och olika kläd-

stilar, kan påverka hur de vill att andra ska uppfatta dem. De kan på så vis leva upp till kamra-

ternas förväntningar och därmed erhålla en social status i gruppen. Det kan också tänkas att 

tonåringar provar olika roller för att finna sig själv under sin identitetsutveckling.  

 

Socialsekreterare C berättar att när hon gick i skolan var det ungdomarna från det socioeko-

nomiskt svagare bostadsområdet som hade snyggast kläder, inte de ungdomar som kom från 

områden som var socioekonomiskt starkare. Hon säger att det är vanligt att invandrarungdo-

mar klär sig snyggare än vad svenska ungdomar gör, men betonar att det hon säger är väldigt 

generaliserande. Hon menar att det kan vara kulturellt att de ska se propra ut och berättar vi-

dare: 

[…] men även att jag tror att om man kanske inte har det så ekonomiskt bra 
ställt, blir det nästan viktigare då att visa att man ändå kan se proper ut. Alltså, 
de ungdomar man ser som kommer i riktigt slitna jeans kan antingen vara de 
som kanske har det fattigt hemma, men de kan lika gärna vara de som kommer 
från ganska välbärgade familjer som kommer med de här slitna kläderna. De 
kan ha det för alla vet att killen går inte i slitna byxor för att han inte har råd, 
utan för att det kan vara tufft. 
   (Socialsekreterare C) 

 
I ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv förstår vi hur viktig interaktionen mellan männi-

skor är och att både människan och den sociala verkligheten ständigt omformas och förändras 

under interaktionen. I detta perspektiv är ingenting statiskt utan vi är i en ständig process. All-

ting är föränderligt, så även klädmodet. När vi interagerar använder vi oss av symboler, både 

verbala och icke-verbala. Viktiga symboler när man är ung kan vara kläder, smink och andra 

yttre attribut, men också hur man uppträder och kommunicerar. Även här kan vi med hjälp av 

Goffmans syn på roller förstå att när en tonåring klär sig i slitna kläder behöver det inte vara 

på grund av dålig ekonomi, utan istället att tonåringen klär sig i en roll som symboliserar nå-

gonting. Det kan tänkas vara en revolt mot till exempel samhällets exploatering av männi-

skans yttre, men också, som socialsekreteraren uttryckte, kan det ses som tufft av omgivning-

en.  
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Socialsekreterare A kan tänka sig att det är viktigt för de tonåringar som inte har råd med det 

som andra tonåringar har råd med att visa en ”tjusig fasad” – att man har de här märkesklä-

derna. Hon uttrycker sig på följande vis: 

 
 […] Det är mycket viktigare för ett barn ur en så att säga fattig familj. Att man 
åtminstone har den där fasaden, för självbilden. 
   (Socialsekreterare A)  

 

Att inte ha råd med det som andra tonåringar har råd med kan leda till att man känner skam 

och att självbilden försvagas. Enligt Goffman förekommer skam eller en föreställning om 

förväntad skam i nästan all interaktion och menar att undvikande av skam är den centrala 

drivkraften i mellanmänskligt beteende (Scheff & Starrin, 2002). Därmed förstår vi varför det 

tycks vara viktigt för många som är ekonomiskt utsatta att ha en ”tjusig fasad”. Enligt detta 

perspektiv är det ett sätt att undvika skam. Om man växer upp i en ekonomiskt utsatt familj 

kan ett sätt att dölja familjens situation vara att tonåringen till exempel bär moderiktiga klä-

der. I Goffmans anda kan det tolkas som att tonåringen spelar en roll så att hon/han blir be-

mött som om familjen inte levde i ekonomisk utsatthet och på detta sätt undvika skam. Tonår-

ingar bedömer och jämför sig med varandra. Med hjälp av Cooleys begrepp spegeljaget för-

står vi vilka känslor som kan uppträda i interaktionen mellan människor. Genom att spegla sig 

i en annan person får vi en slags bedömning från den andra personen om oss. Det är viktigt för 

tonåringar hur de blir uppfattade av andra. För den tonåring som är en av de få i klassen som 

sällan eller aldrig har råd med moderiktiga kläder eller som aldrig kan berätta om någon se-

mesterresa för klasskamraterna, kan det innebära att självkänslan påverkas negativt. Om kam-

raters kommentarer, blickar och gester har en negativ karaktär kan denna tonåring få en före-

ställning om sig själv som mindre värd och därmed få en sämre självbild. Det kan tänkas att 

självbilden inte påverkas i lika hög grad om tonåringen lyckas i andra områden. Det kan kom-

penseras att vara duktig i skolan eller i någon fritidssysselsättning.  
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5.4.  Föräldrarnas strategi i en ekonomisk utsatt familj 
 

5.4.1. Att dölja 

Socialsekreterare B upplever inte att föräldrarna pratar med sina barn om att de inte har råd. 

