
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försörjningsstöd och lokalsamhälle 

En explorativ studie om låga försörjningsstödskostnader i Säffle kommun  

Social assistance and local society 

An exploratory study about low costs of social assistance in Säffle township  

 

Kerstin Belander 

Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap 

MPA 7 

D-uppsats 30 hp 

Handledare Ulla Rantakeisu 

Examinator Curt Räftegård 

2014-05-15 

Löpnummer 



2 

 

Förord 

I denna studie har jag fått möjlighet att närmare studera ett av socialtjänstens mest centrala 

och kostnadsdrivande områden; försörjningsstödet. Då de låga kostnaderna för 

försörjningsstöd i Säffle kommun varit ett relativt outforskat område, har mitt arbete med 

uppsatsen varit en mycket lärorik, utvecklande, intressant och spännande resa. Jag vill tacka 

de tre informanterna för att ni generöst delade med er av uppfattningar, tankar och åsikter. Jag 

vill tacka min handledare Ulla Rantakeisu för tydlig och god vägledning i arbetet samt nya 

och inspirerande synsätt, tankar och ideer. Tack till Carina Heimdahl och Sten Danielsson 

som hjälpt mig med figurer, tabeller och redigering. Jag vill tacka mina barn som stått ut med 

att jag periodvis varit alltför upptagen med ”den där uppsatsen”. Jag vill tacka mina föräldrar 

som gav mig energi, envishet och mod. Jag vill tacka Putte för osvikligt stöd och support. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa om strukturella faktorer, välfärdsindikatorer samt den 

interna organisationen för handläggning av socialbidrag i kombination med dominerande sätt 

att leva sina liv på med tillhörande värderingar och normer kan användas för att förstå varför 

kostnaderna är låga för försörjningsstöd i Säffle kommun. Studien är explorativ, det vill säga 

sonderande till sin karaktär. Vilka aspekter som är väsentliga inom området har inte varit känt 

på förhand. Empirin är företrädesvis hämtad från deskriptiv sekundärstatistik samt från 

kvalitativa intervjuer som genomförts med tre Säfflebor, som är sakkunskapare , det vill säga 

känner Säffle och Säffleborna väl. Säffle har studerats ur fyra perspektiv varav de två första 

har ett uppifrån- eller makroperspektiv, det tredje ett mesoperspektiv och det fjärde ett mikro 

eller inifrånperspektiv. I studien framträder två divergerande bilder. I det första 

makroperspektivet, samhällsplanerarperspektivet, finns ett antal strukturella faktorer som 

brukar innebära höga kostnader för försörjningsstöd. Säffle har en låg utbildningsnivå samt en 

hög arbetslöshet, särskilt i gruppen ungdomar. Dock finns positiva strukturella faktorer som 

tycks motverka eller mildra effekterna av de negativa. Säffle karaktäriseras av en hög andel 

egenföretagare och en hög andel som arbetar inom jordbruk. Den höga andelen 

egenföretagare och bönder och deras tradition av försörjning från många källor kan vara 

viktiga skäl till att Säffleborna klarar sig utan att söka hjälp från det offentliga. I det andra 

makroperspektivet, som har fokus på individcentrerade välfärdsindikatorer, visar studien på 

att Säffleborna har låg nivå av ohälsa avseende flera av de välfärdsindikatorer som studerats. I 

mesoperspektivet visar studien att orsaker till låga kostnader för försörjningsstöd i Säffle inte 

står att finna i organisation och metoder för handläggning av försörjningsstöd. Studien visar 

vidare i ett mikroperspektiv att det hos Säffleborna kan finnas en traditionalism som innebär 

att de är bärare av normer och värderingar om att det är värdigt att klara sig själv i utsatta 

situationer och ovärdigt att söka socialbidrag. Informanterna menar att det hos Säffleborna 

finns privatrelaterade sociala band som visar på en uppdelad ort med fasta grupperingar som 

är svåra att bryta. Om man inom gruppen har normer och värderingar som säger att det är 

ovärdigt att söka socialbidrag, fast man kanske är berättigad, blir det ett starkt skäl till att inte 

söka socialbidrag. Då min empiri när det gäller Säfflebornas normer och värderingar är 

begränsad, ser jag området som viktigt och intressant för vidare studier. Socialtjänsten bör se 

över handläggningsrutiner för försörjningsstöd samt utveckla och förbättra informationen om 

rättigheter och skyldigheter när det gäller försörjningsstöd. Ökade kostnader för 
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försörjningsstöd i Säffle i framtiden skulle vara motiverat utifrån det underutnyttjande som 

troligen finns. 
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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate if structural factors to welfare indicators and the 

internal organisation of handle social assistance in combination with dominating ways of 

living with their values and norms can be used to explain why the costs of social assistance 

are low in Säffle township. The character of this study is exploratory, though important 

aspects in this case was unknown. The empiricism come from descriptive secondary statistics 

and from qualitative interwievs with three inhabitants in Säffle, whom are experts which 

means they know the township of Säffle and it´s inhabitants well. Säffle has been studied 

from four perspectives, of which the first two have a top- or macroperspective. In the study 

appears two divergent pictures. In the first macroperspective, the planning perspective, are 

several structural factors that used to imply high costs of social assistance. The level of 

education is low in Säffle, and the unemployment is high, especially among the young people. 

However there are positive structural factors that seem to counteract or ease the effects of the 

negative factors. The character of Säffle is high promotion of Self-employed and farmers. The 

high promotion of self-employed and farmers and their traditions of supply from many 

sources can be important reasons for the inhabitants of Säffle getting by without asking for 

help at the public institutions. In the second macroperspective, that focus on individual 

welfare indicators, the study shows that the inhabitants of Säffle have a low level of ill health 

respect several of the welfare indicators. In the mesoperspective the study shows that causes 

to low costs of social assistance in Säffle are not to be found in organisation or methods for 

handle the social assistance. The study indicates in a microperspective that the inhabitants in 

Säffle may have a traditional way of being and have values and norms that it is worthily to 

fend for oneself in exposed situations and that it is unworthy to ask for social assistance. The 

informants tell that the privat social relations of the inhabitants in Säffle indicates a divided 

place with solid groups hard to break. If there are norms and values in the group that says it is 

unworthy to ask for social assistance, though you might be entitled, there is a strong reason 

not to ask for social assistance. Though my empiricism about the norms and values of the 

inhabitants in Säffle are limited, the area is important and interesting for further studies. The 

social services in Säffle should look for better processing routines for handling the social 

assistance and to develop and improve the information about rights and obligations for the 

social assistance. Increasing costs for social assistance in Säffle hereafter would be motivated 

because of the non take up of social assistance that probably exists in Säffle. 
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 1. Inledning 

 

Att kunna försörja sig själv och sina nära är centralt för människor. I det förindustriella 

samhället tog familjen och släkten gemensamt ansvar för försörjningen. Arbetet hängde intimt 

samman med försörjningen. Hade man arbetat bra, haft god jakt eller fiskelycka eller fått en 

god skörd kunde man äta sig mätt och även tillgodose andra behov. Samtidigt var man 

utlämnad till vädrets makter och livet var många gånger svårt, smutsigt och djuriskt, samt inte 

minst kort. Familjen var den som skulle garantera trygghet och överlevnad. I det 

industrialiserade samhället har arbetet förändrats och för de flesta blivit ett lönearbete. 

Lönearbetare kan inte fullt ut kontrollera sin egen inkomst. Man säljer sin arbetskraft på en 

arbetsmarknad och blir beroende av marknadskrafter för sin försörjning. Jörgen Goul 

Andersen (2012) menar att i det industrialiserade samhället har familjens roll alltmer ersatts 

av offentliga system för trygghet och överlevnad. I våra moderna västerländska samhällen 

behövs välfärdssystem för att kompensera för marknadens oförmåga att se till alla människors 

behov (Goul Andersen 2012). 

 

Alla västerländska stater har någon form av välfärdssystem för att mildra de ”skador” 

marknaden kan orsaka enskilda människor och grupper. Jörgen Goul Andersen (2012) menar 

att välfärdsstaten ska mildra marknadens inverkan, genom att erbjuda en lägsta garanti som 

lindrar fattigdom, erbjuder skydd mot sociala risker och erbjuder social service som sjukvård, 

barn- och äldreomsorg, till bästa möjliga och tillgängliga standard. Om välfärdssystemen 

lyckas upprätthålls även social sammanhållning. Förutom att välfärdssystemet erbjuder 

välfärdstjänster kan det skapa omfördelning av inkomster och livsförutsättningar. En del av 

den skandinaviska modellen av välfärdssystem är generell såtillvida att jämlikhet och rättvisa 

ska omfatta alla och baseras på medborgarskap, till exempel hälso- och sjukvård, skola, 

skollunch, barnbidrag. Inga motprestationer krävs. En annan del är arbetsbaserad, då till 

exempel arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och sjukpenning kräver att man kvalificerat 

sig genom arbete för att kunna få ersättning. Välfärdssystemet är till sist också behovs- eller 

inkomstprövat, som till exempel bostadsbidrag och försörjningsstöd (Goul Andersen 2012). 

Det sista ekonomiska stöd som står till buds i vårt system är det som tidigare benämndes 

socialbidrag men numera heter försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Det är behovsprövat 

och här ställs numera olika krav i form av motprestationer, framförallt att ta erbjuden 

sysselsättning. 
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Försörjningsstöd, även kallat ekonomiskt bistånd samt i denna text även socialbidrag, är den 

ojämförligt största utgiften för kommunernas Individ- och familjeomsorg. Antalet 

bidragstagare är tio till tjugo gånger fler än de som blir föremål för insatser för missbrukare 

eller för barn och unga. Kostnaderna för socialbidragen är ungefär hälften av Individ- och 

familjeomsorgens totala kostnader (Puide 2000). Detta stämmer väl även för individ- och 

familjeomsorgen i Säffle kommun. Skälen till att människor behöver söka försörjningsstöd är 

både strukturella och individuella. Biståndsmottagandet påverkas av en mängd samverkande 

faktorer såsom konjunkturläget, tillgången på arbete, utformningen av trygghetssystem, 

befolkningsförändringar, inkomst- och kostnadsutvecklingen. Tapio Salonen (2000) har 

skrivit om biståndsmottagarnas profil. Vid sekelskiftets början var den typiske 

biståndsmottagaren en ensam äldre kvinna på landsbygden, som helt saknade ekonomiskt 

skydd. Två tredjedelar av bidragstagarna utgjordes av kvinnor och många var änkor eller 

frånskilda. Vid 1900-talets slut var biståndsmottagarens profil mycket förändrad. En stor 

grupp var yngre arbetsföra personer som inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden 

(Salonen 2000).  

 

Salonen (2000) menar att unga människors försörjningsproblem blivit ett allt mer 

dominerande inslag i bidragssammanhang under seklets senare del. Den ekonomiska 

sårbarheten är störst under perioden innan man har hunnit etablera sig och skaffa familj. 

Salonen skriver vidare att biståndsprofilen även följer andra utvecklingstrender. Flera av dem 

avspeglar de demografiska förändringar som Sverige genomgått under 1900-talets senare del. 

En sådan är urbaniseringen av det svenska samhället. Områden med högst socialbidragsandel 

återfinns nu i storstädernas miljonprogramsområden. En annan förändring är den successivt 

förändrade etniska sammansättningen av det svenska samhället. Totalt avviker 

socialbidragsandelen bland utländska medborgare kraftigt från svenska medborgare. Drygt en 

tredjedel av vuxna med utländskt medborgarskap erhöll socialbidrag 1998 jämfört med sex 

procent av svenska medborgare. I Säffle var andelen utrikesfödda socialbidragstagare 42 

procent i december 2013. De förändrade villkoren för förvärvsarbete har förändrat 

socialbidragens fokus från arbetsoförmögna till ganska friska och arbetsföra människor. 

Denna bild stämmer väl med profilen för de personer som får försörjningsstöd i Säffle och de 

personer som får försörjningsstöd i Säffle stämmer väl med rikssnittet. Det vill säga att de 

grupper som är i störst behov av försörjningsstöd är ensamstående män utan barn och 

ensamstående kvinnor utan barn, därnäst kvinnor med barn och sammanboende med barn. 
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Bland de som sökte försörjningsstöd i Säffle under hösten 2013 var ungefär en tredjedel unga 

människor mellan 18-25 år. Den främsta orsaken till att de beviljades socialbidrag var att 

deras arbetslöshetsersättning inte räckte till och då de flesta skaffat sig en egen bostad i en 

situation då de haft arbete och kunnat försörja sig. Ungdomsarbetslösheten i Säffle var i mars 

2014 28,7 procent. I hela den arbetsföra befolkningen var den för Säffles del 12,8 procent. I 

gruppen invandrare var arbetslösheten 41,3 procent (Arbetsförmedlingen 2014). 

   

Emellertid är det utmärkande för Säffle kommun vad gäller försörjningsstöd att Säffle har haft 

låga kostnader i förhållande till andra jämförbara kommuner, under åtminstone de senaste 15 

åren. Detta trots omvärldsförändringar som brukar innebära förhöjda kostnader, så som hög 

arbetslöshet och försämrade ersättningar vid arbetslöshet och sjukskrivning. Även individ- 

och familjeomsorgens övriga kostnader i Säffle, så som missbruksvård och insatser för barn 

som far illa är låga i förhållande till andra jämförbara kommuner (SCB 2013). 

 

 

Figur 1. Försörjningsstöd, kostnad/invånare 2010-2012 i Värmlands kommuner. (Källa: 

Kolada: Kommun- och landstingsdatabasen). 

 

Av figur 1 framgår försörjningsstödets kostnader per invånare i alla Värmlands kommuner 

2010- 2012. År 2010 varierar kostnaderna mellan knappt 600 kr/ inv. i Säffle till 1600 kr/ inv. 

i Storfors. Medelvärde 2010; 1133 kr/ inv. År 2011 varierar kostnaderna mellan cirka 580 kr/ 

inv. i Säffle till drygt 1600 kr/ inv. i Storfors. Medelvärde 2011; 1108 kr/ inv. År 2012 

varierar kostnaderna mellan ca. 580 kr/ inv. i Säffle till 1600 kr/ inv. i Filipstad. Medelvärde 

2012; 1131 kr/ inv. Säffle, Sunne och Årjängs kommuner ligger alla tre åren lägst i kostnader. 

 

Ekonomiskt bistånd kostnad/ inv. 10-12 
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Karlstad, Kristinehamn, Storfors, Munkfors och Filipstad ligger på de högsta nivåerna 

samtliga tre år. Snittkostnaden för hela riket ligger på 1116 kr/ inv 2012 och Värmlandssnittet 

på 957 kr/ inv. (SCB 2012). I Säffle var andelen socialbidragstagare i december 2013, med 

utländsk bakgrund 42 procent, ensamstående 83 procent och ungdomar 18-26 år 36 procent 

(SCB 2014). 

 

De låga kostnaderna har varit föremål för spekulationer och diskussioner internt i den 

kommunala organisationen. De flesta förklaringarna till de låga kostnaderna har gått ut på att 

politiker och tjänstemän sett sin egen stabila organisation, socialsekreterarnas höga 

kompetens, deras utmärkta arbetsmetoder och kommunens resurser i övrigt, som till exempel 

Arbetsmarknadsenheten (AME) och samverkan med Arbetsförmedlingen, som faktorer som 

bidragit till dem. De uppräknade kan vara en del av förklaringen, men är huvudsakligen 

kopplade till den egna interna organisationen.  

 

Frågan om orsakerna till Säffle kommuns låga kostnader för försörjningsstöd har intresserat 

mig och fått mig att fundera vidare. För socialtjänstens ram och kostnader är låga kostnader 

för socialbidragen bra. Men är det även bra för Säffleborna? Kan kostnader istället uppkomma 

i andra verksamheter eller sektorer i samhället? Vilka faktorer i Säffle kan ge en bättre bild av 

tänkbara orsaker till de låga kostnaderna? Människors livsvillkor och livssituation, hur de 

lever sina liv, vilka normer, värderingar och moral de håller sig med, har det betydelse för 

deras benägenhet att söka bidrag? Säffle som ort kan beskrivas ur flera olika perspektiv där 

inget har ett naturligt tolkningsföreträde. Jag kommer att anlägga fyra perspektiv på min 

problemställning varav de två första har ett uppifrån- eller makroperspektiv, det tredje ett 

mesoperspektiv och slutligen det fjärde som är ett inifrån- eller microperspektiv. Det första är 

ett strukturellt välfärdsperspektiv där aggregerade data om Säffle presenteras. Det andra är ett 

mer individinriktat välfärdsperspektiv där invånarnas välfärd betraktas utifrån ett antal 

dimensioner. I det tredje perspektivet studeras de interna organisationsfaktorerna för arbetet 

med socialbidrag. Därefter anläggs ett mer kvalitativt perspektiv på Säffle som ort där jag 

försöker se på orten utifrån hur några aktörer som känner Säffle väl, beskriver orten och 

vilken anda som genomsyrar den. Uppsatsens karaktär är explorativ (Kvale & Brinkmann 

2009), det vill säga att den är sonderande till sin karaktär då jag inte vet vad som är väsentliga 

aspekter inom detta område. En explorativ studie är vanligen öppen och föga strukturerad. 

Forskaren introducerar en fråga eller ett problemområde som ska kartläggas, följer upp svaren 
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och söker efter ny information och infallsvinklar på ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). Jag 

ska försöka arbeta upptäcktsorienterat. 

 

1.1 Syfte och specifika frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med studien är att belysa om strukturella faktorer, välfärdsindikatorer 

samt den interna organisationen för arbetet med socialbidrag, i kombination med dominerande 

sätt att leva sina liv på med tillhörande värderingar och normer kan förklara varför 

kostnaderna är låga för försörjningsstöd i Säffle kommun.  

Syftet har konkretiserats i följande specifika frågeställningar: 

1. Finns det strukturella faktorer i Säffle som kan förklara de låga kostnaderna för 

försörjningsstöd? 

2. Vilken välfärd har säffleborna och kan detta perspektiv förklara de låga kostnaderna för 

försörjningsstöd? 

3. Hur ser den interna organisationen för arbetet med socialbidrag ut och kan den bidra till 

förståelse för de låga kostnaderna? 

4. Finns det dominerande sätt att leva med tillhörande normer och värderingar som kan 

förklara de låga kostnaderna för försörjningsstöd? 

 

1.2 Centrala begrepp 

 

Med strukturella faktorer avses i detta arbete olika lokala förhållanden så som lokal 

arbetsmarknad och andra förhållanden i kommunen där kunskap söks utifrån ett 

samhällsplaneringsperspektiv. Välfärd avser här ett mer individcentrerat perspektiv där 

kommuninnevånare betraktas utifrån ett antal dimensioner med hjälp av sekundär statistik. 

Båda dessa perspektiv kan ses som uppifrån eller makroperspektiv. I ett mesoperspektiv och 

med den interna organisationen för arbetet med socialbidrag avser jag organisation och 

metoder för handläggning av socialbidrag vid socialtjänsten i Säffle kommun. Med 

dominerande sätt att leva försöker jag se på problemet med invånarnas egna ögon, det vill 

säga ett mer inifrån- eller mikroperspektiv. 
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2. Bakgrund 

I det följande ges en kort historisk tillbakablick på socialbidragets syfte, konstruktion och 

orsaker. 

 

2.1 Socialbidragets historia i Sverige 

 

Historiskt kan man säga att försörjningsstödet har sitt ursprung i Hospitalsförordningen från 

1763 (Åström 2000). Här fastslås att nödlidande och värnlösa ska ha rätt att vårdas. Man 

skiljer dock mellan verkligt nödlidande och arbetsovilliga. Bara den första gruppen anses 

berättigade till hjälp. Denna indelning mellan förtjänta och icke förtjänta finns sedan med i 

olika skepnader i den sociala lagstiftningen framöver. Under 1800-talet kom den sociala 

lagstiftningen att gå i en strängare riktning. I 1871 års fattigvårdsförordning fick den 

restriktiva synen fullt gehör och man ansåg att om man ska hjälpa någon annan så bör det ske 

av fri vilja. Fattigvårdslagen från 1918 tillkom i en socialpolitisk brytningstid. 1800-talets 

restriktivitet mjukades upp. Generella välfärdsinstitut på socialförsäkringsområdet 

utvecklades. Nästa steg var 1956 års socialhjälpslag. Här befästes rättigheter till socialt stöd. 

1980 års socialtjänstlag (SoL) utgör dock ett mer betydande steg i välfärdsrättens utveckling. 

Här garanterades långtgående rättigheter med utgångspunkt i den individuella situationen. 

Under 1990-talet växte en kritik mot socialtjänstlagens generösa tillämpning fram. I 1998 års 

förändring av SoL försvagades rättighetsperspektivet betydligt. Rättighetsregeln som avsåg 

alla former av socialt bidrag övergavs. Konstruktionen av en riksnorm gjorde dock att 

rättigheten till försörjningsstöd förstärktes (Åström 2000). 

     

Försörjningsstöd andas än idag mycket av den moraliskt strama uppfattning som fanns under 

1800-talet. Det är bara de nödlidande och värnlösa som ska ha hjälp, inte de som inte vill 

arbeta (Salonen 2000). Salonen strukturerar några huvudsakliga kategorier av 

försörjningshinder och hur de förändrats över tid. Han menar att försörjningshinder kan 

uppstå vid ålderdom, barndom, sjukdom, stor försörjningsbörda, arbetslöshet och 

bidragstagares oförmåga. Andelen äldre var i början av seklet ungefär hälften av 

bidragstagarna eftersom pensionsreformen inte kom förrän på 1950-talet. Äldre vårdtagare 

lyftes därefter ut ur statistiken för socialbidragstagare. I dag är endast cirka två procent av 

bidragstagarna äldre. Barn var också en stor grupp av bidragstagarna i början av seklet. Trots 

olika socialförsäkringar som avser barn och barnfamiljer är andelen barn bland 
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socialbidragstagare fortfarande lika hög som under 1930-talet, cirka 12 procent. I 

storstadsområden är andelen ännu högre. Människor drabbade av sjukdom och handikapp har 

varit och är en väsentlig andel av socialbidragstagarna. Under efterkrigstiden byggdes 

sjukvårdsanstalter upp för att kunna isolera sjuka personer från det övriga samhället. Från  

1960-talet och framåt har det istället ansetts bättre att normalisera de sjukas tillvaro genom 

boende ute i kommunerna. Som ett resultat av det utvecklades reformer på det socialpolitiska 

området för äldre och handikappade. Det har minskat antalet socialbidragstagare med 

handikapp eller arbetshinder. Det är dock fortfarande 2-3 gånger vanligare bland 

socialbidragstagare med arbetshinder eller handikapp än i den övriga befolkningen. (SCB 

1987). Socialbidrag med anledning av stor försörjningsbörda i kombination med låga 

inkomster har sett över hela 1900- talet beviljats 10-20 procent av befolkningen. Under 1990- 

talet behövde en tredjedel av alla ensamstående kvinnor med barn söka socialbidrag (Salonen 

2000). Arbetslöshet har varit en betydelsefull orsak till socialbidragsbehov, särskilt i tider av 

lågkonjunktur och kris. Arbetslöshet är idag den dominerande orsaken till socialbidragsbehov.  

 

I de regler och urskiljningsmekanismer som präglat fattigvårdens utveckling har uppdelningen 

mellan värdiga och ovärdiga varit påtaglig. De ovärdiga ansågs genom egen förskyllan 

hamnat i hjälpbehov. Med ovärdig avsågs dryckenskap, lättja och liknöjdhet samt 

kringstrykande. Socialutredningen, SU-59, kom fram till att var tionde vuxen i 

bidragshushållen hade ett missbruk. Enligt SU-68 var en femtedel av hushållens registerledare 

missbrukare. Det saknas på senare tid jämförande studier över i vilken omfattning missbruk 

bland bidragsmottagare ökat eller minskat. I tider av låg arbetslöshet och välstånd är det 

troligt att andelen bidragsmottagare med sammansatt problematik, bland annat missbruk ökat. 

När antalet sjuk- och förtidspensioneringar ökade under 1970 - 80-talen, minskade antagligen 

andelen missbrukare i socialbidragssystemet. Efter åren av välfärdsexpansion, 1980-talet och 

framåt, består bidragstagarna inte längre till största delen av A-laget och samhällets 

olycksbarn (Salonen 2000). 

 

Enligt Salonen (2000) finns ingen allmänt accepterad eller vedertagen förklaringsmodell kring 

fattigstödets roll i moderna välfärdsstater. Från mitten av seklet grundade sig beskrivningarna 

på förenklade bilder av bidragstagaren som antingen offer för sociala omständigheter eller 

moraliskt tvivelaktiga personer som försökte utnyttja det allmänna. Ett uttalat 

individorienterat förklaringssätt dominerade. Salonen menar vidare att Gunnar Inghes studie 

från 1943 ”Fattiga i folkhemmet” bidrog teoretiskt till att visa vägen till ett mer processuellt 
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förhållningssätt till bidragstagarnas livsvillkor. Inghe försökte klassificera hushållens 

förändringar över tid. Han belyste samspelet mellan det enskilda hushållet och omgivningen 

och använde här begreppet ”riskladdade konstellationer”. Från mitten av 1960-talet kom en 

mer fördelningspolitiskt orienterad välfärdsforskning att slå igenom. Låginkomstutredningen 

från 1968 bildade skola för kommande liknande undersökningar, band annat SCBs årliga 

undersökningar (Salonen 2000). 

 

Under 1990-talets ekonomiska kris skärptes kraven för att få socialbidrag och normerna 

gjordes mindre generösa. Det innebär att färre människor får socialbidrag samt att fler 

människor lever på en lägre ekonomisk nivå (Halleröd 2000). Salonen (1994) menar att det 

professionella sociala arbetet har varit känsligt för växlande ideologiska strömningar i 

samhället. Under 1980- talet låg betoningen på att utveckla det förebyggande och 

gruppinriktade arbetet. I början av 1990-talet låg betoningen istället på individuella metoder 

och i ett större eget ansvar för individen. Som ett resultat av välfärdsstatens tillbakadragande 

inom socialförsäkringsområdet har betydelsen av socialbidraget ökat sedan 1990- talet. 

Risken att hamna i en försörjningsmässigt besvärlig situation är inte längre ett 

marginalfenomen för en liten och avvikande grupp i samhällets utkant, utan en tämligen 

utbredd företeelse för de människor i befolkningen som inte är tillräckligt etablerade i 

arbetslivet eller i de offentliga trygghetssystemen (Salonen 2000). 

 

Genomgående visar denna historiska tillbakablick på att socialbidrag ända sedan 1800-talet 

burit med sig en stram moral där socialbidragstagaren i hög utsträckning anses själv ha 

orsakat sina problem och sitt behov av bidrag. Detta individorienterade förklaringssätt lever 

fortfarande kvar både i lagstiftning och i riktlinjer för det sociala arbetet, trots att en mer 

fördelningspolitiskt orienterad forskning sedan 1960- talet varit den dominerande.  

I dagens Socialtjänstlag ställs som exempel krav på alla som söker socialbidrag och inte kan 

uppvisa ett läkarintyg för sjukdom att de aktivt ska söka arbete via Arbetsförmedlingen . Om 

man av olika skäl inte vill det kan man få avslag på sin ansökan och samhällets sista 

skyddsnät upphör. Ulla Rantakeisu (2002) gör i sin avhandling ”Arbetslöshetens olika 

ansikten” en historisk tillbakablick över arbetslösheten i Sverige och andra länder. Hon menar 

att det arbetstvång och den moral som fanns i början av seklet sedan byggdes in i 

Socialförsäkringssystemet. En tydlig markering kring arbetet som norm skapades genom att 

belöna de som arbetade i jämförelse med de som av olika skäl inte ville eller kunde arbeta. Ett 

dualistiskt välfärdssystem skapades där skilda villkor skulle gälla för olika grupper. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogör jag för teorier med koppling till socialbidrag och lokalsamhälle. 

Inledningsvis handlar det om välfärd och olika välfärdsbegrepp samt teorier om vad välfärd är 

eftersom vi i Sverige har velat garantera alla människor en grundtrygghet och välfärd för alla. 

Att behöva söka socialbidrag är att vara fattig och inte ha möjlighet att få sin inkomst på eget 

sätt. Därför är fattigdom ett centralt begrepp för studien och jag skriver här om hur olika 

teorier beskriver det begreppet samt hur olika socialbidragsteorier hänger samman med det. 

Då en av mina frågeställningar handlar om människors normer och värderingar och om de kan 

ha betydelse för människors benägenhet att söka socialbidrag, avslutas kapitlet med teorier 

om olika livsformer och människors normer och värderingar utifrån dem samt teorier om 

neokulturation och sociocentrism. 

 

3.1 Om välfärd 

 

 I Bokslut över välfärden (SOU 2001:79) definieras välfärd med utgångspunkt i individuella 

resurser med vars hjälp medborgarna kan kontrollera och medvetet styra sina livsvillkor. 

Välfärdsinstitutionernas värde avgörs ytterst av deras förmåga att garantera medborgarna den 

typ av grundläggande resurser som behövs för att människor ska kunna kontrollera och styra 

sina liv. Bedömningen av välfärdsutvecklingen vilar på en analys av hur livsvillkoren 

utvecklats för enskilda medborgare. Forskare har tittat på en rad levnadsförhållanden som 

hälsa, utbildning, arbete, ekonomi, trygghet, sociala relationer och politiska resurser. Även 

individers tillgång till resurser kopplade till olika gemensamma institutioner för till exempel 

vård och försörjning är av stor vikt. Här menas välfärdsstatliga system, men även andra typer 

av kollektiva institutioner; frivilligorganisationer, familj, försäkringsbolag och andra företag 

(SOU 2001:79). 

 

Kommitténs definition av välfärd tar utgångspunkt i människan som en aktiv varelse. 

Eftersom människor har olika uppfattningar om vad som utgör det goda i livet kan skillnader i 

människors levnadsförhållanden i viss utsträckning ses som resultat av de val individerna 

gjort. Välfärd, det goda livet, bör definieras indirekt. Tillstånd och situationer präglade av 

bristande välfärd är lättare att definiera än välfärd i sig. Därmed bör fokus i beskrivningar av 

välfärd ligga på ofärd. Onda förhållanden kan lättare preciseras empiriskt, önskvärda 

idealtillstånd är svårare att fastställa. Det är mycket svårt att på ett meningsfullt sätt väga 
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samman olika dimensioner av välfärd till ett enda mått. Men det är ändå relevant att analysera 

hur olika välfärdsområden hänger samman. Genom att se på anhopning av ofärd hos vissa 

grupper kan man få en mer samlad bild av ojämlikheten i levnadsvillkor och förklara olika 

typer av sociala förändringar och utslagning. Välfärd är vidare ett begrepp öppet för olika 

typer av värderingar och uppfattningar. Vilka politiska prioriteringar som till syvende och 

sidst ska göras på området är en värderingsfråga som måste avgöras i en demokratisk process 

(SOU 2001:79). 

 

Vidare anses det rimligt att skilja mellan objektiv och subjektiv eller upplevd hälsa eller 

ohälsa. En person kan diagnostideras för en sjukdom av en läkare men ändå känna sig fullt 

frisk. Även det omvända kan gälla: Man kan känna sig trött, nedstämd eller orolig utan att det 

visar sig som kroppslig sjukdom. Det finns inga exakta mått på vad som är god eller dålig 

hälsa eftersom det är en subjektiv upplevelse. Hälsovanor har visat sig ha betydelse för 

hälsan. Hit hör både hälsosamma och ohälsosamma levnadsvanor så som tobaks- och 

alkoholkonsumtion, kostvanor och motionsvanor (Rantakeisu 2002). I min studie ligger fokus 

vad gäller välfärdsfaktorer på objektiv hälsa då jag velat få fram en bild av alla Säfflebors 

hälsa/ ohälsa. Det kan ha sin begränsning eftersom den statistik jag tagit fram då inte säger 

något om upplevd hälsa/ ohälsa. 

 

3.2 Om socialbidrag och fattigdom 

 

Den skandinaviska fattigdomsforskningen har tillsammans med den anglosaxiska bidragit 

med aspekter kring vad som kan betraktas som normala, och utsatta levnadsvillkor (Salonen 

2000). I dessa makroorienterade studier har man laborerat med olika begrepp; fattiga/ icke 

fattiga, innanför/ utanför, normalbefolkning/ marginalbefolkning. Centralt här har varit att se 

på hur många som kan betraktas som fattiga vid en given tidpunkt och deras fördelning efter 

klass, kön, ålder, etnicitet med mera. Björn Halleröd (2000) menar att det finns en rad 

problem förknippade med att likställa socialbidragstagande med fattigdom. Det kan finnas 

individer som är berättigade till socialbidrag, men som inte söker. Det finns enligt Halleröd en 

betydande grupp i samhället som på årsbasis har disponibla inkomster under 

socialbidragsnormen, men som inte uppbär bidrag. Halleröd menar vidare att studier (Hydén 

et al.1995) visat en betydande variation mellan handläggares bedömningar av ärenden vilket 

betyder att det kan finnas en fattigdom som döljs om vi bara räknar socialbidragstagare. 
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Halleröd använder sig av två definitioner av fattigdom; indirekt och direkt. Vid en indirekt 

definition används den disponibla inkomsten som indikator på människors materiella 

levnadsstandard. Det finns sedan två dominerande indirekta sätt att skilja fattiga från den 

övriga befolkningen. Det ena är att använda normen för socialbidrag (som Socialstyrelsen 

utarbetade i mitten av 1980-talet), som fattigdomsstreck. Ett problem är dock att 

boendekostnaden inte är inräknad i normen. Boendekostnaden kan vara mycket olika över 

landet och även inom en kommun. En analys från 1992 visar att andelen med inkomster under 

socialbidragsnormen varierade mellan 9 och 15 procent, beroende på hur boendekostnaden 

uppskattades (Halleröd 1995). 

     

Det andra sättet är det inom EU vanligaste sättet att definiera fattigdom, och att räkna dem 

som fattiga som har en disponibel inkomst som understiger 50 procent av medel- eller 

medianinkomsten. Ett problem här är att skattningar av fattigdomens omfattning är okänsliga 

för de faktiska inkomstnivåerna. Andelen fattiga minskar till exempel trots att fler fått det 

sämre om inkomsterna sjunker drastiskt bland hög- och medelinkomsttagare samtidigt som 

låginkomsttagarna bara drabbas marginellt (Halleröd 2000). Idag finns en stor enighet om att 

fattigdom är ett relativt fenomen. Individer, familjer och grupper i befolkningen kan betraktas 

som fattiga när de saknar resurser att ha den diet, delta i de aktiviteter och ha den levnadsnivå 

och de bekvämligheter som är brukligt, eller åtminstone allmänt påkallade och socialt 

accepterade i det samhälle de tillhör. Deras resurser är så mycket lägre än de som 

genomsnittliga individer eller hushåll förfogar över att de som en följd därav utestängs från ett 

allmänt livsmönster av vanor och aktiviteter (Townsend 1979). Således kan fattigdom endast 

förstås i relation till de normer och värderingar som råder i ett givet samhälle (Halleröd 2000). 

 

Flera undersökningar har vidare visat att många som har låga inkomster inte uppvisar några 

fattigdomstecken medan andra med inkomster över fattigdomsstrecket har tydliga 

fattigdomssymptom (Halleröd 2000). Orsaker till detta är att skattningar baseras på 

årsinkomster och hänsyn är inte tagen till att vissa kan ha besparingar eller andra tillgångar, 

man har olika tillgång till resurser som sociala nätverk eller naturahushållning, informella 

transfereringar t.ex. från föräldrar till barn. Inkomstuppgifterna är inte definitiva då 

felaktigheter och svarta inkomster kan finnas. Samtaxering leder vidare till överskattning av 

fattigdom bland unga och underskattning av fattigdom bland föräldrar, människor har skilda 

utgiftstryck, man kan ha olika behov av konsumtion och olika förmåga att hantera pengar. 

Med direkt observerad fattigdom menar Halleröd människor som lever i ett uppenbart och 
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påtvingat armod, oberoende av deras ekonomiska resurser. Ett problem är att människor kan 

välja vilken konsumtionsnivå de skall ha. Det finns risk att personer betraktas som fattiga inte 

för att de tvingats till en låg konsumtion utan för att de valt det. Det är vidare svårt att få en 

fullständig bild av personers konsumtion. Vi behöver istället lita till indikatorer. I Sverige 

finns en lång tradition av att direkt studera människors levnadsförhållanden, idag via SCB 

(Halleröd 2000). 

 

Salonen (2000) menar att istället för makroorienterade fördelningspolitiska teorier har den 

svenska socialbidragsforskningen på senare tid influerats av begrepp som utgår från processer 

som betraktar interaktionen mellan individ och omgivning, som marginalisering och 

exklusion. Forskningen kan då bringa förståelse över socialbidragstagandet i växelspelet 

mellan den enskilde/ hushållet och samhället. Salonen använder två modeller för att 

strukturera vilka bakomliggande faktorer som finns bakom hushållens bidragsbehov. Ett sätt 

att urskilja bestämningsfaktorer bakom fattigstödet i modern välfärdsteori är att ta 

utgångspunkt i de tre försörjningssfärer som påverkar hushållens levnadsvillkor; stat, marknad 

och familj. Det finns olika sårbarheter och brister i dessa sfärer. Statens drivkraft är rättvisa 

och principen blir då omfördelning. Det vill säga att genom omfördelning uppnås rättvisa. 

Marknadens drivkraft är vinst och dess princip blir då byte av varor och tjänster, det vill säga 

att genom byte skapas en vinst. Familjens drivkraft är engagemang och principen är 

ömsesidighet, det vill säga genom ömsesidighet uppnås engagemang. 

 

Tabell 1. Samhällets försörjningssfärer (Ur Salonen 2000, sid. 57). 

_________________________________________________________________________________________ 

Sfär  Drivkraft  Regleringsprincip 

_________________________________________________________________________________________ 

Stat  rättvisa  omfördelning 

Marknad  vinst  byte 

Familj                                                       engagemang                                             ömsesidighet 

_________________________________________________________________________________________ 

Tabell 1 visar försörjningssfärer som påverkar hushållens levnadsvillkor samt drivkrafter och 

regleringprinciper kopplade till dessa.  

 

Vad som ligger bakom att vissa hushåll har försörjningsproblem kan här spåras till olika 

sårbarhet eller brister i dessa sfärer. Brister i en av sfärerna kan kompenseras av de andra. 

Exempel kan vara att vid arbetslöshet, som kan ses som en brist utifrån marknadens sfär, kan 

goda och välfungerande familjerelationer skydda från negativa konsekvenser av arbetslöshet 
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som annars kunde bli fallet. Långvariga bidragsbehov är ofta uttryck för svaga eller bristande 

positioner på flera arenor samtidigt. De mest utsatta står utanför välfärdsstatens 

trygghetssystem, arbetsmarknaden och även privatsfärens kompensatoriska förmåga. Det 

finns en ansamlingsproblematik, det vill säga att grupper eller individer som har en svag eller 

sårbar position inom ett visst område tenderar att även ha ofördelaktiga levnadsförhållanden i 

andra avseenden. Under 1990-talet har välfärdsstatens tillbakadragande inom bland annat 

socialförsäkringsområdet inneburit ökad betydelse av socialbidraget (Salonen 2000). Salonen 

menar att risken att hamna i en försörjningsmässigt besvärlig situation inte längre är ett 

marginalfenomen utan en ganska utbredd företeelse för de människor som inte är tillräckligt 

etablerade i arbetslivet eller i de offentliga socialförsäkringssystemen. Det vill säga att fler 

hushåll idag har en ansamlingsproblematik med brister i flera av Salonens (2000) sfärer. 

Ovanstående modell har relevans för min studie då jag kommer att försöka titta på faktorer 

från alla de tre olika sfärerna när det gäller tänkbara orsaker till låga 

försörjningsstödskostnader. 

 

Ett annat sätt att strukturera vilka bakomliggande faktorer som finns är att använda en 

nivådelad förklaringsmodell. Socialbidraget påverkas av alla tre nivåer samtidigt och det finns 

samband dem emellan.  

 

Tabell 2. Nivådelad förklaringsmodell till samhällets sista försörjningsstöd (Ur Salonen 

2000, sid. 55). 

____________________________________________________________________________________________ 

Nivå                                                          Aktör  Påverkansfaktorer 

____________________________________________________________________________________________  

Makro   Samhälle  sysselsättning, socialpolitik, andra  politik- 

                                                                                                                                  områden med försörjningspolitisk relevans  

 

Meso  Social organisation  organisationsmodeller, regelverk, bidrags- 

                                                                                                                                  nivåer, grad av professionalitet, bemötande 

 

Mikro  Det enskilda hushållet         demografiska aspekter, personliga  

                                                                                                                                  egenskaper, sökbenägenhet, beteendemönster, hälsa 

                                                                           sökbenägenhet, beteendemönster, hälsa  

______________________________________________________________________________________________ 

Tabell 2 visar en nivådelad förklaringsmodell till samhällets sista försörjningsstöd. 

Förhållanden på makro-, meso- och mikronivå påverkar alla nivåerna samtidigt och ett 

samband finns mellan dem. 
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På makronivån är samhället aktör och det påverkas av faktorer inom sysselsättnings- och 

socialpolitikens områden, såsom arbetslöshet och konstruktion av olika bidragssystem och 

dess effekter för de enskilda. Förhållanden på makronivå som påverkar bidragets omfattning 

brukar benämnas strukturella eller externa faktorer. Arbetsmarknaden har varit och är en 

grundläggande komponent i hushållens försörjningsvillkor. De offentliga trygghetssystemen 

har blivit allt viktigare för hushållens levnadsstandard. På mesonivån är organisationen aktör 

och den påverkas av lagstiftning, bidragsnivåer, organisation och metoder för 

socialbidragshandläggning, socialsekreterarnas professionalitet och bemötande. 

Återkommande studier (Byberg 1998, samt Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens fortlöpande 

tillsynsverksamhet, se t.ex. Socialstyrelsen 1997b och 1999c) har inte kunnat finna något 

entydigt samband mellan kommunernas generositet vad gäller bidragsnivåer och/eller 

bidragsnormernas konstruktion och variationen av socialbidragskostnader över landet 

(Salonen 2000). Dock har studier visat att organisation och metoder för arbetet med 

socialbidrag samt den enskilda socialsekreterarens förhållningssätt i handläggningen har en 

viss betydelse för socialbidragets omfattning (Salonen 2000). I Bybergs (1998) undersökning 

visades att drygt hälften av kommunernas socialbidragskostnader kunde hänföras till faktorer 

på makronivå som ligger utanför socialtjänstens och kommunpolitikens räckvidd. På 

mikronivån är det enskilda hushållet aktör och påverkas av socialbidragstagarnas egenskaper 

och karaktär såsom hälsa, arbetsförmåga, beteendemönster och sökbenägenhet. 

Förklaringsfaktorer på mikronivån har blivit allt mer sällsynta i den svenska 

socialbidragsforskningen (Salonen 2000). Förklaringsmodellen har relevans för min studie då 

jag valt att studera Säffle från fyra olika perspektiv och då perspektiven stämmer väl med 

Salonens olika nivåer för förklaring av orsaker till socialbidragen. 

 

3.3 Om olika livsformer 

 

Ett sätt att närma sig och få en bild av människors sätt att leva, tänkesätt och värderingar kan 

vara livsformsanalys. Livsformsanalys har sin grund i att människors vardagsliv uppvisar en 

mångfald av skilda handlingar, villkor, tänkesätt och värderingar (Jakobsen & Karlsson 

1993). Hur kan sådana skillnader beskrivas, förklaras och förstås? Är skillnaderna godtyckliga 

eller tillfälliga eller finns det bestämda mönster och orsakande krafter som är stabila? Vilka är 

i så fall dessa krafter? Jakobsen och Karlsson (1993) skriver i sin bok ”Arbete och kärlek”, att 

livsformsanalys utgår från antagandet att det finns djupa och systematiska, kvalitativa och 

kulturella skillnader mellan grupper av människor i ett samhälle. De menar att i Sverige finns 
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många och åtskilda kulturer, som vi kan kalla livsformer eller hur människor lever sina 

vardagsliv. Vidare är dessa skillnader inte tillfälliga, godtyckliga eller slumpartade utan 

resultatet av sociala strukturer som är grunden för samhället. De kan inte tas bort utan att 

själva samhället upphör att existera. Dessa livsformer bygger upp det moderna västerländska 

samhället i grunden. En livsform är också ett historiskt specifikt resultat av växelverkan med 

andra livsformer (Jakobsen 1999). Livsformsanalys kan förklara och ange djupt liggande 

orsaker till sociala företeelser, från individuella handlingsmönster och attityder till sociala 

processer som politisk mobilisering eller maktkamp. Kanske kan livsformsanalysen ge oss en 

bättre bild av vad som ligger bakom Säfflebornas låga utnyttjande av socialbidrag då 

livsformsanalys fokuserar på människors vardagsliv. Jakobsen och Karlsson (1993) förklarar 

att vad som är vardag och icke-vardag inte kan definieras vare sig som bestämda livssfärer, 

tidsrum, aktiviteter eller något annat. Människors vardag kan innehålla olika aktiviteter 

oavsett om de förekommer på helg eller vardag, är arbete eller inte, sker privat eller offentligt 

och vad som är vardagsliv i en livsform kan vara icke-vardag i en annan. Jakobsen och 

Karlsson menar vidare att människors vardag avser den sfär av livet som är underkastad 

kraven och möjligheterna från två grundläggande och nödvändiga, alltid närvarande och 

aldrig ersättbara samhällsprocesser. De kallar dem arbete och kärlek. Arbete och kärlek är 

enligt Jakobsen och Karlsson två kausala strukturer, vilkas mekanismer producerar andra 

kausala strukturer med egna mekanismer. De senare strukturerna kallas för livsformer 

(Jakobsen & Karlsson 1993). 

 

I livsformsanalysen finns två grundstrukturer som präglar vardagslivet; en klass- och en 

könsstruktur, det vill säga produktion av medel för livet och produktion av livet i sig. 

Jakobsen och Karlsson (1993) menar att definitionen pekar på att det är de interna sociala 

relationerna som avgör om en handling är ett arbete eller ej. De hänvisar till Tilly och Scotts 

(1978) välkända arbete; Women, Work and Family, där tre typer av arbete urskiljs; 

hushållsarbete, reproduktion och lönearbete. De två första är aktiviteter och definieras som en 

uppräkning av sysslor som ingår i begreppet så som laga mat, tvätta, städa, uppfostra barn. 

Lönearbetet är ingen aktivitet utan en social relation som formuleras utifrån en relation mellan 

köpare och säljare av arbetskraft, det vill säga den sociala struktur där verksamheten pågår 

(Jakobsen & Karlsson 1993). 

 

Kärleken ska förstås som en social praktik. Kärlek är konkreta handlingar människor emellan. 

Den är inte universell eller biologiskt givet utan antar historiskt föränderliga former (Jakobsen 
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& Karlsson 1993). Kärnan i detta är köns- parförhållandet, vilket idag manifesteras som ett 

äktenskap, eller äktenskapsliknande förhållanden. Familjen i dess egenskap av att organisera 

de sociala relationerna i den sociosexuella produktionen är här av intresse. En livsform 

beskriver Jakobsen och Karlsson som en social struktur. Genom den producerar människor 

arbete och kärlek. Syftet är att skapa medel för liv och det mänskliga livet som sådant 

(Jakobsen & Karlsson 1993). 

 

I Skandinavien har Thomas Höjrup i Köpenhamn varit mest framträdande vad gäller 

livsformsforskningen. Han stod för den första teoretiska utvecklingen på området. I Sverige 

har den mesta livsformsforskningen genomförts vid den Sociologiska institutionen i 

Göteborg. Bakgrunden till båda institutionernas arbeten finns i glesbygdsdebatt, 

samhällsplanering, välfärd och livskvalitet. Man betonar kvalitativa skillnader i människors 

vardagsliv och att det medför variationer i sättet att organisera vardagen samt olika krav på 

vad som är ett gott liv. En livsform innehåller en egen ideologi och ett specifikt sätt att se på 

världen. En livsform beskrivs av Jakobsen och Karlsson (1993) som ” Det vardagliga och 

socialt strukturerade realiserandet av människors arbets- eller kärlekskraft. I praktiken äger 

bestämda sociala processer alltid rum i växelverkan med åtskilliga andra och förloppen 

varierar från situation till situation. Men när den socio-sexuella produktionsprocessen 

interagerar med det ekonomiska produktionssättet, ger dessa processer i kraft av att vara 

grundläggande och samhälleligt nödvändiga upphov till en specifik kausal struktur i 

människors vardagsliv, nämligen vad vi kallar en livsform” (Jakobsen & Karlsson 1993, sid. 

97). 

 

3.4 De olika livsformerna 

 

Jakobsen som har vidareutvecklat livsformsanalysen urskiljer sex olika livsformer; 

självständighetens livsform, investorns eller den borgerliga livsformen, arbetarlivsformen, 

karriärens livsform samt två kvinnospecifika livsformer knutna till arbetar- respektive karriär-

livsformen; husmorslivsformen och ”baklandets” livsform (Jakobsen 1999). I det följande ska 

jag närmare beskriva de tre livsformer som är relevanta i denna ortsstudie. 

 

Självständighetens livsform bygger på de ”bemyndigades kärleksform” och ”egenarbetets 

arbetsform” (Jakobsen 1999, sid. 107) och en kombination av dem. Med ”bemyndigades 

kärleksform” avses här den kärleksform som uppstår mellan två parter där mannen är den som 
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styr och bestämmer och kvinnan den som ska underlätta mannens tillvaro och vara 

medhjälperska. För några generationer sedan var den en mycket vanlig livsform. Senare har 

den trängts undan av arbetarlivsformen. Livsformen omfattar egenföretagare med få eller inga 

anställda. Man är själv producent och äger sina produktionsmedel. Verksamheterna kan vara 

allt ifrån fiske och jordbruk till dataföretag. Det är ofta familjeföretag. Det handlar här inte om 

något slags mindre företagande av det kapitalistiska slaget. Ideologin i självständighetens 

livsform ger hela dygnet karaktär av arbete och verksamhet. Det är själva självständigheten, 

att vara verksam åt sig själv som ger det goda i livet och representerar målet i denna livsform. 

Företaget är ett medel att upprätthålla målet självständighet. Ingen möda kan vara för stor 

eller börda för tung när det gäller verksamhetens bästa. Här finns ideal om hårt arbete och 

lojalitet. Självständighetens livsform är kopplad till en bekräftande kvinnlig livsform; 

medhjälperskan, som ingår i arbetskraften även hon. Ett exempel är familjejordbruket. Här 

kan kvinnan i familjen ha eget ansvar och självständiga arbetsuppgifter inom verksamheten så 

hon kan inte betraktas som hemmafru. Idag är det dock vanligt att hustrun till en egen 

företagare har ett eget lönearbete. Dock blir även detta en slags medhjälp till familjens 

grundtrygghet. Men medhjälperskans tid är andras tid och kravet på direkt medhjälp kvarstår. 

Många bärare av den självständiga livsformen har varit tvungna att ta ett lönearbete eftersom 

konjunktursvängningar ofta hotat jordbruk och fiske. Men de har ändå kunnat bevara sin 

anknytning till självständighetens livsform och bo kvar på landet (Jakobsen & Karlsson 

1993).  

 

Karriärlivsformen omfattar högre tjänstemän. Här är det inte främst sin tid man säljer utan 

specifika kunskaper, som kompetens eller att sköta funktioner som marknadsföring, 

produktutveckling, chefsskap och forskning. Ersättningen är direkt relaterad till den 

individuella arbetsprestationen. Lönen i denna livsform inte bunden till antalet arbetade 

timmar, utan till värdet av den anställdes praktik (Jakobsen & Karlsson 1993). Lönen är 

snarare individuell än kollektiv. Här finns karriärstegar och genom att visa duglighet och 

engagemang kan man skaffa sig meriter för att sedan avancera. Man arbetar ofta övertid och 

reser i tjänsten. Man går kurser och vidareutbildar sig. Det är också viktigt att man 

representerar sitt företag för arbetsgivarens räkning. Karriärens livsform kräver uppbackning 

av familjen i direkt relation till arbetet. Familjen hjälper till att skapa representation och 

respekt kring den karriärinriktade. En ändamålsenlig miljö i förhållande till karriären ska 

byggas upp. Karriärmannen utgör förgrunden och familjen bildar en oumbärlig bakgrund eller 

”baklandet” för hans framgångar (Jakobsen & Karlsson 1993). Här finns en kvinnospecifik 
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praktik som kallas ”representationspraktik”. Genom att delta i det mannen säljer på 

arbetsmarknaden skaffar hustrun sig förutsättningar för en egen praktik som medger ett 

självständigt uppgående i egna intressen och engagemang. Det kan vara estetisk verksamhet, 

heminredning, kläder och matlagning. Representationshustrun måste veta hur man för sig och 

beter sig som värdinna och kunna normerna för konversation och god ton. Hon ska behärska 

skilda sociala sammanhang och situationer. Den typiska representationshustrun är hemmafru 

men har numera oftast ett eget förvärvsarbete. Förutsättningen är att kvinnans förvärvsarbete 

inte lägger hinder i vägen för mannens karriär (Jakobsen & Karlsson 1993).  