Föräldrarna menar att de inte kan säga till sina barn att de inte har råd när alla andra barn i 

klassen har råd. Hon säger att föräldrarna kan lägga skulden på socialsekreterarna  när de själ-

va inte har råd att ge något barnen önskat sig, för barnen vet ju att de uppbär socialbidrag. 

Socialsekreterare B beskriver det på följande sätt: 

 
Så att de fråntar sig själva ansvaret, utan att det istället handlar om att hon på 
soc. ska säga ja eller nej. Säger hon nej så kan jag inte göra något åt det. Det 
kan ju vara den här skammen liksom över att inte ha råd att ge sina barn det de 
skulle vilja. Då lägger man skulden på Soc. Dom sa nej. 

(Socialsekreterare B) 
 

Detta kan relateras till Hjorts (2004) empiri som visade att skamkänslor uppstår när man ser 

sig själv genom andra i situationer när personen tycks uppfatta sig själv som underlägsen och 

stigmatiserad. En sådan situation kan vara när omgivningens förväntningar överstiger de kon-

sumtionsmöjligheter personen i fråga faktiskt har. Även här är det symbolisk interaktionistis-

ka begreppet spegeljaget  tillämpbart. 

 

Socialsekreterare C berättar om familjer som vill kunna vara som en vanlig familj. Att de vill 

gå på McDonalds eller att kunna fira födelsedagar och jul. Hon säger att socialbidragsenheten 

inte beviljar födelsedagspresenter eller julklappar, inget extra för dessa tillfällen, utan att fa-

miljerna själva får försöka spara ihop till det. Hon säger att hon vet att just julen är tung för de 

här familjerna och berättar följande:  

 
Det är flera föräldrar som har önskat om julklappar, men fått avslag. Föräld-
rarna känner sig väldigt pressade av det, hur barnen upplever det vet jag ej, 
men föräldrarna känner sig väldigt pressade av att inte kunna ge sina barn jul-
klappar. 

   (Socialsekreterare C)  
   
När det gäller ansökan om bidrag för dessa speciella högtidsdagar beviljar de inte något extra 

i bidrag. Barnperspektivet tycks inte påverka besluten om extra bidrag till jul och födelseda-

gar, trots att det av många anses vara barnens högtider. I Socialstyrelsen och länsstyrelsernas 

rapport (2003) kan vi läsa att ha ett barnperspektiv innebär att barnens bästa alltid ska beaktas, 

utredas och redovisas även om det inte behöver vara avgörande för beslutet. I detta fall inne-
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bär det att socialsekreterarna ska, i sitt beslut om avslag i ansökningarna om julklappar, redo-

visa på vilket sätt de beaktat barnets bästa och vad som ligger till grund för beslutet. 

 

Socialsekreterare C berättar att hon har haft föräldrar som försökt att dölja för sina barn att de 

uppbär socialbidrag för att de skäms över det, men att det finns andra som säger till sina barn 

att de inte har råd. Socialsekreterare D tror att många familjer försöker dölja att de har dåligt 

med pengar och till exempel köper de senaste märkesjeansen. Hon berättar:  

 

De kanske satsar just på den här ungen. Tar från matpengarna och köper någon 
dyr grej, som kanske medelsvensson tycker är vansinnigt att man köper. Fast 
familjen egentligen inte har råd med det. Då går det ut över något annat, så 
kommer de hit och söker istället, kanske extra matpengar. Det förekommer ofta 
när det gäller ensamstående mammor att de söker extra matpengar.  

   (Socialsekreterare D) 
 

Genom att köpa till exempel ett par märkesjeans försöker de att dölja att familjen har ont om 

pengar. Det är det som Hjort (2004) kallar ett fasadupprätthållande förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt gör att pengarna inte räcker till det mer materiellt nödvändiga. Det kan inne-

bära att det blir akutlösningar, eftersom familjen inte har någon buffert att ta av är det uppstår 

något oväntat. Till exempel kan en familj vänta in i det längsta med att ersätta ett gammalt 

och dåligt kylskåp. När väl kylskåpet går sönder är det bråttom med att införskaffa ett nytt och 

då finns det inte tid att vänta på något bra erbjudande av marknaden. För att lösa denna akuta 

situation måste kanske familjen ta ett lån vilket medför ytterligare kostnader i en redan an-

strängd ekonomi. 

 

Socialsekreterarna menar att ett barnperspektiv är bland annat att lära föräldrarna att sköta sin 

ekonomi och att sträva mot att de ska bli självförsörjande. Det är att hjälpa barnen genom att 

hjälpa föräldrarna. Socialsekreterare C anser att det är viktigt att prata med föräldrarna om att 

det är bra för deras barn att de kommer igång med något arbete och att de då kan vara stolta 

inför sina barn. I kommunen där de arbetar finns det socialt beredskapsarbete som social-

sekreterarna ibland har möjlighet att erbjuda långtidsarbetslösa.  