 

Arbetarlivsformen karaktäriseras av att man inte själv äger några produktionsmedel. Man 

säljer rätten att kontrollera och använda arbetskraften under en viss period. Den som köper 

den, arbetsgivaren, har ansvaret för hur arbetskraften används, vad arbetaren ska göra. 

Arbetaren är underordnad i arbetsorganisationens hierarki. Arbetsmarknaden innehåller inga 

karriärvägar. Det finns här en skarp kontrast mellan arbete och icke-arbete. Arbete står för 

plikt och nödvändighet och fritiden för frihet och egen tillfredsställelse. Husmorslivsformen 

är en kvinnlig livsform som är baserad på äktenskapet med en man i traditionellt lönearbete. 

Den rena husmorsideologin utgår från hemmafrun och bygger på att man ska bekräfta andra. I 

hemmafruns arbetsområde flyter mål och medel samman. Det finns ingen klar åtskillnad 

mellan arbete och fritid, plikt och nöje. Hennes livsform saknar helt egna relationer till 

samhällets ekonomiska produktion vilket skapar obalans mellan makarna; han har sin 

försörjning oberoende av henne men hon är helt beroende av honom som enskild person för 

sin och familjens försörjning. Hon har både mål och medel inom den lilla världen i hemmet. 

Hon saknar då dessutom inflytande över möjligheterna att nå sina livsmål. Det enda 

husmodern kan göra åt sitt liv är att försöka påverka sin make i den önskade riktningen. Idag 

lever de flesta kvinnor i arbetarlivsformen en blandform av lönearbete och husmorsarbete. 

Hon lönearbetar men har huvudansvaret för hemmets skötsel och för barnen. I kombination 

med ett lönearbete kan arbetsdagen bli lång (Jakobsen & Karlsson 1993).  

 

3.5 Neokulturation och sociocentrism 

 

När något förändras i livsformens existensbetingelser så att de som bär den upplever att 

livsformen hotas, inträffar neokulturation (Jakobsen & Karlsson 1993). Neokulturation tar sig 

uttryck i att försvara, upprätthålla, bekräfta eller återskapa livsformens samhälleliga 

existensvillkor. Det kan bli fråga om att motverka förändringar eller att anpassa livsformen till 
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nya förutsättningar. Det sker vanligen i relationerna mellan livsformer. Neokulturationen kan 

ske i liten eller stor skala, individuellt eller kollektivt, osystematiskt eller organiserat. 

Exempel kan vara politisk mobilisering och att etablera en svart marknad. Om 

neokulturationen inte lyckas, om man inte förmår upprätthålla eller återskapa livsformens 

relationer, vidtar en ackulturationsprocess; den gamla livsformen dör ut och ersätts av en 

annan. Det är en långsam, segsliten och trög process. Höjrup och Christensen (1989a:437ff) 

har i detta sammanhang skrivit om begreppet sociocentrism. De menar att förhållandet mellan 

de olika livsformerna i samhället inte kännetecknas av samförstånd. Eftersom varje livsform 

är väsensskild från andra livsformer, tolkar man inom en livsform människor i andra 

livsformer utifrån sitt eget livsformsspecifika sätt att tänka och leva. Vidare får varje livsform 

sin mening ur relationen till andra livsformer. Det kan vara svårt för människor som lever en 

viss livsform att se tillvaron i en annan livsform. Det är därför lätt att man misstolkar och 

missförstår varandra (Jakobsen & Karlsson 1993). Livsformsteorierna har relevans för min 

studie när det gäller Säfflebornas sätt att leva samt deras normer och värderingar. 

 

3.6 Teoriernas relevans för min studie 

 

De teorier jag uppfattar som mest användbara för min studie och analys är teorierna om hälsa 

och ohälsa där jag kommer att titta på sekundärstatistik för olika individuella välfärdsfaktorer. 

Det är även Salonens (2000) två modeller för att strukturera vilka bakomliggande faktorer 

som finns för hushållens bidragsbehov. Hans nivådelade förklaringsmodell kommer jag att 

använda för att tydliggöra att mina frågeställningar utgår från de tre nivåerna makro, meso 

och mikro. Den strukturella sekundärstatistik och de individuella välfärdsfaktorerna jag 

kommer att ta fram utgår från Salonens makronivå. På mesonivån kommer jag att titta på 

organisation och metoder för försörjningsstödshandläggning. På mikronivån kommer jag 

utifrån intervjuer att titta närmare på Säfflebornas sätt att leva samt deras normer och 

värderingar. Jag kommer även att återknyta till Salonens nivåer i min analys. Teorierna om 

olika livsformer är användbara för att kunna förstå och strukturera de intervjuer jag har för 

avsikt att göra. Jag återknyter även till teorierna om livsformer i min analys. 
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4. Tidigare studier  

En hel del forskning och studier finns inom det område jag själv valt att studera. I detta 

kapitel redovisas olika studier som jag funnit relevanta för min egen studie när det gäller 

välfärd, socialbidrag och livsformer. När det gäller de dominerande livsformerna i ett 

samhälle och vilka normer och värderingar som präglar dem har jag funnit det värdefullt att 

även ta upp samhällens olika kulturer och traditioner. De kan ytterligare bidra till en fylligare 

bild av faktorer som kan ha betydelse för kostnader för socialbidrag. 

 

4.1 Om välfärd 

 

Halleröd och Larsson (2008), visar att de välfärdsproblem som har högst sannolikhet för 

anhopning är ekonomiska problem, arbetslöshet, psykologisk stress och ohälsa. Dock menar 

de, är det inte för den skull säkert att dessa ackumulerade välfärdsproblem är indikatorer på 

social utslagning (Halleröd & Larsson 2008). Under 1980-talet ändrades kursen i den svenska 

välfärdspolitiken. Forskarna är eniga om detta men oeniga om förändringens bakomliggande 

motiv och syften, dess effekter på samhällsekonomin, samt de fördelningspolitiska 

aspekterna. Vissa menar att en nedmontering av välfärden skett medan andra anser att det 

varit ett nödvändigt systemskifte. Inflationsbekämpning har blivit viktigare än full 

sysselsättning. Det internationella beroendet har ökat. Socialpolitiken har blivit mer restriktiv, 

vilket inneburit trendbrott även i kommuner och landsting. Andelen sysselsatta i kommuner 

och landsting har sedan 1980-talet ständigt minskat. Efterkrigstidens samförståndslösningar 

som skapade tillväxt har allt mer ersatts av särintressen (Salonen 1994). 

 

I alla västerländska stater har man problem med att förena full sysselsättning med ekonomisk 

tillväxt. I Sverige har man dessutom velat uppnå en aktiv fördelningspolitik och målen har 

varit svåra att förena. I Sverige har omfattningen och utformningen av offentliga tjänster haft 

stor betydelse för att säkra levnadsförhållandena för de flesta. Flera offentliga sektorer som 

anses viktiga fördelningspolitiskt sett har expanderat. De största ökningarna finns inom 

sjukvården och äldrevården. Under 1990-talet kunde reella neddragningar börja observeras 

och har fortsatt sedan dess. Försörjningssystemen har genomgått stora regeländringar, de 

flesta av begränsande karaktär (Salonen 1994).  
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Det svenska trygghetssystemet är inte, tvärtemot den allmänna föreställningen, uppbyggt 

enbart på medborgerliga rättigheter och förmåner utan till stor del baserat på den enskildes 

position på arbetsmarknaden. Täckningsgraden i de inkomstrelaterade sjuk- och 

arbetslöshetsförsäkringarna har sjunkit. För socialbidragen har kraven skärpts, 

ersättningsnivåerna sjunkit som en följd av förändrad lagstiftning och tillämpning i 

kommunerna. Detta har skapat ett fördelningsmönster som inte skiljer sig så särskilt mycket 

från andra välfärdskapitalistiska länder. Allt fler grupper hamnar i marginalpositioner inom de 

olika trygghetssystemen. En övervältring till socialbidragssystemet sker. Behovsprövad 

fattighjälp har visats sig inte vara ett restproblem som spelat ut sin roll när välfärden ökat. 

Forskningen visar på det paradoxala i att de mest utbyggda generella välfärdssystemen 

samtidigt har de mest residuella och stigmatiserande selektiva fattigstöden (Salonen 1994, 

Lödemel 1991, 1992). Det vill säga att i västerländska länder med väl utbyggda 

socialförsäkringssystem, som omfattar de som kvalificerat sig i dem, blir uppdelningen mellan 

de som kvalificerat sig och de som inte har det och därför blir beroende av socialbidraget, 

särskilt utmärkande och gruppen blir särskilt marginaliserad. 

 

Förändringarna i välfärdssystem och försäkringar är påverkade av makroekonomiska 

förändringar. Således påverkas även enskilda människors välfärd av världsekonomin. Vad 

gäller organisatoriska förändringar inom området finns några generella mönster; ökad 

decentralisering kombinerat med statliga initiativ för att säkerställa nationella mål, ökad 

brukarfinansiering (bland annat höjda patientavgifter, barnomsorgsavgifter, 

äldreomsorgsavgifter), offentligt finansierade tjänster producerade av privata aktörer har ökat 

kraftigt och marknadsorienterade styrformer har ökat (Salonen 1994). 

 

Piippola (2010) har analyserat arbetslöshet i en social och regional kontext. Han skriver att 

den så kallade ”arbetslinjen” har utvecklats för att finansiera den gemensamma välfärden. Här 

har utgångspunkten varit ett solidariskt gemensamt ansvar för att förhindra utanförskap och 

fattigdom. Socialdemokratin har under senare år förlorat mark och den borgerliga regeringen 

har förordat en förstärkt arbetslinje, med bland annat mindre generösa socialförsäkringar. 

Argumenten har varit att generösa välfärdssystem undergräver arbetsmoralen och 

arbetsmotivationen (Piippola 2010). Inom forskningen finns ingen samsyn kring huruvida 

starka ekonomiska incitament påverkar arbetslösheten. Till exempel menar Julkunen (2002) 

att arbetslösa ungdomar inte bara agerar utifrån ekonomiska förhållanden utan också utifrån 

kulturellt betingade ideal och samhällets värden (Julkunen 2002).  
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Även förändringar i familjesfären har relevans för förståelsen av de svenska hushållens 

försörjningssvårigheter sedan 1980-talet. I Sverige är försörjningsansvaret traditionellt 

begränsat till kärnfamiljen. Den ökade familjesplittringen, det vill säga allt fler separationer 

och skilsmässor har haft betydelse för utvecklingen. Ensamhushåll är mera sårbara än 

tvåpersonershushåll, särskilt om det finns barn. Den höga familjesplittringen innebär många 

olika familjekonstellationer. Vart femte barn lever inte med båda sina biologiska föräldrar. 

Ensamförsörjande vuxna med barn har de senaste årtiondena ökat markant. Banden mellan 

generationer spelar in och påverkar vilka hushåll som klarar tillfälliga kriser utan hjälp från 

socialkontoret. Släktmönster ser olika ut beroende på klasstillhörighet och det skiljer sig 

mellan storstad och landsbygd. Bidragsmottagare tenderar att ha färre sociala kontakter med 

anhöriga än andra (Salonen 1994). 

 

4.2 Om socialbidrag 

 

Björn Halleröd (2003) menar att socialbidraget utgör en sista försörjningsutpost och att 

omfattningen är en indikator på övriga försörjningssystems brister. Han menar vidare att 

risken för att komma att uppbära socialbidrag varierar kraftigt mellan olika kategorier i 

befolkningen och att en stor del kan förstås utifrån positionen på arbetsmarknaden och som en 

följd därav en låg inkomst. Hans analys visar att förhöjd risk att bli socialbidragstagare har 

utländska medborgare, ensamstående och lågutbildade. I tider av hög arbetslöshet tycks 

socialbidraget i allt högre utsträckning ha blivit ett generellt inkomststöd för personer med 

problem enbart med arbetslöshet och därmed sammanhängande låg eller ingen inkomst. 

Halleröd menar vidare att en trendmässig ökning av socialbidragen kan vara ett uttryck för att 

människor som förut avstått från att söka bidrag på grund av stigma eller okunskap, i en högre 

utsträckning begär den hjälp de har rätt till för att uppnå skälig levnadsnivå. I så fall kanske 

ett ökat socialbidragstagande ska ses som en önskvärd utveckling (Halleröd 2003). 

 

Forskning finns när det gäller om beroende av socialbidrag eller annan form av social 

utsatthet ”smittar” eller ”ärvs”. Enmark och Hanspers (2011) undersökte om individer som 

växer upp i familjer med ekonomiskt bistånd löper högre risk att själva få ekonomiskt bistånd 

som vuxna. De fann att så var fallet. Samvariationen var störst under barnens sena tonår 

(Edmark & Hanspers 2011). Fredriksson och Åslund (2005) har studerat huruvida egenskaper 

hos den omgivande gruppen påverkade individens socialbidragstagande i en grupp flyktingar 
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som kom till Sverige i början av 1990-talet. Deras resultat visar att om socialbidragstagandet i 

omgivningen är högt, ökar sannolikheten att individen tar socialbidrag. De menar att 

koncentration av en viss grupp i sig inte är ett problem utan problem uppkommer när gruppen 

är resurssvag, det vill säga en omgivning med svag socioekonomisk ställning ökar risken för 

att den enskilde också hamnar i socialbidragsberoende. Interaktionseffekter är sannolikt 

relevanta även för andra grupper och inom andra områden i samhället så som arbetslöshet och 

sjukskrivningar (Fredriksson & Åslund 2005). Hedström, Kolm och Åberg (2003) har studerat 

den sociala interaktionens betydelse för arbetslöshet. De utgår från en norm som säger att man 

inte ska ligga andra till last och att styrkan i denna norm varierar med antalet arbetslösa i 

omgivningen. Om arbetslösheten är låg så är det sociala trycket att ha ett arbete högt och det 

blir kostsamt för individen att vara arbetslös. De arbetslösas sökaktivitet ökar. När det är 

socialt mer accepterat att vara arbetslös, minskar individens sökaktivitet och 

arbetslöshetsperioden förlängs. Arbetslösheten ökar ytterligare och det blir en situation där 

arbetslösheten ”smittar” (Hedström et al. 2003). 

 

Om underutnyttjande av socialbidrag 

Jag har funnit två studier om underutnyttjande av socialbidrag. Wim van Oorschot (1991) 

benämner i sin forskning underutnyttjande av socialbidrag för ”non take-up”. Oorschot menar 

att ”non take-up” är starkt relaterat till behovsprövningen av socialbidrag och behovsprövning 

av socialbidrag har blivit allt viktigare i europeiska länder. Han menar vidare att det faktumet 

borde leda till en debatt om hur funktionella våra västerländska socialbidragssystem är, 

särskilt när det gäller valet mellan mera generella bidrag och selektiva. Nästan alla studier om 

underutnyttjande av socialbidrag visar på en hög nivå av underutnyttjande när det gäller 

behovsprövade bidrag. Oorschots slutsats är att möjlighet att få socialbidrag inte är en isolerad 

individuell företeelse vid en speciell tidpunkt för den sökande och den som beslutar, utan en 

lång process som handlar om den struktur eller ram som de politiska besluten har satt. Utifrån 

denna ram kan hinder uppstå vid behovsprövningen både för klienten och biståndsbedömaren. 

Mellan systemets struktur och bidragsmottagandet spelar administrationen och 

administratören en viktig roll. De måste implementera strukturen och har som primärt 

uppdrag att se till att bidraget når den berättigade personen. Oorschot menar vidare att klienter 

inte är befriade från ansvar att själva söka lösningar på sina problem, utan förväntas försöka 

att så långt möjligt söka lösningar på sina problem. Men, menar han, detta är inte detsamma 

som att säga att klienter är självsäkra, rationella, aktiva och byråkratiskt kompetenta. Bara om 
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de var på detta sätt skulle det vara rättvist att lägga huvudansvaret för förverkligandet av deras 

rättigheter på dem själva (Oorschot 1991). 

    

Björn Gustafsson (2002) menar att socialtjänstprogram ofta är komplexa och att 

implementeringen av dessa kan variera från ett ställe till ett annat och över tid. Potentiella 

risker för underutnyttjande finns härmed genom missad eller felaktig information. Det finns 

större anledning att söka socialbidrag för de som tror att det finns en stor möjlighet att beviljas 

bidrag, eller möjlighet att få en stor summa. Många människor anser att det är skamligt att 

söka och få socialbidrag och söker inte därför. Det är helt enkelt inte socialt accepterat att 

söka socialbidrag. Människor med ekonomiska problem försöker istället lösa dem på andra 

sätt som att minska sina utgifter, arbeta mer, låna från släkt eller vänner. Att skämmas för att 

söka socialbidrag är troligen inte detsamma för hela befolkningen. Troligen beror det på var 

man bor och kan ändras över tid (Gustafsson 2002). I Säffle kan det kanske vara en orsak till 

att socialbidragskostnaderna är låga, att man inte vänder sig till socialtjänsten i en utsatt 

situation, därför att det inte är socialt accepterat och därför att man har möjlighet att vända sig 

till nätverket istället. 

 

Gustafsson fann i sin studie (2002) ett samband mellan ålder och att söka socialbidrag. De 

som var över 55 år skulle söka i högre utsträckning än de som var 16-24 år. Gustafsson menar 

att den yngre gruppen har ett större nätverk och därmed flera att vända sig till i ekonomiskt 

utsatta situationer. Bland de som ansåg att de skulle vara berättigade till socialbidrag har de 

flesta inte sökt. Gustafsson menar därför att underutnyttjandet är ett utbrett fenomen i Sverige 

och i andra länder. Det har inte kunnat visas att andelen underutnyttjare i förhållande till 

berättigade har ändrats över tid. Således kan inte ökningen av socialbidragen förklaras med att 

fler sökt socialbidrag, utan ett ökat antal berättigade förklarar ökningen. Studien visade också 

att människor som förväntar sig en större summa i socialbidrag, är mer benägna att söka 

bidrag än de som förväntar sig lite. Sammantaget menar Gustafsson att underutnyttjande av 

socialbidrag är vanligt. Detta leder till frågan hur effektivt vårt sociala bidragssystem 

egentligen är i att bekämpa fattigdom. Å ena sidan ser det ut som att systemet inte når målet, 

att de flesta berättigade inte nås. Å andra sidan kan det vara sant att de berättigade som får 

hjälp är de med störst behov (Gustafsson 2002). 

 

Ett underutnyttjande av försörjningsstöd kan vara förknippat med skam som individer känner 

om de skulle söka bidrag. Beroende är något skamligt i den västerländska kulturen. Varje 
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samhälle eller grupp har skapat informella regler eller normer, vilka alla medborgare eller 

medlemmar förväntas följa. När en individ inte följer de informella reglerna värderas 

personen negativt och kan uppleva skam (Starrin & Kalander-Blomqvist 2001). Starrin och 

Kalander-Blomqvists (2001) undersökning visar att runt 80 procent av socialbidragsklienterna 

trodde att allmänheten ansåg att de inte kunde sköta sin ekonomi, var lata och utnyttjade 

systemet. Känslan av skam och tron på vad andra människor tycker skiljer sig åt mellan olika 

kategorier av människor. Kvinnor känner mer skam än män och äldre känner mer skam än 

yngre. De som känner mest skam är första generationens invandrare, där mer än hälften 

känner skam för att besöka socialkontoret och söka bidrag (Starrin & Kalander-Blomqvist 

2001). Skamkänslor inför att söka bidrag torde kunna vara olika även utifrån en kultur eller 

utmärkande värderingar och normer i olika städer, samhällen eller grupper. Pia Ramhöj 

(1991) har i sin underökning av äldre personers inställning till vård på sjukhus sett att deras 

inställning till att söka hjälp är mycket olika beroende på vilken livsform de anses tillhöra 

(Ramhöj 1991). Om man kan fånga vilka livsformer som dominerar i ett samhälle, kan man 

då bättre förstå orsaker till att människors inställning till att söka bidrag kan vara så olika från 

samhälle till samhälle? 

 

4.3 Om livsformer 

 

Pia Ramhöj (1991) har studerat den neokulturation av livsformer som inträffar när äldre 

människor tas in på sjukhus och möter samhällets sjukvårds- och rehabiliteringssystem. Med 

neokulturation avses att när något förändras i livsformens existensbetingelser så att de som 

bär den upplever att livsformen hotas, inträffar neokulturation (Jakobsen och Karlsson 1993). 

Ramhöj (1991) menar att resurser för att bemästra en sådan situation är kulturellt betingade. 

De självständiga upplever sig själva som gäster på sjukhuset och de accepterar att här 

bestämmer de professionella, liksom de själva bestämt över sin verksamhet. Man vill inte 

använda sig av sjukhusets resurser i onödan. De uppvisar stor flexibilitet när det gäller att 

komma i beroendeställning, vilket starkt strider mot deras ideologi. De självständiga har 

förmåga att överskåda sin livssituation och kvarhålla sin autonomi under lång tid. Ramhöj 

menar att de självständiga från sin barndom associerar institutionalisering med ovärdighet och 

elände, att det bara var de fattiga och de utan släkt som det offentliga tog sig an, de andra 

klarade sig själva. De försöker på alla sätt frigöra sig från institutionen genom att hålla fast i 

sitt naturliga sociala nätverk och så snart som möjligt få flytta hem. De självständigas 

relationer till barnen bygger basalt på materialitet och utbyte av tjänster samt dessutom 
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känslor och intresse för varandra. De nära relationerna varar över hela livet. Till viss del 

stämmer detta överens med lantbrukets livsformer där den gamle lantbrukaren låter sonen ta 

över gården och bosätter sig i närheten och familjelivet kring gården fungerar som en 

utvecklad familj. Flera av de självständiga gamla i studien hade många syskon och ett stort 

förgrenat nätverk i lokalsamhället. De flesta hade nära kontakt med sina syskon och de hjälpte 

varandra genom livet. De lade stor vikt vid att vara tillsammans med den krets av människor 

som man levt sitt liv med (Ramhöj 1991). 

 

Ramhöj (1991) visar att karriärmannen och representationshustrun förväntar sig att den 

sjukvård som de betalat skatt till ska fungera optimalt, när de nu har användning för den. De 

söker samverkan med sjukhusets högsta myndighet, det vill säga läkarna, för att tillsammans 

med dem strukturera och planera sin egen vård. Detta lyckas dock inte alltid, vilket gör att 

karriäristerna upplever institutionaliseringen som negativ och känner sig frustrerade över att 

inte få ta över initiativet. På samma sätt som karriäristerna har lett en institution eller en 

organisation, dragit upp riktlinjer för arbetet och fattat beslut om sin verksamhet, är det nu 

naturligt för dem att tala med de personer som bestämmer om deras behandling. Ramhöj 

påpekar vidare att denna grupp utgör en allt större del i våra västerländska samhällen och i 

framtiden kommer att dominera både kvantitativt och kvalitativt. Därför kan vi i framtiden 

förvänta oss att den nya stora äldrepopulation som kommer att prägla våra samhällen kommer 

att bestå av gamla som gjort karriär och är vana vid att formulera sig och ställa krav samt att 

betrakta offentliga institutioner som ägnade att ge service. Karriäristernas förhållande till 

barnen präglas av att de inte har genomlevt vardagen tillsammans med dem. Deras intresse för 

barnen har framförallt varit fokuserat kring barnens prestationer i form av skolprestationer, 

vidareutbildning och senare karriär. När de pratar om sina barn framhäver de framförallt vilka 

utbildningar barnen skaffat sig, vilket jobb de har, var de bor och vem de gift sig med. Ett 

lyckligt liv är lika med inflytande och position i samhället. Karriäristernas förhållande till den 

övriga familjen präglas av viss distans. Men vänner har stor betydelse för karriäristers liv. De 

flesta har en nära kontakt med sina vänner och har det genom hela livet. Dessa relationer har 

ofta haft direkt eller indirekt betydelse för karriäristens karriärförlopp (Ramhöj 1991). 

 

Pia Ramhöj (1991) visar att de gamla arbetarna är de som mest självklart och tacksamt tar 

emot det offentligas erbjudanden och använder dem så långt som möjligt. De förväntar sig att 

det offentliga ska se till deras sjukvårds- och rehabiliteringsbehov. De betraktar läkaren på 

samma sätt som de betraktade sin chef på arbetsplatsen. De har inte själva varit aktiva i att 
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söka information om sin behandling och är inte särskilt insatta eller intresserade av den. 

Någon annan tar det ansvaret. Deras förväntningar på systemet är stora och de anser det 

självklart att deras behov ska tillgodoses här, att det är gratis och att alla får efter sina behov. 

Ramhöj menar att arbetarna i undersökningen på sätt och vis har blivit lurade då de trott på en 

välfärdsideologi som skulle gälla i all framtid, men nu upplever ett samhälle präglat av 

liberalistisk ideologi, där alla måste ta ansvar för sig själva och där de gamla och sjuka 

arbetarna är särskilt utsatta. Arbetarnas relationer skiljer sig från de självständigas en hel del. 

Deras barn har för länge sedan flyttat och de bor själva. De kommer från barnrika familjer och 

har många syskon, men familjen har oftast splittrats. De enda de har en nära kontakt med är 

barnen. De arbetare som inte har barn har således ingen särskilt nära kontakt med sin familj. 

Arbetarna vill inte ligga sina barn till last utan söker hellre hjälp hos det offentliga. Man 

föredrar att dela glädjeämnen med barnen men att inte dra in dem i bekymmer. Relationen 

mellan de gamla och deras barn är baserad på ömsesidig känslomässig frivillighet och en 

materiell oavhängighet. Deras relationer till övrig familj präglas av avstånd och distans. 

Kontakten dem emellan är avhängig avståndet dem emellan. Ju större avstånd, ju mindre sågs 

man. Många arbetare har haft ett gott socialt nätverk, med bland annat tidigare 

arbetskamrater. För många verkar dessa nätverk ha större betydelse än familjen. Dock tycks 

de vara löst strukturerade och sköra i den meningen att när det inträder en krissituation där 

den gamle inte själv kan bidra i nätverket upphör kontakterna (Ramhöj 1991). 

 

4.4 Om samhällen och livsformer som präglar dem 

 

För att få ett bredare perspektiv på frågan om olika samhällens kulturer eller vilka livsformer 

som finns i ett specifikt samhälle har jag hämtat några intressanta bilder från litteratur om 

glesbygdssamhällen och deras situation. Ida Grundel (2012) skriver att bilderna av Värmland 

är många, men grundläggande har ändå varit att Värmland är ett landskap som bär på ett rikt 

kulturarv och att det finns en regional identitet, samt att en lokal identitet och kultur bidrar till 

stark sammanhållning och som kan stärka regionens konkurrenskraft utåt. Detta i kontrast till 

att den lokala och regionala tillhörigheten minskat i betydelse i en allt mer globaliserad värld 

(Grundel 2012). Leena Hagsmo (2012) menar att om ett land, en region eller en stad har god 

tillgång på socialt kapital så ökar sannolikheten att där finns en välfungerande demokrati, en 

hög ekonomisk utvecklingsnivå samt låg grad av korruption och brottslighet. Hon hänvisar till 

Putnams studie från 1996 av Italien där han visar att i regioner där samarbete och 

individualitet förenas förekom en gynnsamhet av företagande och demokrati (Hagsmo 2012). 
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Värmland har en lång och periodvis blomstrande industriell tradition baserad på landskapets 

råvarutillgångar och förädling av den; stålindustri och pappersindustri. Industrialismens 

avtryck är tydligast i Värmlands östra och centrala delar; i Hagfors, Munkfors, Storfors. 

Västra Värmland, dit Säffle hör, karaktäriseras av landsbygdsnäringar och småföretagande 

inom olika branscher, samt i kommunerna närmast den Norska gränsen av en omfattande 

gränshandel (Norell 2012). 

 

PO Tidholm, kulturskribent och författare, skriver i sin bok Norrland (2012) om att Sverige på 

många sätt fortfarande är en agrar nation. För hundra år sedan var 55 procent av den 

förvärvsarbetande befolkningen sysselsatta i jordbruket, idag tre procent. Men mentalt, menar 

Tidholm, finns arvet fortfarande med oss. Han menar att vi inte är några renodlade 

kosmopoliter, utan har en fot kvar i leråkern. För många är storstaden bara ett tillfälligt hem 

mellan uppväxten i den röda stugan och vilan på kyrkogården i barndomsbyn. Men Tidholm 

menar att människor främst är intresserade av sinnebilden av landsbygden. Den ska finnas där 

när semestern kommer och den ska vara grön och pittoresk.  Han menar vidare att det är svårt 

att argumentera för att lägga mycket pengar på en olönsam del av Sverige. Sverige behöver 

inte böndernas produkter. Det är billigare att importera. Vi vill inte ställa upp på en 

skatteutjämningspolitik så att glesbygdskommuner kan ha kvar sin service. Tidholm skriver 

att många som tittar på den svenska landsbygden vittnar om att det är i de religiösa, 

centerstyrda bondbygderna det fortfarande fungerar. Edsbyn tas som exempel. Tidholm menar 

att bondbygderna, som varit lite ringaktade i det socialdemokratiska Sverige, fick lära sig att 

klara sig själva. Efter folkhemmets sammanbrott visade det sig att bibehållen drivkraft och 

eget engagemang blivit sällsynta egenskaper. Men Tidholm menar att Edsbyn har en nedärvd 

självkänsla vilket innebär att när det gäller väntar man inte på att storsamhället ska lösa 

problemet utan man tar tag i det själv. Enligt Tidholm har Edsbyn inte heller slutat tro på sin 

förträfflighet trots att varslen varit många, bandylaget nästan åkt ur serien och skotersäsongen 

regnat bort. Edsbyn framstår i Tidholms beskrivning som en ort där stoltheten inte vacklat 

(Tidholm 2012). Kanske präglas Säffle av samma anda? Säffle är också en centerstyrd 

bondbygd. En stolthet har t.ex. visat sig efter Volvobussars nedläggning 2012, då kommunen 

inte givit upp utan satsat extra på omskolning av de permitterade och fortsatt tro på 

möjligheter till arbete på orten. 

 

Kristina Mattsson, journalist och författare, gör i sin bok ”Landet utanför” (2010) en 

intressant jämförelse mellan två värmländska orter med helt olika kulturer och traditioner; 
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Sunne (hög andel egenföretagare) och Filipstad (bruksort). Hon frågar sig vad det är som 

skapar utveckling i en bygd, hur man kan förklara skillnaderna i framtidstro, 

befolkningstillväxt och självförtroende? Sunne befinner sig i en tillväxtspiral och drar till sig 

inflyttare, vilket ger fler arbetstillfällen, mer kultur och roligare liv. I Filipstad råder det 

omvända. Här har befolkningen halverats de senaste trettio åren. Befolkningen minskar, 

kommunen förlorar skatteintäkter och statsbidrag. Minskad befolkning och konkurrens från 

näthandeln och Karlstad gör att många butiker fått stänga. Sunne har endast förlorat en och en 

halv procent av befolkningen under samma tidsperiod. Sunne är en traditionell centerpartistisk 

bondebygd. Småbrukens och bondebygdens traditioner av försörjning från många källor, både 

tillverkning och jordbruk, har underlättat anpassningen till den globala ekonomin. Mattsson 

citerar Filipstads kommunalråd Per Gruvberger (S) när han pratar om Filipstad som en 

bruksort; ” Det är klart att vi har samma mekanismer [ som andra bruksorter]. Ibland kan man 

känna sig lite trött, för när inte bruket finns kvar, vem ska då ta brukets roll? Jo kommunen. 

Filipstadsborna har helt enkelt orealistiska förväntningar på att kommunen ska dra traditionell 

tillverkningsindustri till orten så allt kan bli vid det gamla” (Mattsson 2010 sid. 99). Mattsson 

skriver vidare att Sunnes myter ser helt annorlunda ut. En av myterna säger att när Astrid 

Lindgren reste i trakten fick hon iden till bröderna Lejonhjärtas paradis Körsbärsdalen. Här 

har funnits många konstnärer och författare. På Rottneros park skapade brukspatron en park 

med skulpturer och trädgårdar, öppen för alla arbetare med ett bildande syfte. Per Branzen, 

konstnärsson, säger i Mattssons bok; ” Här har vi alltid haft en öppenhet för nya satsningar 

och en fruktbar blandning av självägande bönder, skogsbruk, bruksorten Rottneros och 

småföretagande” (Mattsson 2010, sid. 100).  

 

Kristina Mattsson (2010) skriver om bruksandans framsida och baksida. I brukssamhället 

fanns en stark gemenskap och sammanhållning inom respektive samhällsklass. 

Klasskillnaderna var stora och cementerade. Under 1900-talet blev lönearbetet det helt 

dominerande sättet att försörja sig i Bergslagen. Bruken eftersträvade total kontroll. Bruket 

ägde bostäderna, handelsboden, vägarna och den sociala servicen och hade monopol på 

arbetskraften. Det ryckte undan grunden för eget företagande i hela bygder. Arbetarna var i 

klar majoritet i bruksorterna och därför behöll socialdemokraterna makten i årtionden. ”I 

denna slutna värld blev patron även politikernas förebild. Ensidigheten och oförmågan att 

förnya sig är ett arv som många bruksorter fortfarande kämpar med.” (Mattsson 2010, sid. 

109).  
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4.5 Studiernas relevans för min studie 

 

Sammanfattningsvis har jag i kapitlet redovisat studier om välfärd, om socialbidrag, om 

livsformer och om samhällen och livsformer som präglar dem. Studierna visar på ett svenskt 

samhälle där vår välfärdsmodell inte täcker upp för alla grupper utan det finns 

marginaliserade grupper som har ökat i omfattning på senare tid och som blir beroende av 

socialbidrag. Det kommer jag att återknyta till i min analys. Studierna visar också att olika 

livsformer och deras normer och värderingar kan ha betydelse för om människor vänder sig 

till socialtjänsten i utsatta situationer. Slutligen visar studierna att det finns olika kulturer på 

olika orter bestående av normer och värderingar som också de har betydelse för hur 

människor löser utsatta situationer i livet. Jag kommer att återknyta till detta i min analys. Jag 

avser att använda de studier kring underutnyttjande av socialbidrag som jag redovisat samt 

även studierna kring att beroende av socialbidrag smittar eller ärvs. Studierna om gamla inom 

sjukvården har relevans även för min studie när det gäller olika livsformers sätt att förhålla sig 

till att söka hjälp från det allmänna. Jag återknyter till studierna om livsformer i analysen. 
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5. Metod 

I det här kapitlet ska jag beskriva hur jag har genomfört studien. Först kommer jag att 

redovisa och reflektera över valet av metod. Därefter redogör jag för den kvantitativa 

ansatsen, hur statistik har valts ut, samlats in och analyserats. Jag beskriver sedan den 

kvalitativa ansatsen, hur intervjupersonerna valdes ut, hur materialet samlades in och 

analyserades. Avslutningsvis diskuteras frågor om studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden. 

 

5.1 Val av metod 

 

Syftet med denna studie är att belysa om strukturella faktorer till välfärdsindikatorer samt den 

interna organisationen för arbetet med socialbidrag, i kombination med dominerande sätt att 

leva sina liv på med tillhörande värderingar och normer kan förklara varför kostnaderna är 

låga för försörjningsstöd i Säffle kommun.  

 

Då jag i studien velat ta ett brett och sonderande grepp kring ämnet har jag använt både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Användningen av ”blandade” metoder är idag ett 

kontroversiellt ämne (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuer kan fungera som hjälpmetoder i 

förhållande till andra metoder. Att både använda ord och siffror, att både konstruera 

frågeformulär och göra statistiska analyser kräver lång träning och expertis (Kvale & 

Brinkmann 2009). I mitt fall menar jag att det är motiverat av den relativt breda ansatsen, då 

studien delvis består av kvantitativa data men inte av egeninsamlad empiri.  

 

Jag ser huvuddelen av studien som kvantitativ utifrån den statistik jag redovisar. Den 

kvalitativa delen, intervjudelen, ser jag som en fördjupning av de strukturella och individuella 

välfärdsindikatorerna som statistiken beskriver. Jag hoppas att intervjuerna kan ge en bild av 

de normer och värderingar som informanterna håller sig med, samt även kan visa på 

intressanta faktorer att studera vidare när det gäller Säfflebornas normer och värderingar. För 

att framgångsrikt kunna dra slutsatser om samhällsvetenskapliga problem behöver man välja 

lämpligt verktyg från den statistiska verktygslådan. Det handlar om huruvida det är en 

beskrivande eller en förklarande frågeställning. Beskrivande frågeställningar är 

envariabelfrågor som, ” Hur ser inkomstfördelningen ut i Sverige?”. Tvåvariabelfrågor 

handlar om huruvida det finns ett samband mellan två fenomen och om sambandet går i den 
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förväntade riktningen (Esaiasson 2012). Den statistik jag har samlat in är av deskriptiv natur. 

Min frågeställning är dock av förklarande natur. Det innebär en svårighet i sammanhanget. 

Jag har försökt överbrygga detta dels genom att jämföra Säffle med andra näraliggande 

kommuner och dels genom att använda mig av metodtriangulering för att öka tillförlitligheten 

i studien. Metodtriangulering innebär att forskaren väljer att kombinera kvantitativa och 

kvalitativa metoder. De båda metoderna kan komplettera varandra (Malterud 1996). Jag har 

även beskrivit den organisation och de metoder som finns i Säffle när det gäller 

handläggningen av försörjningsstödsärenden för att se om något specifikt faller ut. 

 

5.2 Kvantitativ metod 

 

I den kvantitativa delen vad gäller de strukturella faktorerna har jag valt sekundärstatistik som 

har betydelse för Säfflebornas liv på ett mer övergripande plan. Vid val av sekundärstatistik 

har jag använt Salonens (2000) Nivåmodell (se sid. 17) som utgångspunkt. På makronivån har 

jag ansett att befolkningens demografi har betydelse. Befolkningens sammansättning 

avseende ålder och kön har betydelse för samhällets struktur, skatteunderlag med mera. 

Vidare har jag valt att titta på näringsstruktur och andel egna företagare. Tidholm (2012) 

menar att samhällen utvecklar olika struktur och kultur bland annat beroende av hur 

dominanta vissa näringsgrenar är. Utbildningsnivån är en indikator som har betydelse för 

människors möjlighet till arbete och är även i viss mån relaterad till andra individuella 

välfärdsfaktorer så som kost- och motionsvanor, tobaks- och alkoholbruk (Wilkinson & 

Picket 2009). Arbetslöshet är den mest dominerande förklaringsfaktorn bakom omfattningen 

av socialbidragen. Förvärvsfrekvensen ger en bild av hur stor andel i kommunen som har ett 

lönearbete, samt hur stor del som inte är sysselsatta. Andelen förtidspensionärer ger en bild av 

hur stor andel som inte kan ha ett arbete med anledning av sjukdom eller handikapp. Då 

människor födda i andra länder oftare har låg socioekonomisk ställning och eftersom 

arbetslösheten i gruppen är högre än i den svenska gruppen och även andelen som behöver 

socialbidrag för sin försörjning, är det rimligt att titta på statistik över andelen utrikes födda. 

Av de utrikes födda är dock inte alla flyktingar från krigshärjade länder. Jag har tittat vidare 

på detta vad gäller Säffle. Politisk majoritet säger något om stabilitet men även kultur och 

traditioner i ett samhälle, vilket kan ha betydelse för människors benägenhet att söka bidrag. 

Vad gäller de strukturella faktorerna har jag samlat in sekundärstatistik från SCB, Kolada 

(Kommun- och landstingsdatabasen) och Ekonomifakta (Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan). För att få en uppfattning om hur Säffles siffror är i förhållande till andra 
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kommuners och om det finns avvikelser, har jag jämfört med ett antal Värmländska 

kommuner. Jag har i huvudsak valt andra kommuner i Värmland som har mellan 10000 och 

16000 invånare. Jag har valt några som ligger i Säffles geografiska närhet och några som 

ligger längre norrut. Jag har valt några kommuner som liknar Säffle på några sätt, som att de 

karaktäriseras av landsbygdsnäringar och småföretagande, och några kommuner som inte 

liknar Säffle utan karaktäriseras mera av industrialismens avtryck (Norell 2012). I viss 

statistik redovisas även jämförelser med ett Värmlandssnitt och ett rikssnitt för att få 

ytterligare perspektiv. I flera fall görs jämförelser över tid, för att fånga eventuella 

förändringar över tid, alternativt för att få en uppfattning om hur statistikmönstren är. Vidare 

och alltjämt på en makronivå har jag tittat på individuella välfärdsindikatorer. Här har jag valt 

att titta på välfärdsindikatorer som Wilkinson och Picket (2009) menar hänger nära samman 

med social status. Urvalet av Välfärdsindikatorerna beskrivs närmare i inledningen till avsnitt 

6.2. För de individuella välfärdsindikatorerna har jag använt mig av sekundärstatistik från 

SCB och ”Om värmlänningarna, planeringsunderlag för Landstinget i Värmland 2013”. Även 

här har jag, för att förstå Säffles siffror valt att jämföra med andra värmländska kommuner 

och ibland med riket och med Värmland i sin helhet. De flesta jämförelserna är även över tid, 

vilket ger en bättre bild över förändringar och/ eller stabilitet. I vissa fall har färdiga figurer 

eller tabeller funnits att tillgå och i andra fall har jag själv sökt siffror och gjort egna tabeller 

eller figurer.  

 

Jag har även beskrivit den organisation och de metoder som finns när det gäller 

handläggningen av försörjningsstödsärenden i Säffle. Här har jag utgått från iakttagelser jag 

själv har gjort under elva år som Individ- och familjeomsorgschef, samt uppgifter jag fått från 

en förfrågan till Individ- och familjeomsorgschefer i Värmland (se bilaga 1). 

 

5.3 Kvalitativ metod 

 

För att få en djupare förståelse för de strukturella och individuella välfärdsindikatorer som 

statistiken i den kvantitativa delen beskriver har jag genomfört tre intervjuer med personer 

som känner orten Säffle väl. Min avsikt är här att informanterna ska ge en bild av de normer 

och värderingar som de håller sig med, samt även kunna visa på intressanta faktorer att 

studera vidare när det gäller Säfflebornas normer och värderingar. 

 

5.3.1 Intervjuguide och urval 
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Jag gjorde en guide för att få en bra struktur inför intervjuerna. Guiden var indelad i tre 

områden, (se bilaga 3); Ditt liv i Säffle, Orten Säffle och Säffleborna. Min ambition var att 

följa intervjuguidens struktur men att även ge utrymme för informanternas egna utvecklingar 

och funderingar inom ämnet under intervjuns gång. Vad gäller informanterna valde jag ut 

personer som bor i Säffle och som har god kännedom om orten. I kvalitativa intervjustudier 

tenderar antalet intervjupersoner att bli antingen för stort eller för litet. Om det är för litet är 

det svårt att generalisera eller pröva hypoteser. Om det är för stort blir det svårt att göra 

ingående tolkningar av intervjuerna. Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på 

undersökningens syfte. Om målet är att förstå hur en enda person upplever något, räcker det 

med den personen. Om målet är att beskriva och utforska en grupps inställning till något, kan 

man göra nya intervjuer tills man når mättnad och ytterligare intervjuer inte tillför något nytt 

(Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom huvuddelen av min studie innehåller deskriptiv statistik 

ser jag intervjuerna som ett komplement. De tre informanterna ger en bild av sina normer och 

värderingar och lyfter även fram faktorer om Säfflebornas normer och värderingar som kan 

vara intressanta för fortsatta studier. Jag har använt mig av strategiskt urval (Kvale & 

Brinkmann 2009). Det innebär att man väljer ut intervjupersoner som har kunskap om eller 

erfarenhet av ett specifikt fenomen. Jag ville att informanterna skulle ha förmåga att se 

mönster, helheter och samband i samhället. Intervjupersonerna var personer jag kände till via 

mitt arbete. Kontakten med respondenterna tog jag via ett brev som jag sände hem till dem, 

där jag informerade om min studie och dess syfte (se bilaga 2). Två av de jag först tillfrågade 

tackade nej, av skälet att de inte trodde att de skulle kunna bidra med så mycket kring studiens 

ämne. Därefter tillfrågades de tre som jag senare kom att intervjua. De tre träffade jag i ett 

rum på min arbetsplats, var för sig. Att jag före intervjuerna hade en viss kontakt med 

respondenterna kunde eventuellt påverka min förförståelse för deras upplevelser. Jag har 

försökt ta hänsyn till det genom att försöka uppträda öppet, avspänt och neutralt. Jag har 

också vid tolkningen strävat efter att vara öppen, medveten och reflekterande så att inte min 

egen förförståelse skulle färga materialet. 

 

Informanterna är tre personer som är eller har varit yrkesverksamma i Säffle kommun. 

Åldersmässigt är de medelålders och äldre. De bor alla tre i Säffle varav två av dem är 

uppvuxna på orten. Alla tre har en högskoleutbildning och har haft/ har ett tjänstemannaarbete 

i kommunen. Anledningen till att jag valt tre tjänstemän är att jag ville att de skulle ha 

förmåga att se mönster, helheter och samband, vilket en högskoleutbildning borde främja. En  

svaghet med mitt urval är, enligt Jakobsens resonemang om sociocentrism, att människor i en 
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viss livsform kan ha svårt att se eller förstå människor i en annan livsform (Jakobsen & 

Karlsson 1993). Dock är syftet med min studie inte att kunna statistiskt generalisera utifrån 

intervjupersonernas svar, utan att få en fördjupad bild av deras normer och värderingar samt 

få fram faktorer om Säfflebornas normer och värderingar som kan undersökas vidare. 

 

5.3.2 Datainsamling 

Vad gäller intervjuerna så menar Kvale och Brinkmann (2009) att forskningsintervjuns öppna 

form är både en tillgång och ett problem. Det finns inga standardiserade procedurer eller 

regler för hur den ska genomföras, men det finns standardval gällande angreppssätt och 

tekniker. Kvale och Brinkmann (2009) lägger fokus på intervjuforskarens 

hantverksskicklighet. Öppenheten som råder i intervjun, till exempel om man ska följa upp 

nya ledtrådar eller hålla fast vid intervjuguiden, ställer höga krav på intervjuarens kompetens 

och förberedelser. Att tematisera en intervjuundersökning innebär att man klargör syftet med 

studien. Tematisering syftar på formuleringen av forskningsfrågorna och ett klargörande av 

det tema som ska undersökas. Man kan göra intervjuer för att få empirisk kunskap om 

intervjupersonernas erfarenheter, eller man kan söka kunskap om en social situation. En 

intervjuundersökning kan också studera livshistorier eller historiska händelser. Intervjuer kan 

ha ett explorativt eller hypotesprövande syfte. I en explorativ intervju är frågorna öppna och 

inte så strukturerade (Kvale & Brinkmann 2009). Mina frågor är därför relativt öppna och ger 

utrymme för smalare eller bredare svar. Dock har jag utformat en intervjuguide som jag följt 

vid intervjuerna, så intervjun är halvstrukturerad (Kvale & Brinkmann 2009). Vid 

intervjutillfället har jag använt ljudinspelning och sedan transkriberat intervjuerna. 

Intervjuerna tog ungefär en och en halv timmes tid i anspråk. 

 

5.3.3 Analys 

Intervjuerna analyseras genom direkt innehållsanalys där kodning och kategorisering görs 

(Hsich & Shannon 2005). Direkt innehållsanalys används oftast i studier där syftet är att 

bekräfta eller bygga ut en befintlig teori. Förhållningssättet är abduktivt, det vill säga handlar 

om vilka slutsatser man drar utifrån forskningen och den befintliga teorin men även är 

intresserad av teman som framträder ur intervjuerna och hur de kan kopplas till teorin. 

Existerande teori används för att fokusera forskningsfrågan. Teorin erbjuder också förslag på 

vilka variabler som är intressanta och hur de hänger samman samt att bestämma koder och 

kodningsscheman. Avsikten med en innehållsanalys är att kunna klassificera en stor mängd 

text i ett antal kategorier som representerar liknande mening. Genom kodning kan man sedan 
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få fram teman och mönster (Hsieh & Shannon 2005). Intervjuerna läses noggrant igenom flera 

gånger för att uppnå fördjupning och helhet. Därefter läses texten ord för ord för att markera 

ord i texten som fångar nyckelord eller begrepp. Om målet med studien är att identifiera och 

kategorisera alla sorter av ett särskilt fenomen markeras all text som representerar det 

särskilda fenomenet, för att sedan sortera markerad text under de förutbestämda koderna. Text 

som inte passar under koderna sorteras för sig för att senare analyseras i syfte att se om de 

representerar en ny kategori (Hsieh & Shannon 2005). Kodning av en texts mening i 

kategorier möjliggör kvantifiering av hur ofta vissa teman förekommer i texten. Den 

frekvensen kan sedan jämföras och korreleras med andra mått. Kategorierna kan vara klara på 

förhand eller utvecklas under analysens gång. Närvaro eller frånvaro av ett fenomen kan 

uttryckas med ett enkelt + eller -. Styrkan i uppfattningen kan också anges med en siffra på en 

skala t.ex 1-7. Kategorisering reducerar således texterna till några tabeller och figurer (Kvale 

& Brinkmann 2009). De tabeller och figurer man får fram, det vill säga förekomsten eller 

styrkan av vissa teman, jämförs sedan med den existerande teorin för att se om teorin kan 

bekräftas eller dementeras. 

 

I min studie har jag noggrant läst igenom de tre intervjuerna flera gånger, först för att se 

helhet och djup och därefter markerat viktiga meningar och sammanhang. Utifrån studiens 

forskningsfrågor och syfte samt teorierna om olika livsformer och deras normer och 

värderingar sökte jag fram ett antal teman eller områden. Det handlade om hur 

intervjupersonerna gav uttryck för förekomst hos Säffleborna av att; klara sig själv, söka 

offentlig hjälp, söka hjälp i nätverket, vilja att flytta eller inte, om det finns tydliga 

grupperingar i samhället, om man umgås olika grupper emellan, om bönder finns i deras släkt 

eller nätverk. Sedan läste jag åter noggrant igenom intervjuerna för att finna förekomst eller 

inte av de nämnda temana och markerade förekomst med + och avsaknad med -. Därefter 

räknade jag samman hur vanligt förekommande de olika temana var i intervjuerna 

sammantaget. Ett mönster framträdde där några teman tycktes vara mer vanliga än andra. 

Framförallt var temat ”att klara sig själv” framträdande i de tre intervjuerna. Även ”att inte 

söka offentlig hjälp” och ”förekomst av tydliga grupperingar i samhället” samt ” avsaknad av 

umgänge grupper emellan” var vanligt förekommande teman. Att ha en ”bondebakgrund” ,att 

” söka hjälp i sitt nätverk” samt ”att inte vilja flytta från orten” var också relativt vanligt 

förekommande. En intervjuperson använde vid flera tillfällen ordet traditionalism eller 

konservatism om Säffleborna när hen skulle beskriva deras normer och värderingar. Om man 

skulle se de tre temana ” att inte vilja flytta”, ” förekomst av tydliga grupperingar” och 
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”avsaknad av umgänge grupper emellan” som alla uttryck för konservatism blir det ett mycket 

dominant och vanligt förekommande tema i studien. Slutligen kategoriserade jag ytterligare 

och sammanfattade temana till en huvudkategori som blev traditionalism och därunder 

subkategorierna oberoende och privat relaterade sociala band. Därunder följde ett antal 

egenskaper och indikatorer. 