 

5.4.2. Bära eller brista 

Socialsekreterare B berättar att när de beviljar försörjningsstöd för cyklar är det begagnade 

cyklar som beviljas, vilket en del föräldrar inte accepterar. Hon säger att de köper nya cyklar 

och sen får det bära eller brista i ekonomin. Hon berättar om en mamma som levde på försörj-
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ningsstöd och som köpte en tioväxlad cykel till sin son för att alla andra barn i trappuppgång-

en hade det. Däremot där hon själv bodde, i ett radhusområde, där var det inga som hade råd 

med tioväxlade cyklar, utan alla köpte begagnade cyklar till barnen:  

 

Så att det är ju tydligen grupptrycket. Hur har alla anda barn det som bor runt i 
kring. Det är tydligen väldigt viktigt att föräldrarna håller sig till det, så får det 
bära eller brista. Man vill inte skilja sig från mängden där man bor[…] 

   (Socialsekreterare B) 
 

Detta är ett exempel på att föräldrar relaterar till vad de uppfattar att andra i omgivningen har. 

Barn jämför sig också med de barn som finns i deras närmiljö och utifrån de föreställningar 

som anses normala för dem. Den ekonomiska utsattheten relateras till rådande föreställningar 

om vad som uppfattas som normalt (Salonen, 2004). I ett symboliskt interaktionistiskt per-

spektiv ser vi gruppen eller samhället som den generaliserade andre, vilken signalerar ut 

åsikter, normer och förväntningar på människan hur hon ska känna och bete sig (Trost & Le-

vin, 1996). I Socialsekreterare B:s berättelse ovan om mamman som köpte en tioväxlad cykel 

förstår vi att omgivningens förväntningar fått konsekvenser för mammans beteende. Detta kan 

också förstås med hjälp av det kända symbolisk interaktionistiska begreppet ”Thomasteore-

met” som säger att om människor definierar en situation som verklig, så är den också verklig i 

sina konsekvenser (a.a.). 

 

5.4.3. Försakelse 

Socialsekreterare A säger att de flesta vill ju sina barn det bästa. Föräldrarna försöker försaka 

egna saker för att till exempel en dotter ska kunna gå i ridskola.  

 

Försakelse kan vara att föräldrarna är mycket ekonomiska och själv avstår mycket för egen 

del för att till exempel ha råd med en dotters ridskola. Detta kan relateras till de förhållnings-

sätt som Hjort (2004) sett framträda i sin empiri, försakelse och kompensation. Kompensation 

kommer som en följd av en lång tids försakelse. När familjen har avstått från mycket under en 

längre tid är behovet stort att få kompensera med till exempel ett McDonalds besök med bar-

nen. Näsmans och von Gerbers (1996) studie visade att barnen tog viss del i ansvaret för den 

ekonomiska situationen tillsammans med föräldrarna. Det kan tänkas vara så att dessa familjer 

är trygga och barnen har en stark självkänsla, vilket skulle kunna göra att de klarar av den 

ekonomiska utsattheten bättre, även i jämförelse med kamrater.    
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6. SLUTDISKUSSION 
Det övergripande syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur socialsekreterare, 

som arbetar utifrån ett barnperspektiv, beskriver tonåringars situation och förutsättningar i 

ekonomiskt utsatta familjer. Genom intervjuer med socialsekreterare fick jag en bild av hur de 

ser på dessa barns situation ur aspekter som delaktighet, utanförskap och konsekvenser för 

tonåringarna. På så vis anser jag att undersökningens resultat svarar mot dess syfte och  fråge-

ställningar.  

 

Till stor del bekräftar undersökningens resultat det som tidigare forskning påvisat. Resultaten 

kan relateras till Hjorts (2004) avhandling när det gäller föräldrars förhållningssätt i familjer 

som lever i ekonomisk utsatthet. I mina resultat finns det exempel på hur skamkänslor ofta 

kan förknippas med ekonomisk utsatthet, vilket tidigare forskning också visar (t.ex. Axelsson, 

1996, Hjort, a.a.). Socialsekreterarna talar om mindervärdighetskänslor, skam, dålig själv-

känsla och rädsla för att vara avvikande. Detta är uppfattningar som de fått genom samtal med 

föräldrar och inte genom barnen själva. Innan jag kom i kontakt med socialsekreterarna hade 

jag en föreställning om att de i större utsträckning mötte barnen än vad de i verkligheten gör.   