 

5.3.4 Validitet och reliabilitet 

Resultatvaliditet handlar om huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter. För att 

resultatvaliditeten ska vara hög måste begreppsvaliditeten, frånvaro av systematiska fel, och 

reliabiliteten, frånvaro av slumpmässiga fel, vara hög. Bristande reliabilitet orsakas av slump- 

eller slarvfel under datainsamlingen och bearbetningen. Det kan vara oläslig text, hörfel, 

missförstånd, ouppmärksamhet eller skrivfel. Graden av reliabilitet kan mätas genom att man 

jämför resultat från två studier som använder samma mätinstrument (Esaiasson et al. 2012). 

Resultaten av intervjuer kan påverkas av forskarens egna tolkningar (Kvale & Brinkmann 

2009). I denna studie har min egen förförståelse varit ganska omfattande då jag både under 

lång tid haft en nära kontakt med och arbetat med försörjningsstödsfrågor inom socialtjänsten, 

samt själv bott i Säffle, den ort jag valt att studera. Mina egna uppfattningar inom både 

försörjningsstödsområdet och om orten Säffle kan ha påverkat olika delar av studien. För att 

stärka reliabiliteten i studien har jag använt en intervjuguide med frågor som jag följt så 

noggrant som varit möjligt. Intervjustrukturen var viktig, men jag gav även informanterna 

möjlighet till lite djupare reflektioner och ställde även några följdfrågor där det behövdes 

(Kvale & Brinkmann 2009). Jag har spelat in hela intervjuerna och noggrant transkriberat 

dem. Därefter har den utskrivna intervjun skickats till intervjupersonerna som givits möjlighet 

att säga till om något blivit fel. Då intervjupersonernas uppfattning om olika fenomen 

efterfrågats och då människors uppfattningar kan ändras över tid och beroende på 

erfarenheter, är det sannolikt att om andra intervjupersoner tillfrågats hade svaren kunnat bli 

annorlunda och påverkat studiens resultat. När det gäller begreppsvaliditeten, det vill säga 

frånvaron av systematiska fel, om jag i denna studie lyckas mäta det som ska mätas, eller om 

jag ”skjuter bredvid målet”, ”siktar fel”, handlar det om hur studien är upplagd, hur syftet och 

frågorna är formulerade och hur intervjufrågorna är ställda. Jag har i denna studie försökt att 

noggrant tänka igenom syftet och formulera frågeställningarna utifrån det. Några frågor 

visade sig vara svåra att besvara för informanterna. Jag behövde då ytterligare konkretisera 

meningen med frågan och det är möjligt att den förklaringen blivit lite olika till 
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informanterna, vilket kan ha påverkat deras svar. I huvudsak hade informanterna lätt att 

besvara frågorna och jag hade själv lätt att sortera deras svar in under mina frågeställningar 

 

5.3.5 Etiska överväganden 

Det finns etiska riktlinjer och fyra huvudkrav som ska följas vid forskning (Vetenskapsrådet 

2009). Det första och andra huvudkravet handlar om informerat samtycke. Det innebär att 

man informerar intervjupersonerna om syftet med studien, hur den är upplagd samt vilka 

fördelar och risker som kan finnas med deltagande. Deltagandet är frivilligt och 

intervjupersonerna ska informeras om att de när som helst kan dra sig ur (Vetenskapsrådet 

2009). I denna studie informerades intervjupersonerna skriftligt och i god tid före intervjun 

om syfte och upplägg. De gavs möjlighet att i lugn och ro fundera över om de ville delta eller 

inte. De informerades även om att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. De 

informerades om att intervjumaterialet endast skulle användas till forskning och att endast jag 

och min handledare skulle komma att ta del av intervjumaterialet i sin helhet. De 

informerades om att resultatet kommer att offentliggöras i form av en uppsats. Anonymitet 

ska enligt det tredje kravet garanteras för privata data som identifierar deltagarna i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2009). Kravet uppfylls i denna studie genom att 

intervjupersonerna är avidentifierade och att alla uppgifter som skulle kunna röja en viss 

person har förstörts. Intervjupersonerna har genomgående nämnts vid hen, inte hon eller han, 

för att ytterligare stärka anonymiteten. 

 

Det fjärde kravet innebär att allt insamlat material om enskilda personer i en studie ska 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2009). I min studie är kravet uppfyllt då 

jag ansvarar för att uppgifter om enskilda personer inte kommer att användas i annat syfte än 

för forskning.  
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6. Resultat 

I det följande ska jag beskriva orten Säffle från olika perspektiv och de villkor som 

befolkningen omges av. Först beskriver jag Säffle utifrån ett makro- eller strukturellt 

välfärdsperspektiv, med avseende på det lokala samhället och dess försörjningsstruktur. Sedan 

beskrivs ortsbefolkningen ur ett mer individuellt välfärdsperspektiv, men likafullt ett 

makroperspektiv. Därefter följer ett mesoperspektiv, som behandlar den interna 

organisationen för handläggningen av försörjningsstöd. Sedan redovisas utifrån ett 

mikroperspektiv resultaten från intervjuerna. Slutligen avslutas kapitlet med en 

sammanfattning av de fyra perspektiven uppdelat på tre nivåer (makro, meso och mikro). 

 

6.1 Makroperspektivet, strukturellt välfärdsperspektiv för Säffle 

 

Initialt följer en beskrivning av orten Säffle. Det centrala i detta avsnitt är dock den sekundära 

statistiska beskrivningen. 

 

6.1.1 Orten Säffle, historia och nutid 

Säffle är en stad i sydvästra Värmland. Säffle är den sista köpingen som fick stadsprivilegier, 

år 1951 och har ett krönt stadsvapen och är därmed Sveriges yngsta stad. Säffle är beläget i en 

gammal bygd, full av resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för kommunikation. 

Det finns gott av fornlämningar av olika slag, framförallt på Värmlandsnäs, halvön som 

sticker ut i Vänern. Det finns hällristningar, stenåldersgravar och fornborgar från 

århundradena runt år 600 e.kr. Värmlandsnäs blev tidigt bebyggt. Det var bra 

kommunikationer över Vänern och längs Byälven samt god odlingsmark och rikt fiske som 

gav goda förutsättningar för försörjning av en växande befolkning. Olof Trätälja, kungason 

från Uppsala, lär enligt en myt, ha varit den som koloniserade och organiserade Säffle 

(Schyman 1952) 

     

Byälven, som löper genom staden, fick stor betydelse under förstadiet till industrialismen när 

järnbruken utnyttjade den för transporter. Med tillkomsten av Trollhätte kanal och Säffle 

kanal 1838 tog industrialiseringen fart. Bruksepoken började. Sågverk, pappersbruk, glasbruk 

och verkstäder växte fram överallt. Företagandet spirade. Säffle blev med tiden en betydande 

industriort med varumärken som Billerud, Seffle motorverkstad (Brucemotorn), Källe, 

Jacobssons möbelindustri, Bronäs, Somas och Säffle karosseri. En del av företagen finns kvar 
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även idag, dock ibland under andra namn. Under 1950-90 talen var pappersbruket en stor 

arbetsgivare i Säffle kommun. ”Brukskulturen” hade fått visst fäste. Industriorterna eller 

bruksorterna har sin särpräglade miljö med herrgård och disponentvilla för högsta ledningen, 

villor för högre tjänstemän och särskilda områden med arbetarbostäder. Enligt schablonen kan 

vi förvänta oss en blandning av bruksanda (en särskild sammanhållning) och bruksmentalitet 

(en viss initiativlöshet, man litar på företaget) (Norell 2012). För 100 år sedan, i början av 

1900-talet bodde det omkring 25000 personer i det som idag är Säffle kommun.  Knappt 500 

av dem bodde inne i tätorten. Landsbygden kokade av folk och de flesta var unga. 

Vägbyggen, Folkets hus, föreningsliv och idrott tillkom. Idrottsföreningen SK Sifhälla 

tillhörde under 1950 - 60-talen den svenska fotbolls- och friidrottseliten. Kulturen blomstrade 

och det kända varumärket Säffleoperan kom till (Schyman 1952).  

 

Några personer har gjort Säffle känt och satt sin prägel på orten. Esaias Tegner kallas Säffles 

store son. Han levde 1782- 1846 och var skald, akademiledamot, professor, biskop och 

riksdagsledamot för prästeståndet. Utanför Säffle, vid Kyrkerud där Tegner föddes, finns en 

minnessten rest. Billeruds aktiebolag startade sin verksamhet 1883 i Säffle. År 1917 tog 

bruksdisponenten Christian Storjohann över företaget. Han köpte under åren många bolag och 

hade vid sin avgång 1947 inkorporerat 23 bolag med Billerud, bland annat den stora 

satsningen på Gruvön i Grums 1929-30. Storjohanns valspråk var ”Inte en dag utan framsteg”. 

Billeruds forskningsinstitution var genom åren en viktig kugge i Säffles näringsliv. Här fanns 

ett forskningslaboratorium som sysselsatte en hel del människor med högre utbildning. Ett 

annat viktigt företag var familjeföretaget Somas AB som på endast några decennier 

genomgick en enastående expansion. Företaget bildades 1945 av Sven R Hägg och Folke 

Carlen. Man tillverkade först matbestick och sedan ventiler. Företaget lever än och ägs i tredje 

generation av familjen Hägg som även sponsrat en del av Säffle kommuns större projekt; 

Ishockeyhallen, Herrgårdsgymnasiet och Säffleoperan. Torsten Källe, uppfinnare, 

företagsledare, forskare och civilingenjör var en av Säffles stora industrimän. Han grundade 

1921 AB Källe-Regulatorer som var grunden till det världsledande BTG Källe Inventing AB. 

Bröderna Carl och Bernhard Bruce for i unga år över till USA för att studera och arbeta. Efter 

återkomsten startade de i Vålberg en verkstad där man tillverkade tändkule- och 

råoljemotorer. År 1908 etablerade de sitt företag i Säffle (Hellgren et al. 1999). Ett par större 

affärer fanns under största delen av 1900-talet i Säffle. Här ska nämnas järnhandeln AB 

Börjesson och Larsson som grundades 1908 och Grorfeldts hörna som fanns i Säffle 1904-

1970 (Hellgren et al. 1999). 
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Politiskt har Säffle dominerats av Centerpartiet och Socialdemokraterna och gör så 

fortfarande. Arbetarekommunen har i hög grad påverkat utvecklingen i Säffle och två 

pionjärer ska nämnas; Harry Jansson som var kommunalråd 1958-1969 och Oscar Karlsson 

som var stadsfullmäktigeordförande i Säffle under flera perioder, riksdagsman och 

landstingsman. Tillkomsten av Medborgarhuset är till stor del Harry Janssons förtjänst och 

sjukhuset i Säffle kanske inte hade blivit till utan Oscar Karlsson. Allan Gustafsson var en 

akrobat och cirkusartist som turnerat runt Europa och ville slå hål på det politiska 

etablissemanget i Säffle. Han förde snabbt fram centerpartiet i Säffle och var sedan 

kommunalråd och satt i Landstinget. Centerpartiet hade stora valframgångar från 60-talet och 

framåt. År 1992 blev Halvar Pettersson centerpartistiskt kommunalråd. Man talade om 

”Halvareffekten”: Centerpartiet blev under några årtionden ett mycket dominant parti i Säffle 

och hade stort inflytande i det politiska arbetet (Hellgren et al. 1999). Säffleoperan har fått 

stor betydelse för Säffles kulturliv och är en plantskola för ungdomar intresserade av musik 

och att stå på scenen (Hellgren et al. 1999). 

     

Sedan 1950, då det bodde 19 012 personer i Säffle kommun, har befolkningen först ökat något 

fram till 1970 för att därefter minska för varje år. Idag bor det 15 308 personer i Säffle. 

Befolkningens höjdpunkt var 1970 då det bodde 20 234 personer här. Den största 

minskningen skedde mellan 1970 - 80- talet. Befolkningsminskningen har sin orsak i ett 

födelseunderskott samt dessutom ett flyttningsunderskott. Unga människor flyttar från orten 

för att hitta arbete, utbilda sig eller vidga sina vyer. För få barn föds och befolkningen blir allt 

äldre. Födelseunderskottet 1999-2009 var mellan 40-130 personer per år. Under samma 

tidsperiod var det fler som flyttade ut än in alla år utom 2003 (SCB). Detta är en dramatisk, 

om än inte ovanlig befolkningsminskning som har stor inverkan på livet i Säffle. Många 

människor i Säffle var med under kommunens glansdagar på 1970-talet, då mycket 

blomstrade och då man upplevde en expansion och utveckling på många sätt. Idag är 

situationen en helt annan, med krympande, allt äldre befolkning, minskande kommunal 

ekonomi, allt sämre samhällsservice m.m. Jag menar att det kan vara smärtsamt för människor 

att inse att utvecklingen inte längre går framåt utan tvärtom. 

     

I Säffle finns ytterligare två tätorter, Svanskog och Värmlandsbro. Tätort definieras som ett 

tätbebyggt område med minst 200 invånare där avstånden mellan husen är mindre än 200 

meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent (Wikipedia). Övriga ”byar” , 
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Långserud, Nysäter, Tveta, Botilsäter med flera är inte stora nog för att kallas tätort. 

Samhällsservicen i Säffle har blivit allt sämre i takt med allt färre invånare och försämrad 

kommunal ekonomi. I Säffle tätort finns idag två högstadieskolor. Tills för bara några år 

sedan fanns tre högstadieskolor. Planering pågår för att samordna de två skolorna till en. I 

tätorten finns tre låg- och mellanstadieskolor. Det finns också ett antal förskolor och 

kommunala dagmammor. 

 

I Nysäter, Långserud, Tveta, Värmlandsbro och Botilsäter finns låg- och mellanstadieskolor. 

Gymnasieskolan, Herrgårdsgymnasiet, har sedan något år tillbaka ett antal praktiska program 

så som elprogrammet, bygg- och anläggning, fordonsprogrammet och 

omvårdnadsprogrammet samt ett teoretiskt, Tekniskt program. Antalet elever är för få för att 

ha fler teoretiska program. En kommunal musikskola finns. Äldreboende finns i Säffle, två 

som kommunen driver själv och ett som drivs på entreprenad. I Svanskog och Nysäter finns 

också äldreboende (saffle.se 2014). Det finns en polisstation i Säffle, dock är öppettider och 

antal tillgängliga poliser begränsat och polisledningen finns i Karlstad. Säffle sjukhus lades 

ned 2006. Idag finns det två vårdcentraler, en som drivs i privat regi och en som drivs av 

Landstinget. Jourmottagning finns kvällar och helger. De flesta allvarligare akuta 

sjukdomsfall måste dock åka till Karlstad. Det finns ett bibliotek, en simhall med tillhörande 

idrottshall och gym, ett antal fotbollsplaner, en ishall samt ett ridhus. Säffle har som sagts 

ovan Medborgarhuset som är mycket aktivt med ett kulturellt program året runt. Säffleoperan 

brukar ha en uppsättning varje höst. När man åker genom Säffles centrala delar slås man av 

att staden tidigare har varit större, då många skyltfönster gapar tomma. Här finns fem större 

livsmedelsaffärer, sex klädaffärer, en sport- och en elektronikbutik, en telefonbutik samt flera 

”prylaffärer”, många frisörsalonger och ett tiotal pizzerior/ restauranger (saffle.se 2014). 
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6.1.2 Makroperspektivet, strukturell deskriptiv sekundärstatistik för Säffle  

I det följande ska jag beskriva orten Säffle från ett makroperspektiv utifrån strukturell 

deskriptiv statistik och i form av figurer och tabeller. Jag utgår från Salonens (2000) 

nivåmodell för vilka bakomliggande faktorer det finns till socialbidrag (se sid. 17). 

 

 

 

Figur 2. Ålderspyramid för Säffle 2012, totalt antal invånare i kommunen uppdelat på 

kön och ålder (Källa: SCB 2012). 

 

Av figur 2 framgår åldersfördelning och könsfördelning för Säffle kommuns befolkning 2012. 

I Säffle är ett stort antal av invånarna mellan 45 och 70 år, vilket innebär att andelen äldre i 

befolkningen kommer att öka väsentligt den närmaste 20 årsperioden. Av figuren framgår 

också att antalet yngre personer i arbetsför ålder mellan 25-40 är liten idag, samt att antalet 

barn är litet och blir allt mindre. En smal ”midja” i pyramiden, det vill säga ett litet antal i 

produktiv ålder mellan 30 och 40 år innebär att skatteunderlaget är svagt, särskilt i ett 

framtidsperspektiv. 

 

En äldre befolkning ställer andra krav på kommunen än en yngre. Mer resurser behöver 

läggas på äldreomsorg, mindre på skolor och daghem. Arbetstillfällen kommer i framtiden 

framförallt att finnas inom vård- och omsorg. Vilken betydelse kan en brist på personer i 

yrkesverksam ålder ha för kommunens framtida utveckling? Allt färre yngre ska arbeta med 

allt fler äldre. Det tycks som en ekvation som inte går ihop. 
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Tabell 7. Näringsstruktur för Säffle kommun (Källa: SCB 2010 Kommunfakta Säffle). 

___________________________________________________________________________ 

                                                      Säffle  Riket 

___________________________________________________________________________ 

Tillverkning och utvinning            25%  15% 

Vård och omsorg                           15%   15% 

Utbildning                                     10%   10% 

Handel                                           10%   10,5% 

Byggverksamhet                            7%   7% 

Jordbruk                                         5%  2%      

___________________________________________________________________________  

 

Tabellen visar näringsstrukturen i Säffle, andel som arbetar i olika branscher. I Säffle arbetar 

ungefär lika stor andel som i riket inom branscherna; vård och omsorg, utbildning, handel och 

byggverksamhet. Branschen tillverkning och utvinning sysselsätter i Säffle 25 procent, i riket; 

15 procent. Branschen jordbruk sysselsätter i Säffle 5 procent, i riket 2 procent, vilket är mer 

än dubbelt så stor andel.  

 

 

 

Figur 2. Andel företagare 2004- 2012 i Säffle, Arvika, Hagfors och sverigemedel (Källa: 

SCB RAMS 2012). 

 

Figur 2 visar andelen egna företagare i Säffle, Arvika, Hagfors och sverigemedel 2004- 2012. 

Andelen egna företagare är i Säffle för alla åren omkring 8 procent, jämfört med i Arvika 

kring 6,5 procent, i Hagfors mellan 6 och 6,5 procent. Genomsnittet i Sverige ligger på knappt 

7 procent. Andelen egna företagare är högre i Säffle än genomsnittet i Sverige och även än 

andra här jämförda kommuner. 
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Tabell 8. Utbildningsnivå i Säffle, Värmland och riket, relativa tal (Källa: SCB 

Kommunfakta Säffle 2010). 

___________________________________________________________________________ 

Utbildningsnivå Säffle Värmland Riket 

___________________________________________________________________________ 

Förgymnasial 15%  14%  14% 

Gymnasium   60%  54%  48% 

Eftergymnasial  23% 30%  36% 

__________________________________________________________________________ 

 

Tabell 8 visar högsta utbildning i procent för Säffle jämfört med Värmland och riket. Andelen 

personer som endast har förgymnasial utbildning är i stort sett lika i Säffle som i Värmland 

och i riket. Andelen personer vars högsta utbildning är Gymnasieskola är i Säffle betydligt 

högre än i både Värmland och riket. Andelen personer som har eftergymnasial utbildning är i 

Säffle betydligt lägre än i både Värmland och riket. Sammanfattningsvis har Säffle en relativt 

låg utbildningsnivå, såväl i jämförelse med Värmland som med riket i sin helhet. 

 

Följande tre figurer visar förvärvsfrekvens, öppen arbetslöshet samt andel förtidspensionärer i 

Säffle och andra kommuner. Jag menar att de tre faktorerna hänger samman. Att i ett samhälle 

ha hög sysselsättningsgrad kan innebära att färre lever i permanent utanförskap. Samtidigt kan 

arbetslösheten och även andelen förtidspensionärer vara hög. Jag återkommer i min analys till 

dessa samband. 

 

 

 

Figur 3. Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år i Filipstad, Grums, Hagfors, Sunne 

och Säffle 2010-2012 (Källa: Kolada- Kommun- och landstingsdatabasen). 

 

Figuren visar andelen invånare som förvärvsarbetar i åldern 20-64 år i Filipstad, Grums, 

Hagfors, Sunne och Säffle 2010-2012. Andelen i alla kommunerna ligger mellan 70 och 80 
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procent. Sunne och Säffle har den högsta sysselsättningsgraden. För Säffles del har andelen 

förvärvsarbetande ökat något mellan 2010 och 2012.  

 

Vad gäller in – och utpendling från kommunen för arbete eller utbildning,( framgår dock ej 

av någon tabell/ figur), så är nettopendlingen negativ, det vill säga fler pendlar ut än in för 

arbete. Det får konsekvenser för en kommun där en stor del av befolkningen bor men inte 

jobbar i kommunen. De som pendlar ut nyttjar inte servicen i Säffle på samma sätt som de 

som både bor och arbetar i kommunen. Att man redan är rörlig kan tänkas påverka rörligheten 

även gällande andra aktiviteter såsom nöjen och fritidsaktiviteter.  

 

 

 

 

Figur 4. Arbetslöshet i Säffle, Åmål, Årjäng och i Riket 2008-2013 (Källa: Ekonomifakta, 

Arbetsförmedlingen 2013). 

 

Av figur 3 framgår arbetslösheten i procent i Säffle, Åmål, Årjäng och Sverigemedel 2008-

2013. Arbetslösheten har ökat i alla kommunerna sedan 2008. Denna ökning är förmodligen 

betingad av den internationella lågkonjunkturen som inleddes just 2008. Figuren visar att 

arbetslösheten i Säffle stigit från 6 procent 2008 till 12 procent 2013. Arbetslösheten i Säffle 

har sedan 2008 ökat i förhållande till Sverigemedel och även i förhållande till Årjängs 

kommun. Arbetslösheten i Årjäng är låg, sannolikt med anledning av närheten till Norge och 

gränshandeln. 

 

I mars 2014 var arbetslösheten i hela den arbetsföra befolkningen i Säffle; 12,8 procent. 

Ungdomsarbetslösheten var vid samma tid 28,7 procent och arbetslösheten i gruppen 
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utrikesfödda: 41,3 procent. Det är högre siffror än för både Värmland och hela riket. 

(Arbetsförmedlingen 2014). Det visar på att gruppen socialbidragstagare med 

invandrarbakgrund har en svag socioekonomisk ställning i Säffle. Det finns allt färre 

arbetstillfällen i kombination med att allt fler arbeten i Säffle kräver högre utbildning, vilket 

få Säfflebor har. För att få arbete behöver man pendla till andra orter. I kommunen finns idag 

en stor grupp unga vuxna som är etablerade här och inte verkar vilja flytta på sig. Ulrika 

Skålens studie (2006) om Säffleungdomars attityder till utbildning och arbete visar att de 

flesta ungdomar inte var beredda att anstränga sig för att hitta självförsörjning. De flesta ville 

inte flytta från kommunen. Det innebär att de ungdomar som bor kvar i Säffle i hög 

utsträckning blir hänvisade till arbetslöshet eller olika sysselsättningsåtgärder. Cirka 60 

procent i Skålens undersökning trodde att de skulle kunna få hjälp av andra i det egna sociala 

nätverket om de hamnar i ekonomisk knipa (Skålen 2006). 

    

 

 

 

Figur 5. Andelen förtidspensionärer 2003 - 2013 i Säffle, Åmål, Årjäng och Riket (Källa: 

Ekonomifakta, Försäkringskassan 2013). 

 

Av figur 5 framgår andelen förtidspensionärer i Säffle, Åmål, Årjäng och i riket 2003 - 2013. 

I alla kommunerna ökar andelen förtidspensionärer mellan 2003 och 2006, för att därefter 

minska avsevärt. Det har troligen att göra med en striktare bedömning från Försäkringskassan 

gällande sjukersättningar. Säffle ligger under alla åren på en högre nivå än rikssnittet och än 

de andra kommunerna i jämförelsen. Dock har skillnaden mellan Säffle och de andra blivit 
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mindre från 2007 och framåt. År 2013 var andelen i Säffle knappt 8 procent, i Åmål cirka 7 

procent och andelen för rikssnittet samt Årjäng var cirka 6 procent. 

 

 

Figur 6. Andel utrikes födda i Filipstad, Grums, Hagfors, Karlstad, Sunne, Säffle, Åmål 

2011-2013 (Källa: Kommun- och landstingsdatabasen- Kolada). 

. 

Figur 6 visar andelen utrikes födda vuxna invånare 2011- 2013 i Filipstad, Hagfors, Karlstad, 

Sunne, Säffle och Åmål. Alla kommunerna har ett ökande antal invånare med utländsk 

bakgrund. Högst andel utrikes födda av de utvalda kommunerna har Karlstad, Filipstad 

Hagfors och Åmål. Säffles andel är en medelnivå bland kommunerna. Skillnaderna är stora 

kommuner emellan. År 2013 var andelen utrikes födda i Sunne 8 procent, i Karlstad och 

Filipstad över 13 procent. Av de utrikes födda i Säffle kom 33 procent från Norden, 26 

procent från övriga Europa och 39 procent från övriga världen. Säffle har sedan många år 

tillbaka ett kommunalt flyktingmottagande, om cirka 20-30 personer per år. Dock har många 

tidigare valt att flytta från kommunen när de haft möjlighet. Under 2013 har ett 100-tal 

flyktingar bosatt sig i Säffle, troligen för att lediga bostäder finns i kommunen. 

Migrationsverket har sedan många år ett anläggningsboende i Säffle där det bor 3-400 

asylsökande personer. 
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Figur 7. Mandatfördelning vid kommunalvalen i Säffle 1970- 2010 (Källa: historia.se 

2014). 

 

Det strukturella samhällsplaneringsperspektivet avslutas med den lokala politiska situationen. 

Figur 7 visar mandatfördelningen vid kommunalvalen i Säffle 1970- 2010. Centerpartiet (C) 

och Socialdemokraterna (S) har under en lång följd av år varit de största partierna i Säffle. Det 

borgerliga blocket har haft majoritet och (C) varit det största partiet, och haft 

kommunalrådsposten. Under 1970-talet var (S) och (C) ungefär lika stora, under 80 och 90-

talen har (S) haft flest mandat men efter valet 2002 har (C) varit störst. Moderaterna (M) har 

de senaste valen stärkt sin ställning. Efter valet 2006 har Sjukvårdspartiet (SiV) tillkommit på 

kommunal nivå, framförallt med anledning av nedläggningen av Säffle sjukhus. Efter valet 

2010 fick (C) och (S) vardera 12 mandat, (SiV) 6 och (M) 6 mandat.  

 

I detta avsnitt har jag redovisat sekundärstatistik på makronivå och ur ett uppifrån- och 

samhällsplanerarperspektiv gällande strukturella faktorer för orten Säffle som kan förklara de 

låga kostnaderna för försörjningsstöd. Åldersstrukturen i Säffle visar att ett stort antal av 

invånarna i Säffle är äldre, mellan 45 och 70 år. Således kommer antalet äldre i befolkningen 

att öka väsentligt den närmaste 20- årsperioden. Antalet yngre personer i arbetsför ålder 

mellan 25 och 40 år är liten idag. Det innebär en smal ”midja” för ålderspyramiden, det vill 

säga ett litet antal i produktiv ålder vilket innebär att skatteunderlaget i kommunen är svagt, 

särskilt i ett framtidperspektiv. 
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Utbildningsnivån i Säffle är låg både i jämförelse med Värmland och riket som helhet. 

Arbetslösheten i Säffle är högre än jämförbara kommuner i närområdet och jämfört med riket 

som helhet. Särskilt hög är ungdomsarbetslösheten som i mars 2014 låg på 28,7 procent och 

arbetslösheten i gruppen utrikes födda som vid samma tid var 41,3 procent. I kommunen finns 

en stor grupp unga vuxna som är etablerade här och inte verkar vilja flytta från kommunen för 

att söka arbete eller utbildning. Nettopendlingen är negativ, det vill säga att fler pendlar ut 

från än in till Säffle för arbete. En stor del av befolkningen bor alltså i kommunen men arbetar 

på annan ort. De utpendlande nyttjar inte servicen i Säffle på samma sätt, som de som både 

bor och arbetar vid orten. Andelen förtidspensionärer är hög i Säffle jämfört med riket som 

helhet och jämfört med de andra kommunerna i jämförelsen. I Säffle befinner sig andelen 

utrikesfödda på en medelnivå bland jämförbara kommuner i Värmland. Andelen utrikesfödda 

har ökat i Säffle från 9 till 11 procent mellan 2010 och 2012. Som sagts tidigare är 

arbetslösheten i gruppen mycket hög, 41,3 procent. Gruppen flyktingar har en svag 

socioekonomi och har större svårigheter än andra att finna arbete och försörjning. Tidigare år 

har flyktingar stannat i Säffle några år för att sedan flytta vidare till större städer. Idag verkar 

flera flyktingar stanna kvar i Säffle, kanske beroende på att det finns bostäder här men inte på 

större orter. Det kan påverka kostnaderna för försörjningsstödet i framtiden. Säffle behöver 

invånare i arbetsför ålder och här kan våra invandrare vara en värdefull resurs. Dessa 

strukturella faktorer pekar i negativ riktning för Säffle och är alla starkt påverkande faktorer 

som brukar innebära höga och ökande kostnader för försörjningsstöd. 

 

 Dock finns i Säffle flera positiva strukturella faktorer som kan mildra eller lindra de negativa 

faktorernas inverkan. Näringsstrukturen för Säffle visar på en dubbelt så hög andel som 

arbetar inom jordbruk, som i Sverige som helhet. Andelen egna företagare visar sig i Säffle 

vara högre än vissa jämförbara kommuner och högre än genomsnittet i Sverige. 

Förvärvsfrekvensen i Säffle ligger på en högre nivå än de flesta kommuner i jämförelsen. 

Förvärvsfrekvensen i Säffle har också ökat mellan 2010 och 2012. En hög andel 

egenföretagare och människor som arbetar inom jordbruk visar på att försörjning från många 

källor kan underlätta människors anpassning när samhälle och ekonomi förändras. 

Sammantaget och jämfört med andra kommuner har Säffle ur ett strukturellt välfärdperspektiv 

fler negativa än positiva faktorer. De negativa faktorerna talar för högre kostnader för 

socialbidrag. 
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6.2 Makroperspektivet, individuellt välfärdsperspektiv för Säffle Kommun 

 

I det följande kommer jag att redovisa deskriptiv sekundärstatistik i form av figurer och 

tabeller över individuella välfärdsfaktorer, alltjämt på en makronivå, som säger något om 

Säfflebornas välfärd och om dessa faktorer kan förklara de låga kostnaderna för 

försörjningsstöd. De områden jag valt att beskriva är faktorer som jag bedömt hänger samman 

både med varandra och med socioekonomi. 

 

Jag inleder med förklaringar till varför vissa faktorer valts ut. Wilkinson och Pickett (2009) 

har på grundval av ett stort antal studier kommit fram till att nästan alla de problem som är 

vanligare längst ned på den sociala samhällsstegen är mer frekventa i samhällen med större 

ojämlikhet. De menar vidare att orsaken till att hälsa tenderar att vara sämre på mer eftersatta 

platser är att de är ojämlika eller eftersatta i relation till samhället i stort. De skriver att det 

idag finns ett otal undersökningar som visar att låg social status har en tydlig inverkan på 

fysisk hälsa. Framförallt visar det sig att stress i arbetet och känslan av brist på kontroll har 

stor betydelse för den fysiska hälsan. De menar vidare att även våra relationer till andra har 

betydelse för hälsan. Att ha vänner, vara gift, tillhöra en religiös grupp eller något annat 

sammanhang, att ha människor runt oss som ger oss sitt stöd, gagnar vår hälsa. Stress i tidig 

ålder påverkar vidare fysisk tillväxt, emotionell, social och intellektuell utveckling, hälsa och 

hälsobeteende senare i livet. Sammantaget får psykosociala faktorer ökad vikt i rika 

industriländer där den materiella levnadsstandarden är tillräckligt hög för att inte längre vara 

direkt bestämmande för folkhälsan. 

 

Först har jag tittat på i vilken utsträckning Säffleborna är sammanboende eller ensamstående, 

vilket säger något om hur sårbar man är i en utsatt situation. Ensamhushåll är vidare de som i 

störst utsträckning är beroende av socialbidrag för sin försörjning både i Säffle och i riket i 

stort. Andel boende i hyresrätt eller egna hem samt medelinkomst säger något om 

Säfflebornas ekonomiska situation. Vidare visar tabell 10 om barnfattigdom andelen barn som 

lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Tabell 11 visar antalet tonårsaborter. Wilkinson och Pickett 

(2009) menar att det finns en klyfta mellan dem i den snabba filen till vuxenvärlden och den 

långsamma. De i den långsamma filen, i de socioekonomiskt högre klasserna lägger ned 

mycket tid på utbildning och karriär och skjuter upp barnafödandet. De unga i snabbfilen 

drivs av ett splittrat mönster av oavslutad skolgång, arbetslöshet, lågavlönat arbete och 

moderskap framstår då som en bättre väg för dem. Folkhälsomyndigheten skriver även på sin 
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hemsida att flertalet forskningsstudier visar på ett samband mellan abort och socioekonomi 

(Folkhälsoinstitutet 2014). 

 

Tabell 13 visar fetma bland Säffleborna och tabell 14 otillräcklig fysisk aktivitet. Wilkinson 

och Pickett (2009) menar som många andra forskare att fetma i våra rika västerländska länder 

är en klassfråga. Frekvensen av fetma är dock inte hög i alla västerländska länder utan 

inkomstskillnader och ojämlikhet påverkar. Förekomsten av fetma är t.ex. hög i USA där 

inkomstskillnaderna är höga och lägre i de skandinaviska länderna där inkomstskillnaderna är 

låga. Inkomstskillnader är även relaterade till fysisk aktivitet. Invånarna i mer ojämlika 

samhällen tenderar att äta mer och motionera mindre (Wilkinson & Pickett 2009). Tabellerna 

12 och 15 samt figur 12 visar rökning och riskbruk av alkohol för Säffleborna. Det är idag 

allmänt känt att rökning och för hög alkoholkonsumtion är skadligt för hälsan. Om man i ett 

samhälle trots det har en hög andel rökare och riskkonsumenter av alkohol kan det också ha 

samband med socioekonomi och med en låg social status (Wilkinson & Pickett 2009). 

Tabell 16 visar antal barn med låg födelsevikt. Wilkinson & Pickett (2009) menar att gravida 

kvinnor som har låg socioekonomisk ställning och därmed är stressade, påverkar sitt ofödda 

barn så att det förbereds för ett liv i en stressig miljö. Barnen får då lägre födelsevikt och lägre 

ämnesomsättning. De är därmed anpassade för en omgivning där kosten är dålig, de är 

småväxta och behöver mindre föda. Spädbarn med låg födelsevikt löper större risk för fetma, 

diabetes och andra sjukdomar (Wilkinson & Pickett 2009). 

 

Figur 9 visar behörighet till gymnasieskolan. Barn klarar sig bättre i skolan om föräldrarna har 

högre inkomster och mer utbildning och om det finns plats för studier, tidningar, böcker i 

hemmet och om utbildning värdesätts. Vissa samhällen har dock bättre framgång i att ge alla 

barn lika möjligheter. Wilkinson och Pickett (2009) menar att även här finns ett samband med 

graden av jämlikhet i samhället. Mera jämlika samhällen ger fler barn likvärdiga möjligheter. 

Figur 14 visar anmälda brott. Sambandet mellan ojämlikhet och våld är starkt konsekvent. Om 

ojämlikheten minskar, minskar våldet (Wilkinson & Pickett 2009). 

 

Figur 11 och 13 visar antalet ohälsodagar respektive antal vårdade bland Säffleborna. 

Figurerna ger ett mått på den generella hälsan i Säffle och användandet av vård. Som jag 

skrivit tidigare visar många studier att ohälsa är starkt relaterat till socioekonomisk status och 

att även nyttjande av vård är det. Ramhöjs studier av äldre på sjukhus har även visat att det 
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finns stora skillnader mellan människor i de olika livsformerna när det gäller att söka hjälp 

hos de offentliga institutionerna (Ramhöj 1991). 

 

Tabell 9. Andel sammanboende och ensamstående i Säffle, Värmland och Riket 2013. 

(Källa: SCB).  

 

  

Sammanboende 

 

Ensamstående 

 

 

Säffle  

 

74% 

 

26% 

 

 

Värmland 

 

73% 

 

27% 

 

 

Riket 

 

 

75% 

 

25% 

 

 

Tabell 9 visar andelen sammanboende och andelen ensamstående i Säffle, Värmland och 

Riket 2013. Andelen sammanboende i Säffle är något högre än i Värmland och något lägre än 

rikssnittet. Andelen ensamstående i Säffle är något högre än riket och något lägre än 

Värmland.  

 

Tabell 10. Andel boende i egna hem, hyresrätt och bostadsrätt i Säffle, Värmland och 

Riket 2013 (Källa: SCB). 

  

Egna hem 

 

Hyresrätt 

 

Bostadsrätt 

 

 

Säffle  

 

74,2% 

 

18,7% 

 

5,5% 

 

 

Värmland  

 

64,2% 

 

23,7% 

 

10,8% 

 

 

Riket 

 

51,9% 

 

29,4% 

 

17,8% 

 

 

 

Tabell 10 visar andel av invånarna i Säffle, Värmland och riket som bor i egna hem, hyresrätt, 

respektive bostadsrätt 2013. Säffle har, jämfört med Värmland och riket i sin helhet, en hög 

andel som bor i egna hem. Säffle är en småstad med vidsträckt landsbygd. Egen ägd bostad är 

förhållandevis billigt jämfört med ägande i större städer. Jämfört med att bo i hyresrätt i Säffle 

är det ofta ekonomiskt fördelaktigt att bo i egen ägd bostad, om man har den möjligheten. 

Antalet bostadsrätter i Säffle är begränsat, och få väljer att bo så. 
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Figur 8. Medelinkomst i Värmlands kommuner 2012 (Källa: SCB). 

 

Figuren ovan visar medelinkomsten för Värmlands kommuner 2012. Medelinkomsten ligger 

mellan cirka 210 tkr i Årjäng och knappt 300 tkr i Hammarö. Medelinkomsten för Säffle är 

cirka 230 tkr. Sex kommuner ligger under Säffles nivå och nio kommuner över. Säffle ligger 

på en medelnivå bland Värmlands kommuner.  

 

Tabell 11. Antal tonårsaborter/ 1000 kvinnor upp till 19 år, i Säffle och utvalda 

värmländska kommuner 2010 (Källa: Om Värmlänningarna, planeringsunderlag för 

Landstinget i Värmland 2013). 

_____________________________________________________________________________ 

Riket    20,9 

Värmland    25,5 

Filipstad    27,8 

Grums    42,6 

Hagfors    28,7 

Karlstad    15,2 

Sunne     20,3 

Säffle    30,2 

____________________________________________________________________________ 

 

Tabell 11 ovan visar antal tonårsaborter/ 1000 kvinnor upp till 19 år i Säffle och utvalda 

kommuner 2010. Antalet ligger mellan 15 i Karlstad och 42,6 i Grums. Stora skillnader 

mellan de redovisade kommunerna verkar finnas. Säffle ligger näst högst av kommunerna och 

10 procent högre än rikssnittet. Antalet tonårsaborter kan delvis spegla förekomst av oskyddat 

sex och bristande preventivmedelsanvändning (Karolinska institutet 2010).  
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Tabell 12. Andel dagligrökare i procent 18-64 år i Säffle och utvalda kommuner 2008 

och 2012 (Källa: Om Värmlänningarna, planeringsunderlag för Landstinget i Värmland 

2013). 

 

  

2008 

 

2012 

 

 

Värmland  

 

14 

 

11 

 

Filipstad 18 11  

Grums  15 12  

Hagfors  17 16  

Karlstad  11 9  

Sunne  15 6  

Säffle  15 8  

Årjäng  17 14  

 

Tabell 12 visar andelen dagligrökare 18-64 år i Säffle och utvalda kommuner 2008 och 2012.  

Andelen rökare har minskat i alla kommunerna mellan 2008 och 2012. I Säffle har andelen 

dagligrökare minskat från 15 procent 2008 till 8 procent 2012. Under denna tid har Säffle 

kommun infört rökfri arbetstid vilket kan ha påverkat.  

 

Tabell 13. Fetma i procent, BMI större än eller lika med 30, 18-64 år 2008 och 2012 

(Källa: Om Värmlänningarna, planeringsunderlag för Landstinget i Värmland 2013). 

 

  

2008 

 

2012 

 

 

Värmland  

 

16 

 

18 

 

Filipstad 21 22  

Grums  19 22  

Hagfors  18 22  

Karlstad  10 14  

Sunne  15 21  

Säffle  20 18  

Årjäng  20 18  

 

Tabell 13 visar att andelen personer med fetma ökat i hela Värmland och i de flesta 

kommunerna i urvalet från 2008 till 2012. I Säffle och Årjäng har andelen personer med 

fetma minskat med 2 procent från 2008 till 2012. Säffle ligger bland de kommuner med lägst 

andel personer med fetma 2012. 
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Tabell 14. Andel personer 18 - 64 år med otillräcklig fysisk aktivitet, rör sig mindre än 2 

timmar/v. på fritiden, 2008 och 2012 (Källa: Om Värmlänningarna, planeringsunderlag för 

Landstinget i Värmland 2013). 

 

  

2008 

 

2012 

 

 

Värmland  

 

16 

 

18 

 

Filipstad 19 17  

Grums  24 21  

Hagfors  20 21  

Karlstad  12 13  

Sunne  17 13  

Säffle  14 17  

Årjäng  18 26  

 

Tabell 14 visar andelen personer 18-64 år med otillräcklig fysisk aktivitet, rör sig mindre än 2 

tim/v. på fritiden, 2008 och 2012. Andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet har 

minskat i alla kommunerna i urvalet och i Värmland som helhet utom i Karlstad, Årjäng och 

Säffle från 2008 till 2012. I Säffle har andelen personer med otillräcklig fysisk aktivitet ökat 

med 3 procent från 2008 till 2012. I Årjäng har andelen ökat med hela 8 procent. 

 

Tabell 15. Andel personer med riskbruk av alkohol 18-64 år; Alkoholkonsumtion 

skadlig för hälsan, AUDIT* 2008 och 2012 (Källa: Om Värmlänningarna, 

planeringsunderlag för Landstinget i Värmland 2013). 

 

  

2008 

 

2012 

 

 

Värmland  

 

7 

 

8 

 

Filipstad 6 9  

Grums  7 9  

Hagfors  9 8  

Karlstad  8 9  

Sunne  8 8  

Säffle  6 6  

Årjäng  5 9  

 

Tabell 15 visar riskbruket av alkohol i utvalda kommuner och i Värmland. Riskbruket har 

ökat i fem av kommunerna från 2008 till 2012. I två kommuner har inga förändringar i 

riskbruk skett mellan 2008 och 2012 och i en kommun, Hagfors har riskbruket minskat. I 
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Säffle är riskbruket detsamma även 2008 och 2012. Säffle ligger bland dessa utvalda 

kommuner på den lägsta nivån av riskbruk 2012. *) AUDIT är ett 

alkoholscreeningsinstrument som kan påvisa riskbruk. 

 

Tabell 16. Antal barn med låg födelsevikt/ 1000 inv. 2007-2009 i utvalda värmländska 

kommuner och i riket (Källa: Om Värmlänningarna, planeringsunderlag för Landstinget i 

Värmland 2013, CSK förlossningen). 

 

 

Riket 

 

31,2 

  

Värmland  31,1   

Filipstad 16   

Grums  51,9   

Hagfors  26,7   

Karlstad  31,4   

Sunne  38,2   

Säffle  12,6   

Årjäng  29   

 

Tabellen ovan visar antal barn med låg födelsevikt/ 1000 invånare 2007-2009 i utvalda 

värmländska kommuner och i riket. Det är stor spridning när det gäller antal barn med låg 

födelsevikt i de värmländska kommunerna. Säffle ligger lägst med 12,6 per tusen invånare 

och Grums ligger högst med 51,9. Barn med låg födelsevikt löper högre risk för olika 

komplikationer som infektionskänslighet och svårigheter att öka i vikt. Tonåriga mammor har 

högre risk att föda barn med låg födelsevikt. Mammor med lägre socioekonomisk status har 

högre benägenhet till dålig kost, otillräcklig mödravård, missbruk av droger, komplikationer 

under graviditeten, alla faktorer som kan bidra till låg födelsevikt hos barnet (Olobot Hälsa 

2014). 
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Figur 9. Behörighet till gymnasieskolan i Säffle och utvalda värmländska kommuner 

2010-2012 (Källa: SCB). 

 

Figuren visar behörighet till gymnasieskolan i procent av alla i elever i utvalda värmländska 

kommuner 2010-2012. Andelen ligger mellan 82 och 94 procent. Säffle ligger alla tre åren på 

en nivå av 90 procent. I förhållande till de andra kommunerna är Säffles nivå 2010 en 

medelnivå, 2011 näst högst av kommunerna och 2012 har Säffle den högsta andelen behöriga 

till gymnasiet. 

 

 

 

Figur 10. Barnfattigdom i Säffle och utvalda värmländska kommuner år 2013 (Källa: 

Folkhälsomyndigheten). 

 

Figuren visar andel barn(med utländsk bakgrund resp. svensk bakgrund) som finns i 

ekonomiskt utsatta hushåll. Barn med utländsk bakgrund är enligt figuren fattiga i 20-50 

procent. Barn med svensk bakgrund är fattiga i 9 - 12 procent. Figuren visar att Säffle ligger 

på ett medelvärde både gällande barn med utländsk bakgrund och barn med svensk bakgrund, 

jämfört med övriga kommuner. I Säffle är 10 procent av barn med svensk bakgrund fattiga 

och knappt 30 procent av barn med utländsk bakgrund. 
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Figur 11. Antal ohälsodagar/ person och år i Säffle och utvalda värmländska kommuner 

2010- 2012 (Källa: Folkhälsomyndigheten). 

 

Figuren visar antal ohälsodagar/ person/ år i utvalda kommuner. Figuren visar att Säffle har en 

medelnivå bland kommunerna. Kvinnor uppvisar mer ohälsa än män i Säffle och även i de 

andra kommunerna. 

 

 

Figur 12. Andel rökande, gravida i Säffle och utvalda värmländska kommuner 2009-

2011 (Källa: Folkhälsomyndigheten). 

 

Figuren visar andelen rökande mödrar vid inskrivning på Mödravårdscentralen (MVC) i 

utvalda kommuner 2009-2011. Andelen ligger mellan 5 och drygt 20 procent beroende på 

kommun och år. De kommuner med sammantaget högst andel är Grums, Filipstad och 

därefter Säffle. En minskning har skett i alla kommuner utom Säffle, Sunne och Årjäng 

mellan 2009 och 2011. I Säffle har andelen rökande mödrar ökat från knappt 10 procent 2009 

till cirka 13 procent 2011. 
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Figur 13. Antal vårdade i Säffle och utvalda Värmlandskommuner 2007- 2011, 

medelvärde över femårsperioden, uppdelat på kön (Källa; Folkhälsomyndigheten). 

 

Figuren visar medelvärde av antal vårdade i utvalda kommuner 2007- 2011. Andelen ligger 

mellan knappt 2 och drygt 8 procent när det gäller kvinnor och mellan 5 och 15 procent när 

det gäller män. Män vårdas således enligt figuren mer än kvinnor. I Säffle vårdades knappt 2 

procent av kvinnorna och 5 procent av männen. Det är den lägsta nivån bland kommunerna 

både vad gäller män och kvinnor.  

 

 

Figur 14. Antal anmälda brott per 10. 000 inv. 2012 i Säffle och utvalda 

Värmlandskommuner (Källa: Folkhälsomyndigheten). 

 

Figur 14 ovan visar antal anmälda brott per 10. 000 invånare 2012 i utvalda 

värmlandskommuner. Antalet anmälda brott ligger mellan cirka 700 i Sunne och drygt 1200 i 

Arvika. I Säffle var antalet anmälda brott cirka 900/ 10. 000 invånare, vilket är en medelnivå 

bland kommunerna i figuren. 
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I detta avsnitt har jag redovisat sekundärstatistik ur ett individuellt välfärdsperspektiv, dock 

alltjämt ur ett makroperspektiv. Jag frågade mig vilken välfärd Säffleborna har och om det 

kan förklara de låga kostnaderna för försörjningsstöd. Säffleborna har en medelnivå bland 

kommunerna när det gäller inkomster och ekonomiskt utsatta hushåll. Statistiken visar att 

Säffleborna, vad gäller de flesta välfärdsfaktorerna, har en relativt låg nivå av ohälsa. Vad 

gäller rökning, riskbruk av alkohol, fetma och otillräcklig fysisk aktivitet ligger Säffle på en 

mycket bra eller medelbra nivå bland kommunerna. Gällande antal barn med låg födelsevikt 

har Säffle ett mycket lågt antal. Gymnasiebehörigheten är relativt hög och stabil över 

treårsperioden. Antalet ohälsodagar ligger på en medelnivå och antal vårdade på den lägsta 

nivån bland kommunerna. De områden där Säffleborna uppvisar sämst resultat är avseende 

tonårsaborter och andel rökande mödrar. Kan det säga något ytterligare om hälsan i gruppen 

unga kvinnor i Säffle? Kan den vara sämre än för Säffleborna generellt? Utifrån vad 

Wilkinson och Pickett (2009) skriver om samband mellan låg socioekonomisk status och 

ohälsa frågar jag mig hur det hänger ihop. Kan den relativt goda hälsa som Säffleborna tycks 

ha tyda på att antalet Säfflebor med låg socioekonomisk status inte är så stort? Eller har 

Säffleborna ett skyddande socialt nätverk som kompenserar dem för faktorer som skapar 

ohälsa? Personer med relativt god hälsa samt ett nära och betydelsefullt nätverk kan ha 

mindre anledning att söka socialbidrag.  

 

6.3 Mesoperspektivet, interna faktorer för arbetet med socialbidrag 

 

I Säffle arbetar det fyra personer med handläggning av försörjningsstödsärenden. Tre av fyra 

personer har socionomexamen eller motsvarande. Man arbetar sedan länge efter en metod, där 

delar hämtats från Uppsalamodellen, som är en metod där motkrav ställs i hög utsträckning 

för att få bidrag, till exempel att ta erbjudet arbete. Olika metoder för ”arbete istället för 

bidrag” har blivit allt vanligare de senaste decennierna i USA och i Europa (Puide 2000; 

Milton & Bergström 1998). Handläggarna har telefontid varje dag och personer som söker 

försörjningsstöd ska först prata med handläggaren i telefon och då görs en bedömning av om 

den enskilde har vänt sig till rätt instans samt om den enskildes situation är sådan att 

försörjningsstöd skulle kunna vara aktuellt, eller om den enskilde borde göra något annat 

först, till exempel uppsöka arbetsförmedlingen, kolla med elbolaget eller höra med banken om 

lån . Om handläggaren gör bedömningen att försörjningsstöd kan vara aktuellt, får den 

enskilde en besökstid. Den enskilde får då träffa handläggaren och gör vid besöket en skriftlig 
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ansökan om försörjningsstöd. I de flesta fall överväger handläggaren beslut under någon dag 

och tar i svårare fall upp ärendet för diskussion/ beslut med sin arbetsgrupp eller med 

avdelningschef när så krävs. Därefter meddelas den enskilde beslut och eventuella pengar 

utbetalas. Anledningen till denna metod är att bedömningar ska bli så lika och välgrundade 

som möjligt och att handläggaren ska känna sig tryggare i sitt beslut. Handläggare träffar de 

som söker försörjningsstöd varje månad. Det hör till ovanligheterna att ansökan skickas in, 

och att bedömning görs utan att träffa den sökande. Anledningen till detta är att man anser det 

viktigt att följa upp vad den enskilde gjort sen sist och att eventuell planering mot egen 

försörjning följs. 