 

En intressant del av resultaten är de uppgifter som kommer fram beträffande barn-

perspektivets påverkan på socialsekreterarna och deras arbete. Socialsekreterarna berättade att 

det är lättare att bevilja bistånd nu än tidigare, men det är inte bara är att bevilja, utan varje 

ärende måste prövas individuellt. Det ska finnas någon särskild orsak till att de beviljar. Nå-

gon av socialsekreterarna menade att barnen bör få ha någon fritidsaktivitet, men att den inte 

får vara för dyr. I många fall får pojkar möjlighet att spela ishockey trots att det är en dyr 

sport, medan ridning, som är många flickors intresse, anses vara alldeles för dyrt. Med ett 

genusperspektiv kan vi se att bedömningar tycks vara till pojkarnas fördel. Är det så att vi 

skräms av de utagerande pojkarna och ser att det är lugnast att de får hålla på med till exempel 

ishockey, men att flickor som oftare är tystare, får avstå från sin ridning? Konsekvenserna av 

att flickor inte får hålla på med sitt fritidsintresse kanske inte märks på samma sätt som kon-

sekvenserna av att pojkarna inte får hålla på med sitt fritidsintresse?  

 

Av intervjuerna i undersökningen framgår det att bistånd relativt ofta beviljas till barnfamiljer 

så att familjens barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden. Tanken går då till alla 

de familjer som lever strax över norm och som har svårigheter att få ekonomin att räcka till. 
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Det är dessa familjer som vi ibland kan läsa om i media och vars röster intresseorganisatio-

nerna lyfter fram. I tidningen Metro skriver Hellström (2004) att var tredje 10-18-åring tving-

as tacka nej till aktiviteter med kompisar för att de inte har råd och att barn till ensamstående 

föräldrar har sämst ekonomi. Detta visar återigen vilka olika möjligheter barn som växer upp i 

Sverige idag har. 

 

Jag har redan nämnt i metodkapitlet att det hade varit intressant att använda sig av flera meto-

der i undersökningen. Eftersom det är svårt att hitta barn att intervjua hade en enkätundersök-

ning bland tonåringar varit ett tänkbart komplement till intervjuerna med socialsekreterarna. 

Vill man ändå intervjua barn bör man ha god tid på sig att leta efter barn som vill, kan och får 

intervjuas. Likaså skulle man kunna använda sig av flera analysperspektiv, vilket innebär att 

forskaren då har ett multidimensionellt synsätt. Det skulle eventuellt kunna betyda att förstå-

elsen för problemet blivit bredare. 

 

Resultaten i undersökningen visar också att det är viktigt med trygghet i familjen så att barnet 

växer upp med en stark självkänsla och klarar av att ”stå emot” påverkan från kamrater vad 

gäller kläder med mera. För att öka förståelsen för självkänslans betydelse för individens 

trygghet i sig själv tror jag att anknytningsteorin skulle kunna användas som ett analysverk-

tyg. Frågor om självkänslans betydelse för tonåringens identitetsutveckling och för tonåring-

ens förmåga att klara av att avvika från kamratgruppen i fråga om yttre attribut skulle vara ett 

intressant område att forska vidare på. 

 

Ett annat tänkbart forskningsfält skulle kunna vara ”barnperspektivet och kön i socialtjäns-

ten”. I mina intervjuer kunde jag i vissa uttalanden skönja bedömningar som möjligen var till 

pojkarnas fördel. Mina resultat visar att socialtjänstens fokusering på barnperspektivet de se-

naste åren har gett effekter på de intervjuade socialsekreterarnas arbete. Det kan tänkas att en 

liknande fokusering på det sociala och kulturella könet, det vill säga på ett genusperspektiv, 

skulle vara både behövligt och betydelsefullt för strävan att uppnå jämlik bedömning och be-

slut för både flickor och pojkar. Med utgångspunkt i det kan jag tänka mig att forskning om 

ett genusperspektiv, i barn- och ungdomsärenden, inom socialtjänstens verksamheter är både 

angeläget och intressant.  
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 Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE 
 
Tema 1: Möjlighet till delaktighet 
 
Skola 
 

- Medverkan i aktiviteter 

- Ungdomens känsla 

- Föräldrarna 

- Förväntningar från skolan på föräldrarna (finansiering) 

 
Fritid 

- Medverkan i aktiviteter 

- Ungdomens känsla 

- Föräldrarna 

 

TEMA 2: KÄNSLA AV DELAKTIGHET/UTANFÖRSKAP 

- Ungdomens känsla av delaktighet/utanförskap 

- Konsekvenser för ungdomen 

- Föräldrars oro 

 

TEMA 3: UNGDOMARNAS SJÄLVBILD 

- Ungdomarnas egenupplevda syn på sig själv 

- Ungdomarnas syn på varandra och jämförelser sinsemellan 

- Ungdomars identitetsskapande 

 

TEMA 4: BARNPERSPEKTIVET 

- Barnperspektivets innebörd för socialsekreteraren 
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