    

Ett krav för att vara aktuell för försörjningsstöd är att den sökande står till arbetsmarknadens 

förfogande och aktivt bidrar till sin försörjning. Handläggaren ställer krav på att den sökande 

ska visa anteckning från möten på Arbetsförmedlingen, där planering och sökta arbeten ska 

framgå. I Säffle finns en Arbetsmarknadsenhet (AME) som ordnar praktikplatser samt har 

olika grupper för arbetsträning. Arbetsförmedlingen kan för en enskild person kräva 

sysselsättning på AME, när ingen annan sysselsättning står till buds. Om inte 

Arbetsförmedlingen kunnat hitta sysselsättning kan socialtjänsten ta beslut om 

”kompetenshöjande verksamhet”, och sysselsättning vid AME. Det innebär att 

socialsekreteraren tar kontakt med AME och frågar om lämplig praktik kan ges den enskilde. 

Deltagande vid AME blir då ett krav för att den enskilde ska bedömas stå till 

arbetsmarknadens förfogande.  

 

Om man jämför de metoder som handläggarna i Säffle använder vid 

försörjningsstödsbedömningar med andra kommuners, skiljer inte mycket. Gällande krav på 

att aktivt söka arbeten och bidra till egen försörjning, är det ett krav hos alla kommuner. Det 

är reglerat i Socialtjänstlagen. De flesta kommuner i Värmland har en arbetsmarknadsenhet 

som ordnar sysselsättning när inget annat står till buds. Möjligen kan det ha betydelse att man 

träffar alla som ansöker varje månad. Så är det inte i alla kommuner, beroende på antal 

ärenden per handläggare och vad man hinner med. Det är inte heller i alla kommuner man 

ansett det angeläget med socionomutbildning för att arbeta med försörjningsstöd, vilket kan 

ha betydelse för hur ärenden handläggs och hur bedömningar görs. För att få en bild av om 

man i vissa kommuner beviljar fler eller färre ansökningar om försörjningsstöd redovisas 

uppgifter på detta nedan. 
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Tabell 17. Antal beviljade och avslagna försörjningsstödsärenden 2012. (Källa: egen 

förfrågan till Individ- och familjeomsorgschefer i Värmland). 

 

 

2012 

 

Beviljade  

 

Avslag  

 

Totalt 

 

Andel beviljade (relativa tal) 

 

Säffle 

 

1860 

 

198 

 

2058 

 

90,3% 

Årjäng 834 45 879 94,8% 

Sunne 1712 55 1767 96,8% 

Forshaga 2225 315 2538 87,5% 

Kil 2146 216 2362 90,8% 

Grums 1555 215 1770 87,8% 

 

Av tabell 17 framgår antal beviljade och avslagna försörjningsstödsärenden samt andel 

beviljade ansökningar under 2012 i Säffle, Årjäng, Sunne, Forshaga, Kil och Grums 

kommuner. Vissa skillnader finns mellan kommunerna. Andel beviljade ansökningar varierar 

mellan 87 och 97 procent. I Sunne beviljades knappt 10 procent fler ansökningar än i 

Forshaga. Medelvärdet av andel beviljade ansökningar är drygt 91 procent. I Säffle beviljades 

drygt 90 procent av ansökningarna, vilket ligger något under medelvärdet.  

 

Tabell 18. Antal beviljade och avslagna försörjningsstödsärenden första halvåret 2013 

(Källa: Egen förfrågan till Individ- och familjeomsorgschefer i Värmland). 

 

 

 

 

Beviljade  

 

Avslag  

 

Totalt 

 

Andel beviljade (relativa tal) 

 

Säffle 

 

956 

 

112 

 

1068 

 

89,5% 

Årjäng 653 17 670 97,4% 

Sunne 967 61 1028 94,0% 

Forshaga 1157 115 1272 90,9% 

Kil 1239 139 1378 89,9% 

Grums 840 98 938 89,5% 

 

Av tabell 18 framgår antalet beviljade och avslagna försörjningsstödsärenden samt andel 

beviljade ansökningar under första halvåret 2013 i Säffle, Årjäng, Sunne, Forshaga, Kil och 

Grums kommuner. Skillnader finns mellan kommunerna. Andelen beviljade ansökningar är 

mellan 89 procent och 97 procent. I Årjäng beviljades 8 procent fler ansökningar än i Säffle. 

Medelvärde av andelen beviljade ansökningar är 92 procent. Säffle ligger något under 

medelvärdet. I Årjäng och Sunne, som också har låga kostnader för försörjningsstöd jämfört 

med snittet, beviljas flest ansökningar. Det skulle kunna visa på att låga kostnader för 
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försörjningsstöd inte enkelt kan förklaras med att handläggarna gör strikta bedömningar och 

avslår fler ansökningar än i andra kommuner. 

 

Interna faktorer som också kan ha betydelse för antalet som får försörjningsstöd, brukar vara 

organisation och metoder hos den arbetsgrupp som arbetar med 

försörjningsstödshandläggningen (Puide 2000). Åke Bergmark (2000) skriver om de 

arbetsmetoder som finns i olika kommuner och vilken betydelse det kan tänkas ha för 

bidragens storlek och antal. Många kommuner använder en Uppsalametodik i sitt arbete med 

försörjningsstödsklienter. Den vänder sig till arbetslösa klienter och syftar till att så snart som 

möjligt få bidragstagarna i arbete eller sysselsättning och bort från långvarigt 

bidragsberoende. Många kommuner har tagit fasta på att bidragsmottagarna bör ta ett stort 

egenansvar i att vara aktivt arbetssökande och skaffa eget arbete och att detta ska följas upp 

med täta kontakter mellan klient och socialsekreterare. Uppsalamodellen är en svensk variant 

av olika metoder för ”arbete istället för bidrag” som blivit allt vanligare de senaste 

decennierna i USA och i Europa (Bergmark 2000). Milton och Bergströms (1998) utvärdering 

av Uppsalamodellen visar att modellen inte nådde de syften den avsett i högre utsträckning än 

andra metoder; bidragstagarna uppbar inte socialbidrag under kortare tid och hade inte heller 

större chanser att få arbete eller påbörja utbildning. Resultatet kan ses som ett ifrågasättande 

av att genom hot om sanktioner påverka bidragsmottagarnas motivation att aktivt söka arbete 

(Milton & Bergström 1998). Även annan forskning har visat att stödja önskvärt beteende eller 

att bestraffa oönskat har relativt liten betydelse för om bidragsmottagarna lämnar systemet 

eller inte (Milton 2006). Sammantaget visar genomgången av organisationen för 

handläggning av försörjningsstöd i Säffle på att metoder och organisation till stora delar 

använder den så kallade Uppsalamodellen. Handläggaren träffar de flesta sökande varje 

månad. Anledningen till det sägs vara att det är lättare att ställa krav på den enskilde om den 

måste till handläggaren på besök. Krav ställs i övrigt för att vara berättigad, att man sökt 

arbete via arbetsförmedlingen, alternativt är sjukskriven, att man tar erbjudet arbete/ 

sysselsättning, att man redovisar efterfrågade handlingar. Min egen studie av andel beviljade 

och avslagna ansökningar visar att Säffle beviljar ansökningar till något lägre andel än övriga 

kommuner. I Årjäng och Sunne, som också har låga kostnader för försörjningsstöd jämfört 

med snittet, beviljades dock flest ansökningar. Det skulle kunna visa på att låga kostnader för 

försörjningsstöd inte enkelt kan förklaras med att handläggarna gör strikta bedömningar och 

avslår fler ansökningar än i andra kommuner. Större studier har visat att Uppsalamodellen 

inte når de syften den avsett i högre utsträckning än andra modeller. 
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6.4 Mikroperspektivet, resultat av intervjuer 

 

I det som följer ska jag redovisa resultatet av de intervjuer jag gjort. I intervjuerna framträder 

ett antal egenskaper som kan sammanfattas under två subkategorier; oberoende och privat 

relaterade sociala band . De två subkategorierna kan sedan sammanfattas i en huvudkategori 

som jag benämner traditionalism. Traditionalism kan ha olika innebörd beroende på vem som 

definierar det. Jag avser med traditionalism ett förhållningssätt som har sin grund i traditioner, 

normer, värderingar och sätt att leva som erhållits från den familj man vuxit upp i och som i 

grunden inte förändrats särskilt mycket de senaste generationerna. Jag menar att 

traditionalister vill ha arbete på den lokala arbetsmarknaden och har blygsamma 

yrkesambitioner samt är negativa till vidareutbildning. Nätverket av familj och släkt står för 

sammanhållning och stöd. Förändringsbenägenheten är liten. Med traditionalism i denna 

studie avser jag vidare en ”Säffleanda” , att det på orten finns en stolthet, en uppfattning om 

att ”Säffle är bäst”. Tidholm (2012) menar att man i de centerpartistiska bondebygderna varit 

van att klara sig själv. Man har inte slutat tro på sin förträfflighet och en stolthet finns. Något 

som intervjupersonerna också beskriver när det gäller Säffle. 

 

Tabell 19. Kategorier, subkategorier, egenskaper och indikatorer i studien. 

 

 

Huvudkategori 

 

Subkategori 

 

Egenskaper  

 

Indikatorer  

 

Traditionalism  

 

Oberoende  

 

Att klara sig själv  

 

Lösa problem själv  

Att inte söka offentlig hjälp 

Saknar kunskap  

Skamligt  

  Ekonomiska resurser  Ekonomisk försakelse  

Kapital i form av arbete, jakt, fiske 

 Privatrelaterade sociala band Stabilt nätverk  

 

Grupperingar 

Gamla klasskamrater  

Sammanhållning över generationsgränser 

Ingen gemenskapsbärare utöver privata 

relationer  

Vi och dom, ”rasism” 

 

Tabell 19 visar en sammanfattning av studiens intervjuresultat i form av en huvudkategori; 

traditionalism, två subkategorier; oberoende och privat relaterade sociala band samt 

därunder egenskaper och till sist indikatorer på datanivå. Traditionalismen kommer till 
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uttryck på flera ställen i intervjuerna. En informant ger uttryck för en uppfattning om att 

Säffleborna inte sätter sig in i saker eller aktivt tar ställning. Man gör som man alltid har gjort 

och som ens föräldrar och släkt eller nätverk gjort. En svårighet att bryta mönster tycks finnas. 

Informanterna kopplar den konservatism eller traditionalism de menar finns till den 

jordbrukstradition som många Säfflebor har. De menar att bönder är jordnära och 

konservativa och svåra att förändra. En av informanterna anser även att deras inställning kan 

ha betydelse för de låga kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen. 

 

”Däremot är man väldigt traditionalistisk, traditionell i någon slags konservativ mening. 

Man ser alltid att Säffle är bäst och det är en lite farlig inställning kan jag ju tycka. Jag 

tror att den konservatismen som jag upplever har sitt ursprung i att Säffle är ju en 

jordbruksbygd med bönder som har styrt den här kommunen under många år. Bönder är 

jordnära människor. Dom är traditionalister i ordets verkliga bemärkelse. Nu har vi varit 

styrda av centerpartistiska bönder så länge jag kan minnas och man ändrar inte gärna på 

saker och ting även om man säger sig vilja göra det. Och där tror jag en del av 

förklaringen till att man så ogärna söker sig till socialhjälpen finns”. (…) Den anda som 

präglar Säffle tycker jag är snarare jordbruksanda än bruksanda, och den konservatism 

som det har blivit. Jag tycker inte det finns mycket bruksanda här”. (IP2) 

 

Oberoende 

Uttryck om att man vill kunna klara sig själv utan att be andra om hjälp förekommer och 

återkommer hos alla tre informanterna, både när de beskriver sitt eget förhållningssätt och när 

de uttrycker sin uppfattning om Säfflebornas inställning. Detta illustreras av en: 

 

”Min mamma tycker att det är viktigt att som förälder så ska man lära sina barn att stå på 

egna ben. Man ska inte ”jåla” för mycket så utan man ska, måste klippa av så att de klarar 

sig själva. Det är liksom hedersamt lite sådär man ser lite upp till den som klarar sig själv. 

Och man ska inte bry sig om någon annan utan bry sig om sina egna angelägenheter. 

Typisk inställning. Man kan inte fråga hur det är med nån utan då är man kanske nyfiken. 

Arbetarkulturen som brukskulturen handlar om är väl just att man ska klara sig, att man 

har ett arbete och att man kan försörja sig. Att det finns en stolthet i det, att man inte ber 

nån om hjälp”. (IP1) 

 

Citatet illustrerar en uppfattning om att det inom den grupp informanten tillhörde under 

uppväxten fanns starka normer och värderingar kring vad som skulle anses värdigt eller 

ovärdigt. Att klara sig själv var finare och bättre än att inte göra det och det var därför en 

ambition hos informantens föräldrar att barnen skulle ut och stå på egna ben. Då kunde man 

dessutom vara stolt. En av informanterna kopplar Säfflebornas inställning till att det är viktigt 

att klara sig själv till deras benägenhet att inte söka bidrag. 
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”Det är jag säkert [ en typisk Säfflebo] för mig är det ju viktigt att klara sig själv, stå på 

egna ben och så om det är det jag menade med Säffleandan och det är väl det som visar 

sig i statistiken för försörjningsstöd också i låga kostnader.”( IP1) 

 

En informant upplevde inte någon ekonomisk utsatthet i föräldrahemmet, trots att föräldrarna 

var arbetare. Hen menar att det är man själv som måste ta ansvar för att lyckas i livet. Om 

man inte gör det har man på något sätt gjort fel. Hen menar att hens sätt att själv ta ansvar var 

att inte ta till sig saker utan intala sig att ”det går bra”. Informanterna menar att Säffleborna 

verkar vilja klara sig själva och inte söka hjälp från samhället. Det finns en anda av att det är 

finare att klara sig själv än att be andra om hjälp. Den som inte gör det kan klandras. De ger 

uttryck för en sorts svaghet i att behöva be om hjälp. Enligt Jakobsen & Karlsson (1993) finns 

i de självständigas livsform ideal om hårt arbete och lojalitet. Det är att vara verksam åt sig 

själv som ger det goda i livet och livets mening. Intervjupersonerna ger ett antal exempel på 

hur de själva ser på att söka socialbidrag och hur de uppfattar att Säfflebornas inställning är. 

De menar att söka socialbidrag inte är något de skulle göra. Det är ingen möjlig lösning på 

ekonomiska problem. De har alla tre någon gång i livet haft det knapert ekonomiskt men att 

de skulle vända sig till socialtjänsten för att lösa det fanns inte med som en lösning för någon 

av dem. De kände inte till att man kunde göra det och ingen i deras nätverk sökte socialbidrag. 

En av dem berättar om varför hen inte sökte socialbidrag: 

 

”Den tanken fanns inte. Det var ingen som hade berättat för mig. Nej det fanns 

inte med och jag hade inga kompisar som varit på socialkontoret. I alla fall 

berättade de inte det för mig. Det hade varit skämmigt. Jag skulle aldrig 

ha…nej. Jag tror inte jag skulle gått dit ändå faktiskt. Sen tror jag i och för sig 

att försäkringskassans bidrag är mer accepterade för gemene man än vad 

socialbidrag är, det tror jag absolut och bostadsbidrag kan man få utan att 

känna skuldkänslor för. Men socialbidrag är nog fortfarande sådär skämmigt.” 

(IP1) 

 

Citatet visar på en inställning att det är ovärdigt att behöva söka socialbidrag, att det är något 

som man ska skämmas för. Man ska skämmas för att man inte kunnat klara sig själv. Övriga 

bidrag som man inte behöver be om på samma sätt är inte heller så stigmatiserande och inte 

heller förknippat med samma skuld och skam. Att söka socialbidrag är för informanterna 

något som andra gör, andra grupper som de själva inte tillhör eller vill tillhöra. Man tycker 
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inte att det är fel men man skulle aldrig göra det själv. Inom den egna gruppen finns en norm 

att inte söka socialbidrag. En av dem säger; 

 

”Det kanske är fel att säga så men det skulle jag ha för jag tänker nog själv att 

jag ska klara mig själv…men sen tycker inte jag att det är fel…så det gäller bara 

mig. Jag ser inte nåt annorlunda på nån som jag skulle veta har gjort det eller 

så, nej. Men för min egen del skulle det kännas jättekonstigt…” (IP3) 

 

Intervjupersonerna har i viss utsträckning vänt sig till personer i sitt nätverk när de behövt 

hjälp eller stöd på olika sätt. De vänder sig naturligt till sin närmaste familj men tycks dra sig 

för att ta hjälp av föräldrar eller syskon. Det tycks som att informanterna i en utsatt situation 

skulle uppfatta det som nedvärderande att be föräldrar eller syskon om hjälp. Åter vittnar 

deras inställning om att det är viktigt att stå på egna ben och inte vara beroende av andra. 

 

”Jag snålade. Hem till mamma gick jag aldrig för att få pengar och absolut inte 

till mina syskon. Nej jag skulle aldrig nedvärdera mig så pass, aldrig…man blir ju 

självständig i alla fall. (…) Jag vet att jag nån gång fick låna av en kompis, men de 

pengarna skulle ju återbetalas. (….) Jag tror att jag skulle be nån kompis om hjälp 

i så fall.”(IP1) 

 

De menar att många Säfflebor har ett nätverk som de kan vända sig till i utsatta situationer. 

Många Säfflebor har bott på orten i generationer och har ett stort nätverk. De menar att man 

inom ett nätverk hjälper och stöttar varandra. 

 

”Många vänder sig till sitt nätverk, till folk runt omkring och ber om hjälp…Jag 

tror det alltså ja men när det var översvämning. Vi var ju med på några olika 

ställen och bar sandsäckar och allt vad det nu var, så det gör man nog också (…) 

Ja det tror jag att man har [ett nätverk att vända sig till], det är inte så många som 

flyttar in här utan många bor ju här för att man är uppväxt här.” (IP3) 

 

De två intervjupersonerna som har vuxit upp i Säffle beskriver att de haft bönder i släkten. 

Alla tre tror att många Säfflebor har en nära koppling till personer som har eller har haft 

lantbruk. Det innebär en möjlighet att kunna klara sig ekonomiskt på andra sätt än genom 

inkomst av lönearbete: 

 

”Det är alltid nån som känner nån eller som är släkt med nån utifrån 

Värmlandsnäs eller Värmlandsbro omkring där. Det har man hört i alla tider att 

man kan köpa sig en gris där, köpa kött. Man hittar ändå vägar för att försörja sig 
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eller att komma billigare undan eller så, utan att behöva be om bidrag då.(…). Det 

är många som har djur och det är skog och jaktmarker och så.” (IP1) 

 

Privatrelaterade sociala band 

Alla tre intervjupersonerna ger uttryck för att det finns tydliga grupperingar i Säffle, utifrån 

bostadsområde, status, ekonomi och yrke. De beskriver att man umgås inom sin grupp som 

man oftast befunnit sig i hela livet. Gamla kamrater från skoltiden utgör den centrala 

umgängeskretsen. Det är relationer som i många fall funnits över lång tid och som inte 

upphört trots att man kanske inte längre har så mycket gemensamt. Informanterna beskriver 

sådana grupperingar och nätverk som mycket fasta och svåra att bryta eller ta sig in i. 

 

”Vi Säfflebor tror jag umgås i väldigt hög utsträckning med det gänget man 

hade när man gick i skolan. Man har kvar sina gamla klasskamrater, man har 

kvar dem och umgås fortfarande med dem och gärna att man har fått barn i 

ungefär samma tid så att barnen har liksom(…). Fast man kanske inte längre har 

något annat gemensamt än att man var klasskompisar… Att bryta sig in som 

utomstående i sådana konstellationer är helt uteslutet, skulle jag säga. Sen finns 

det väl de här grupperna, men det där tror jag tillhör… jag tänker vilka som har 

det där att det är viktigt för dem och bostadsområden. De som är lite tjusigare 

umgås ju med varandra.(….)Möjligt att man kan blanda sig [ grupperna] med 

där och där men inte där och där mellan längst upp och längst ned skulle jag 

säga att det inte finns någon blandning.” (IP1) 

 

En av dem har vuxit upp i Säffle och bott här hela livet. Hen har inte velat eller behövt flytta 

då hen haft arbete, utbildat sig och skaffat familj i närområdet. Hen tror att ungdomar flyttar 

från Säffle för att skaffa sig arbete eller utbildning och att det ses som något bra av 

Säffleborna. De äldre flyttar dock inte så gärna. Informanterna ger även uttryck för att det 

finns grupperingar med olika inställning till att flytta från orten när det blir svårt att försörja 

sig. I olika grupper har man olika inställning till vad man själv kan eller behöver göra för att 

hitta försörjning. En av dem menar att vissa grupper i Säffle blir kvar på orten i högre 

utsträckning än andra och att de inte kan ta så bra hand om sig själva utan kommer att belasta 

försörjningsstödet framöver. Kanske har en sådan grupp större behov av att känna trygghet 

hos det nätverk de har runt sig i Säffle och det kan för dem kännas alltför otryggt att ge sig 

iväg och lämna den enda trygghet som finns. 

 

”Det är ju så att en stor del av befolkningen flyttar härifrån, framförallt tjejer. 

Väldigt få kvinnor i yngre åldrar stannar kvar. Har man studerat så flyttar man 
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härifrån(….). Samtidigt finns ju en del killar kvar i yngre åldrar som inte kommer 

härifrån av andra skäl, är sämre i skolan och av olika skäl och blir kvar här och 

det är klart att kommer detta att fortsätta så tror jag att pressen på 

försörjningsstödet kommer att öka. För så småningom när vi gamla försvinner så 

ersätts det ju av en generation som kanske inte är så van att ta hand om sig 

själv(…)En del utav Säffles problem kanske hänger samman med att man faktiskt 

hänger fast här(…) Det är den här konservatismen som jag försökt att relatera till 

för att försöka förstå varför man stannar kvar här trots att det faktiskt inte finns nåt 

jobb och det finns nåt i den här miljön som man trivs med.” (IP2) 

 

En av dem beskriver ungdomars inställning. De vill helst inte flytta utan upplever en trygghet 

i Säffle där de alltid bott, känner alla och vet vad som förväntas. Hen menar att de som blir 

kvar i Säffle är de som är mindre studiemotiverade, har sämre betyg och inte har några 

särskilda fritidsintressen. Hen menar vidare att Säfflebornas förändringsbenägenhet är låg när 

det gäller förändringar på viktiga livsområden; 

 

” Man börjar inte plötsligt jobba på hemtjänsten om man inte gjort det förut… och 

man börjar inte heller studera.(…) Jag tror att det handlar om rädsla, man är väl lite 

inskränkt.(…) Det blir ju inte heller lättare att flytta med åren, så har man inte 

kunnat tänkt sig det tidigare och så är man 40 eller 45 och arbetslös så nej. Av de 

jag vet så har jag otroligt svårt att se att de skulle välja att flytta.” (IP3) 

 

Var man bor, i vilket bostadsområde verkar ha stor betydelse för det egna umgänget och 

grupptillhörigheten: Informanterna beskriver att Säffle är en uppdelad ort utifrån hög 

respektive låg status kopplat till vissa bostadsområden. Att bo på västra sidan av Byälven 

anses vara förknippat med låg status, medan det är hög status att bo i de områden som ligger 

på östra sidan om Byälven. Under den tid då bruket i Säffle sysselsatte många Säfflebor 

uppkom en uppdelning av bostadsområden i bättre och sämre. I de sämre områdena bodde 

brukets arbetare och i de bättre områdena bodde tjänstemännen och i det bästa området bodde 

cheferna. När det byggdes många hyresfastigheter och lägenheter på 1950 - och 60 - talet kom 

de att byggas på den sida älven som ansågs sämre. Bostadsområdenas karaktär av bättre och 

sämre präglar fortfarande i hög utsträckning bostadpriser och status bland Säffleborna. En 

informant tycker sig se samma mönster bland ungdomar i staden: 

 

”Men jag har ju en känsla av att det är fler som väljer att plugga vidare och som sen 

väljer att komma nånvart och som vill resa och så från de här områdena [östra]. 

(…)Många känns mer målmedvetna nu kan jag tycka och att många siktar högt 

samtidigt som att det blir mer en skillnad att det blir mer klasser kanske, en 
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uppdelning, att man kan se en klick som blir mer studiemotiverade, mer 

målmedvetna(…).Samtidigt som det finns en grupp som absolut inte är det. Om det 

tidigare var mer jämnt kanske det nu är mer två läger.” (IP2) 

 

Informanterna kommer alla under intervjuns gång in på nya grupper i Säffle bestående av 

invandrare, och de ger uttryck för vad de själva tror om detta och vilken inställning de tror att 

Säffleborna har till ett mer mångkulturellt samhälle: 

 

”Det finns ju en stor flyktingförläggning i Säffle och så många flyktingar i lilla 

Säffle. Det har ju ändå bidragit till en annan utveckling. På gott och ont, vi har ju 

blivit mer mångkulturella i Säffle, men det har också blivit mycket vi och dom. 

Asylsökande är ju placerade på särskilda ställen och inte alls blandade med andra. 

(…) Jag tror att det är problematiskt faktiskt, klart det finns väl positiva saker också 

men jag tänker att det kan skapa rasism, mycket snatterier och gemene man tror att 

alla flyktingar bara får en massa saker och så. Det kan bli motsättningar.” (IP1) 

 

Det tycks som att när Säffle fått alltfler invånare från andra länder så har de blivit ytterligare 

en grupp för sig bland andra grupper som finns. Invandrare i Säffle både bor och umgås 

väldigt avgränsat från den övriga staden. I den” vi och dom” mentalitet som informanten ovan 

beskriver kan finnas en grogrund för rasistiska tendenser och informanterna tror att det finns 

en ”smygrasism” i Säffle. Om man inte har det så bra själv behöver man någon att skylla på 

menar en av informanterna och det ligger nära till hands att gruppen invandrare i Säffle är den 

gruppen. 

 

”Jag tror att rasismen i Säffle är ganska hög, även om det inte är så många som 

är det ute på gatorna så tror jag att det finns en hel del stugrasism, tyvärr, vilket 

gör att jag inte tror att man ser det som ett problem… jag är rädd för det(…). Har 

man det inte så bra själv så vill man gärna ha nån att skylla på och då är det 

väldigt lätt att hitta nån grupp alltså hade vi inte haft invandringen så hade det 

inte sett ut på det här sättet… då hade jag haft ett jobb.” (IP3) 

 

De tendenser av ”vi och dom”- mentalitet som informanterna menar finns i Säffle kan 

vara farliga om ingen ser dem och agerar för förändring. En informant saknar en 

samlande kraft i Säffle som kan överbrygga motsättningar mellan olika grupperingar 

och samla Säffleborna för gemensamma saker. Sådana krafter menar hen har funnits 

på orten tidigare, men inte längre. 
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”Den här smygrasismen, det här sättet att hantera människor som inte är som vi i 

det vardagliga tror jag att vi har svårare för. Folk idag, arbetslöshet, en minskande 

del av befolkningen i arbete, man ser ju att det kommer hit folk som inte har nåt att 

göra på dagarna och det är klart att man kan förledas att tycka…, fan, såna där ska 

vi inte ha här va (…)Men här finns nån slags smygrasism i Säffle idag som man kan 

se. Jag saknar idag någon samlande figur i stan i kommunen som skulle kunna ställa 

sig upp och ryta i nån gång och säga att vi ska faktiskt ta hand om folk, och sen vem 

som gör det ja, det finns ingen. Den som kan ställa sig i täten för ett 

demonstrationståg mot rasism som finns på en del andra håll och som funnits här 

tidigare finns inte nu.” (IP2) 

 

I studien har jag frågat mig om Säfflebornas dominerande sätt att leva, deras normer 

och värderingar kan förklara de låga kostnaderna för försörjningsstöd. Studiens 

intervjudel visar på att det hos Säffleborna finns en traditionalism bestående av 

kategorierna oberoende och privatrelaterade sociala band. Intervjuresultaten pekar 

på att det finns flera normer och värderingar samt sätt att leva hos Säffleborna som 

indikerar att det är ovanligt, skamligt och ovärdigt att söka socialbidrag i Säffle. 

Informanterna beskriver att de själva och Säffleborna i första hand vänder sig till sitt 

nätverk i utsatta situationer. Informanterna beskriver även orten Säffle som bestående 

av fasta privatrelaterade sociala band som är svåra att bryta.  
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7. Analys och slutsats 

Jag inleder detta kapitel med att återkoppla resultaten till studiens syfte och frågeställningar. 

Sedan följer en analys av resultaten kopplat till teorier och tidigare forskning med 

utgångspunkt i Salonens nivåmodell (kap. 3, sid. 20). Kapitlet avslutas med en slutsats. 

 

7.1 Analys 

 

Syftet med min studie var att belysa om strukturella faktorer, välfärdsindikatorer samt den 

interna organisationen för handläggning av socialbidrag i kombination med dominerande sätt 

att leva sina liv på med tillhörande värderingar och normer kan användas för att förstå varför 

kostnaderna är låga för försörjningsstöd i Säffle kommun. 

 

Studiens resultat visar att det finns såväl strukturella faktorer som individuella 

välfärdsindikatorer och dominerande livsformer för Säffle som kan förklara de låga 

kostnaderna för försörjningsstöd. Jag kopplar resultatet till Tapio Salonens teorier om 

samhällets sista försörjningsstöd (kap.3, sid.20). Förhållanden på makronivå som påverkar 

bidragets omfattning brukar benämnas strukturella eller externa faktorer. Arbetsmarknaden 

har varit en grundläggande komponent i hushållens försörjningsvillkor. De offentliga 

trygghetssystemen har blivit allt viktigare för hushållens levnadsstandard (Salonen 2000). I 

Säffle finns ett antal strukturella faktorer som brukar innebära höga kostnader för 

försörjningsstöd. Säffle har en åldrande befolkning, en låg utbildningsnivå samt en hög 

arbetslöshet. Arbetslösheten utmärker sig som särskilt hög i gruppen ungdomar och 

utlandsfödda. Det finns emellertid positiva strukturella faktorer som tycks motverka eller 

mildra effekterna av de negativa. En hög sysselsättningsgrad finns i Säffle trots den höga 

arbetslösheten. En hög sysselsättningsgrad innebär att färre lever i permanent utanförskap och 

även om arbetslösheten procentuellt sett är hög i Säffle kanske den inte upplevs vara hög. Det 

vill säga att vara arbetslös i Säffle inte blivit ett dominerande sätt att leva. Säffle 

karaktäriseras vidare av en hög andel egenföretagare och en hög andel som arbetar inom 

jordbruk. Småbrukens och bondebygdens tradition av försörjning från många källor har gjort 

orter med hög andel bönder och egenföretagare mindre såbara för konjunktursvängningar och 

förändringar i den globala ekonomin (Mattsson 2010). Min studie visar att den höga andelen 

egenföretagare och bönder och deras tradition av försörjning från många källor kan vara 

viktiga skäl till att Säffleborna klarar sig utan att söka hjälp från det offentliga. 
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Bybergs (1998) undersökning visar att drygt hälften av kommunernas socialbidragskostnader 

kunde hänföras till faktorer på makronivå som ligger utanför socialtjänstens och 

kommunpolitikens räckvidd. På mesonivån har återkommande studier (Byberg 1998, samt 

Länsstyrelsernas och Socialstyrelsens fortlöpande tillsynsverksamhet, se till exempel 

Socialstyrelsen 1997b och 1999c) inte kunnat finna något entydigt samband mellan 

kommunernas generositet vad gäller bidragsnivåer och/eller bidragsnormernas konstruktion 

och variationen av socialbidragskostnader över landet (Salonen 2000). Min studie visar att 

låga kostnader för försörjningsstöd sannolikt inte hänger samman med en högre andel avslag 

på ansökningar om försörjningsstöd. Säffle, Årjäng och Sunne kommuner har alla tre mycket 

låga kostnader för försörjningsstöd. Dock beviljade både Sunne och Årjäng under 2013 fler 

ansökningar om försörjningsstöd än övriga kommuner. Flera forskare har visat att det har 

relativt liten betydelse för om socialbidragsklienter lämnar systemet eller inte om man stödjer 

önskvärt beteende eller bestraffar oönskat (Milton 2006). 

 

I det individuella välfärdsperspektivet alltjämt på makronivån visar studien att Säffleborna har 

en låg ohälsa. Forskning har visat att ett samband finns mellan låg socioekonomisk status och 

ohälsa och utifrån den redovisade statistiken kan jag anta att eftersom Säffleborna har en 

relativt god hälsa skulle det tyda på att antalet Säfflebor med låg socioekonomisk status inte är 

så stort. Dock indikerar statisktiken på strukturell nivå att antalet Säfflebor med låg 

socioekonomisk status borde vara högt med tanke framförallt på den låga utbildningsnivån 

och den höga arbetslöshet som råder. Wilkinson och Pickett (2009) har på grundval av ett 

stort antal studier kommit fram till att nästan alla de problem som är vanligare längst ned på 

den sociala samhällsstegen är mer frekventa i samhällen med större ojämlikhet. De menar 

vidare att orsaken till att hälsa tenderar att vara sämre på mer eftersatta platser är att de är 

ojämlika eller eftersatta i relation till samhället i stort. De skriver att det idag finns ett otal 

undersökningar som visar att låg social status har en tydlig inverkan på fysisk hälsa. 

Framförallt visar det sig att stress i arbetet och känslan av brist på kontroll har stor betydelse 

för den fysiska hälsan. De menar vidare att även våra relationer till andra har betydelse för 

hälsan. Att ha vänner, vara gift, tillhöra en religiös grupp eller något annat sammanhang, att 

ha människor runt oss som ger oss sitt stöd, gagnar vår hälsa. Stress i tidig ålder påverkar 

vidare fysisk tillväxt, emotionell, social och intellektuell utveckling, hälsa och hälsobeteende 

senare i livet. Sammantaget får psykosociala faktorer ökad vikt i rika industriländer där den 

materiella levnadsstandarden är tillräckligt hög för att inte längre vara direkt bestämmande för 
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folkhälsan (Wilkinson & Pickett 2009). Jag menar att det är mera sannolikt att de sociala 

nätverken i Säffle som är täta och betydelsefulla, skyddar invånarna mot ohälsosamma 

faktorer, orsakade av negativa strukturella faktorer. Personer med relativt god hälsa samt ett 

nära och betydelsefullt nätverk kan ha mindre anledning att söka socialbidrag. Sammantaget 

tyder resultaten av de individuella välfärdsfaktorerna på att den relativt låga ohälsan hos 

Säffleborna är en bidragande faktor till de låga kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen.  

 

På mikronivån och ur intervjuerna framträder ett antal egenskaper som kan sammanfattas 

under två subkategorier; oberoende och privat relaterade sociala band. De två 

subkategorierna kan sedan sammanfattas i en huvudkategori som jag benämner 

traditionalism.  

 

Under subkategorin oberoende finns egenskaperna att klara sig själv och ekonomiska 

resurser. Att klara sig själv innebär en vilja, en norm och en ambition att i olika situationer i 

livet hellre välja att lösa sina problem på egen hand än att be andra om hjälp. I Sverige 

generellt har den ökade familjesplittringen haft betydelse för ökning av socialbidragen. 

Ensamhushåll är mer sårbara än hushåll med flera försörjare. Ensamförsörjande vuxna med 

barn har markant ökat de senaste årtiondena. Banden generationer emellan spelar också in och 

påverkar vilka hushåll som klarar tillfälliga kriser utan hjälp från socialkontoret. Släktmönster 

ser olika ut beroende på klasstillhörighet och det skiljer sig mellan stad och landsbygd. 

Bidragsmottagare tenderar att ha färre sociala kontakter med anhöriga än andra (Salonen 

1994). Pia Ramhöj har i sin forskning sett att äldre i de olika livsformerna har olika 

förhållningssätt till att använda sitt nätverk i utsatta situationer för hjälp och stöd (Ramhöj 

1991). Säffle har en hög andel personer som lever eller har levt självständighetens livsform 

(Jakobsen och Karlsson 1993). De självständiga försöker så långt som möjligt undvika att bli 

beroende av det offentligas institutioner och hålla fast i sitt naturliga nätverk. Resultatet av 

intervjustudien visar att många i Säffle tycks använda sig av sitt nätverk i första hand. De 

flesta förutsätts ha ett naturligt nätverk att vända sig till, man har bott här i många 

generationer och har en fast förankring här. 

 

Vidare finns under egenskapen Att klara sig själv, indikatorer som att det är skamligt att söka 

socialbidrag och att man kanske inom sin grupp saknar kunskap om att möjligheten att söka 

socialbidrag finns. Om man lever självständighetens livsform försöker man så långt som 

möjligt att undvika att bli beroende av det offentligas institutioner och istället hålla fast vid 
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sitt naturliga nätverk. I självständighetens livsform finns ideal av hårt arbete och lojalitet. Att 

vara verksam åt sig själv ger det goda i livet och är livets mål i denna livsform (Jakobsen & 

Karlsson 1993). Intervjupersonerna har inte själva vänt sig till socialtjänsten för att söka hjälp. 

Ingen i deras nätverk gjorde det och de kände inte ens till att den lösningen kunde finnas när 

de tidigare behövde hjälp. Många Säfflebor verkar i sammanhang där det är ovanligt att söka 

socialbidrag. Det finns inte med som en lösning om man skulle få problem. Forskning har 

visat att benägenhet att söka socialbidrag smittar eller ärvs (Enmark & Hanspers 2011: 

Frediksson & Åslund 2005). Så kan vara fallet även i Säffle. Individer som växer upp i 

sammanhang där det är naturligt att söka socialbidrag har själva en större benägenhet att söka 

bidrag. Individer som växer upp i sammanhang där det är ovanligt, eller att man inte uppfattar 

det som ett alternativ är förmodligen själva mindre benägna att söka socialbidrag. Det 

uppfattas som behäftat med skuld och skam att söka socialbidrag. Om det är en viktig norm i 

den grupp man tillhör blir det ett starkt skäl till att inte söka socialbidrag. Kalander- 

Blomqvists undersökning (2001) visar att runt 80 procent av socialbidragsklienterna trodde att 

allmänheten ansåg att de inte kunde sköta sin ekonomi, att de var lata och att de utnyttjade 

systemet. 

 

Wim van Oorschot (1991) och Björn Gustafsson (2002) har i sina studier visat att 

underutnyttjandet av socialbidrag är stort i västerländska stater och frågar sig hur effektivt 

vårt socialbidragssystem egentligen är i att bekämpa fattigdom. De menar att underutnyttjande 

är starkt relaterat till behovsprövningen av socialbidrag. De menar också att det är viktigt att 

nå ut med information om socialbidrag, för att säkerställa att ingen som har rätt till bidrag 

missar det. Troligen finns det ett underutnyttjande av socialbidrag i Säffle. Vad gäller 

organisation och metoder för socialbidragshandläggningen i Säffle kan man fundera på hur 

väl information om rättigheter och möjligheter att erhålla socialbidrag når ut till Säffleborna. 

Information om möjligheter att erhålla socialbidrag finns på kommunens hemsida och i 

broschyrer men kräver att den enskilde själv är aktiv och skaffar sig kunskap. 

 

Under subkategorin oberoende är ekonomiska resurser den andra egenskapen. Genom att 

ekonomiskt försaka eller skaffa sig kapital i form av arbete, fisk- och jaktmöjligheter eller 

andra naturtillgångar kan man undvika att bli beroende av andra och upprätthålla sina 

traditionella normer och värderingar. Norell (2012) menar att västra Värmland, dit Säffle hör, 

karaktäriseras av landsbygdsnäringar och småföretagande inom olika branscher. Säffle 

beskrivs som en ort bestående av många bönder, eller där många har bönder i sin släkt. 
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Bönder är jordnära, traditionella och konservativa, men också självständiga och obenägna att 

söka hjälp från samhället. De vänder sig däremot naturligt till sitt nätverk, där de kan få hjälp 

genom tillgång till olika naturtillgångar och andra sätt att klara sig. Tidholm (2012) skriver att 

bondbygderna fick lära sig att klara sig själva. Man väntar inte på att samhället ska lösa 

problemen utan man tar tag i det själv. 

 

Den andra subkategorin handlar om privatrelaterade sociala band. Informanterna i studien 

ger uttryck för att det i Säffle finns tydliga grupperingar utifrån bostadsområde, status, 

ekonomi och yrke. De beskriver att man ofta umgås med gamla klasskamrater, att det finns en 

sammanhållning över generationsgränserna men också en ”vi och dom”- mentalitet, mellan 

grupper av människor. Informanterna visar på en uppdelad ort med mer eller mindre fasta 

grupperingar som är svåra att bryta. De menar att klyftorna mellan människor på orten ökat, 

framförallt när det gäller hur och vad ungdomar väljer vad gäller utbildning och arbete. Om 

det i Säffle finns många personer som lever eller har nära koppling till självständighetens 

livsform och dess sätt att inte söka offentlig hjälp, kan det vara en förklaring till det låga 

utnyttjandet av socialbidrag. De som i så fall söker socialbidrag lever helt andra livsformer 

och blandar sig inte med övriga grupper. Informanterna menar att Säffleborna verkar ha en 

ovilja till att flytta från orten även om det skulle krävas för försörjningens skull. De som 

flyttar är de yngre, för att skaffa utbildning och för att söka arbete. Många har bott på orten i 

generationer och rötterna är djupa. Man kan uppfatta Säffle och nätverket man har här som 

den enda trygghet som finns kvar om man blivit av med jobbet. En del av Säffles problem 

kanske hänger samman med att många blir kvar på orten, trots att det inte finns något arbete. 

Det här skulle kunna vara ett uttryck för neokulturation. Neokulturation beskrivs av Jakobsen 

och Karlsson (1993) som att när något förändras i ens livsforms existens så att man upplever 

att livsformen hotas inträffar neokulturation. Den tar sig uttryck i att försvara, upprätthålla, 

bekräfta eller återskapa livsformens existensvillkor. Det blir en fråga om att motverka 

förändringar eller att anpassa livsformen till nya förutsättningar 

 

Den ”vi och dom”- mentalitet som finns i Säffle kan vara grunden till den ”stugrasism” som 

beskrivs. Om man upplever att ens grupps livsbetingelser hotas försöker man försvara och 

upprätthålla den egna gruppens existens. Kanske är det vad vi ser i Säffle idag. En segregation 

och uppdelning av grupper som försvarar sin egen livsform och inte vill blanda sig med andra. 

Detta blir särskilt tydligt när det gäller nya invånare i Säffle, inflyttade människor från andra 
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orter eller från andra kulturer och länder. I intervjuerna framkommer också att det inte finns 

någon sammanhållande gemenskapsbärare i Säffle idag.  

 

7.2 Slutsats 

 

Min studie leder fram till flera slutsatser. Det finns i Säffle strukturella faktorer som verkar i 

negativ riktning och som brukar innebära höga kostnader för socialbidragen. Framförallt är 

arbetslösheten hög och utbildningsnivån låg i Säffle. Dock finns även ett antal positiva 

strukturella faktorer som effektivt tycks mildra eller lindra de negativa. Sysselsättningsgraden 

är hög i Säffle, trots den höga arbetslösheten. Det indikerar att färre Säfflebor lever i 

permanent utanförskap och fastän arbetslösheten procentuellt sett är hög, har det inte blivit det 

dominerande sättet att leva. Säffle har vidare en hög andel egenföretagare och en hög andel 

som arbetar inom jordbruk. Egenföretagare och jordbrukare har en stark tradition av att klara 

sig själva utan att söka hjälp från det offentliga. Säffleborna har vidare en relativt låg ohälsa. 

Jag menar att förklaringen till det troligen är de starka och välfungerande sociala nätverk som 

finns i Säffle och som skyddar mot ohälsa. Jag har inte funnit någon tydlig indikation på att 

den interna organisationen och den Uppsalametodik som i hög utsträckning bedrivs vid 

handläggning av socialbidrag i Säffle, skulle förklara de låga kostnaderna. Området kan dock 

vara lämpligt för vidare forskning. Mina informanter visar på ett antal normer och värderingar 

som de själva har och som eventuellt fler Säfflebor har. Det är normer och värderingar som 

visar på att en traditionalism finns som innebär att det anses värdigt att klara sig själv men 

ovärdigt att söka socialbidrag. Informanterna visar även på att det i Säffle finns fasta 

grupperingar som är svåra att bryta, med egna normer och värderingar. Min studie visar att ett 

underutnyttjande av socialbidrag kan finnas i Säffle. För att kunna säga något mera generellt 

om Säfflebornas normer och värderingar behöver de dock studeras vidare. 

 

8. Diskussion 

 

8.1 Diskussion 

 

Genom min studie har jag fått en vidgad och fördjupad syn på vilka faktorer som sannolikt 

påverkar de låga kostnaderna för socialbidrag i Säffle. Min utgångspunkt var den interna 

organisationen för socialbidrag och mina egna synpunkter på att fler faktorer i Säffle och 
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bland Säffleborna sannolikt påverkade socialbidragskostnaderna, vilket även annan forskning 

visat på. Den breda ansats jag haft har varit nödvändig och intressant men komplex. En 

begränsad studie om till exempel endast Säfflebornas normer och värderingar hade ur mitt sätt 

att se det inte varit lika givande. Jag har haft god hjälp av Salonens (2000) nivåmodell (sid. 

20) där han utgår från att förhållanden på alla nivåerna, makro, meso och mikro och samband 

mellan dem påverkar socialbidragens omfattning. Förhållanden på mesonivån, som i min 

studie benämns den interna organisationen för handläggning av socialbidrag, hade kunnat 

studeras mera. Socialsekreterarnas bemötande och metoder, till exempel att socialsekreterarna 

i Säffle har målsättningen att träffa alla klienter varje månad, kan ha en viss betydelse för 

socialbidragens omfattning. Dock valde jag att inte fördjupa mig i den interna organisationen, 

dels för att flera större studier visat på att stödja önskvärt beteende eller bestraffa oönskat har 

liten betydelse för om bidragstagarna lämnar systemet eller inte, dels för att jag själv arbetar 

inom organisationen och en fördjupad studie här hade inte varit lämplig som jag ser det. När 

det gäller att förstå och tolka mina informanters normer och värderingar har jag haft god hjälp 

av Jakobsen och Karlssons (1993) livsformsteorier samt även Ramhöjs (1991) studier om hur 

människor från olika livsformer handlar när de söker sjukvård. Jag menar att trots att 

Jakobsen och Karlssons teorier nu har några år på nacken, känns de igen utifrån 

intervjuresultaten. Informanterna själva lever den så kallade karriärlivsformen och deras svar 

blir tydliga utifrån den. Deras svar om Säffleborna visar på normer av traditionalism, 

oberoende och privatrelaterade sociala band, normer som enligt Jakobsen och Karlsson (1993) 

är vanliga i självständighetens livsform. Starka privatrelaterade sociala band menar jag har 

både en framsida och en baksida. Att ha ett stabilt nätverk kan vara skyddande för individerna 

i nätverket och innebär en minskad risk för ohälsa. Om man inom gruppen har normer och 

värderingar som att det är viktigt att vara oberoende och att inte söka socialbidrag, fast man 

kanske skulle vara berättigad, blir det ett starkt skäl till att inte söka socialbidrag. Baksidan 

kan vara, utifrån Jakobsen och Karlssons (1993) teorier om sociocentrism och neokulturation, 

att individerna inom en livsform har svårt att förstå individer som lever en annan livsform och 

varje livsform försvarar sin egen existens. Man misstolkar och missförstår lätt varandra. 

Därför kan starka privatrelaterade sociala band i ett samhälle skapa grogrund för 

motsättningar och rasism. Eftersom min studie är begränsad utifrån resultat av tre intervjuer, 

ser jag de normer och värderingar som informanterna beskriver hos Säffleborna mera som 

intressanta faktorer för vidare forskning. Vilka normer och värderingar och vilken välfärd har 

människor i andra samhällen där socialbidragskostnaderna är låga? Vilka skillnader finns 

mellan samhällen med låga respektive höga socialbidragskostnader? 
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Min studie visar vidare på att ett underutnyttjande av socialbidrag kan finnas i Säffle. 

Underutnyttjande kan ses både positivt och negativt. Socialtjänstens låga kostnader för 

socialbidragen är positivt för den kommunala ekonomin. Vilka kan konsekvenserna bli för 

enskilda människor som är berättigade till socialbidrag men som inte söker?  Hur kan det 

påverka andra faktorer i människors liv? Uppstår kostnader istället någon annanstans? Eller 

kanske är det även positivt för enskilda människor med ett underutnyttjande. Kanske tar man 

fler egna initiativ och hittar egna lösningar på sina problem? Vad är egentligen socialtjänstens 

yttersta uppdrag när det gäller människor med försörjningsproblem? Jag ser det som att 

bekämpa den fattigdom som uppstår genom att de andra välfärdssystemen inte förmår täcka 

upp för alla i samhället. Socialbidrag är en rättighet när alla andra möjligheter till försörjning 

är uttömda. Vi har allt mer fått ett uppdelat samhälle där fler utesluts från våra andra 

välfärdssystem och allt fler behöver socialbidrag. Socialtjänstens uppdrag är att informera om 

rättigheter och skyldigheter när det gäller socialbidrag. Det kan vara värdefullt att i Säffle 

försöka att ytterligare främja faktorer som mildrar eller förhindrar ökade kostnader för 

socialbidrag utan att det drabbar de enskilda negativt. Ökade kostnader för socialbidragen i 

Säffle framöver behöver inte var bekymmersamt för socialtjänsten. Istället kan det vara 

bekymmersamt om det finns ett underutnyttjande. 

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Jag har i min studie velat ta ett brett och sonderande grepp kring ämnet och har därför använt 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. Mitt förhållningssätt är abduktivt. Det innebär att 

jag har för avsikt att se vilka slutsatser som kan dras utifrån forskning och befintlig teorin men 

även är intresserad av teman som framträder ur intervjuerna och hur de kan kopplas till 

begrepp och teorier (Hsieh & Shannon 2005). Den sekundära statistik jag har samlat in är av 

deskriptiv natur. Beskrivningen av organisation och handläggningen av socialbidrag i Säffle 

är också av deskriptiv natur. Min frågeställning är dock av förklarande natur. Det innebär en 

svårighet i sammanhanget. Jag har försökt överbrygga detta dels genom att jämföra Säffle 

med andra näraliggande kommuner och dels genom att använda mig av metodtriangulering 

för att öka tillförlitligheten i studien. Metodtriangulering innebär att forskaren väljer att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. De båda metoderna kan komplettera varandra 

(Malterud 1996). För att få en djupare förståelse för de strukturella och individuella 

välfärdsindikatorer som statistiken beskriver och för de normer och värderingar som 
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Säffleborna har, har jag intervjuat tre personer som känner orten Säffle väl. Jag har velat öka 

kunskapen om många människor, se vad det är för normer och värderingar som präglar 

människor som bor vid orten. Trots det har jag valt att intensivstudera tre personer. Att 

genomföra den här typen av studie innebär inte att det saknas generaliseringsambition, 

däremot är det inte möjligt att tala om statistisk generalisering. Studien syftar snarare till att få 

fram nya kunskaper i form av mer välgrundade hypoteser som efter detta arbete kan 

undersökas vidare. De tre informanterna är ”sakkunskapare”, det vill säga de är väl 

bevandrade i de oreflekterade sammanhang som människor i en ort delar med varandra 

(Starrin et al. 1991). I sammanhanget måste en kritisk aspekt beröras närmare. 

 

Jakobsen och Karlsson (1993) har skrivit om begreppet sociocentrism, vilket har relevans för 

hur och vad informanterna svarat när det gäller frågor om andra Säfflebor än de själva, och 

hur andra Säfflebor lever, vilka normer och värderingar de har. Sociocentrism utgår från att 

det finns flera olika livsformer som förutsätter och påverkar varandras existens och 

utformning. Varje livsforms ideologi är väsensskild från andra livsformers och varje livsform 

får sin mening ur relationen till andra livsformer. Förhållandet kännetecknas inte av 

samförstånd, utan tvärtom. Människor i en livsform tolkar människorna i en annan livsform 

utifrån sina egna livsformsspecifika tankefigurer. Det är svårt att se och förstå tillvaron i en 

annan livsform. Missförstånd uppstår lätt. Informanterna i min studie ger uttryck för sin bild 

och uppfattning av Säfflebor i allmänhet, deras normer och värderingar. Deras bilder är inte 

osanna, utan sanna för dem, men hade flera intervjuats, kanske från flera olika livsformer, 

hade bilden av Säffleborna delvis kunnat bli annorlunda. Nu är likheten dem emellan 

möjligen sociocentrisk. 

 

Mitt urval av informanter kan även ha färgat resultatet eftersom jag var ytligt bekant med 

dem. Informanterna kan ha besvarat frågorna med de svar de trodde att jag ville ha. De skulle 

också ha kunnat uppleva det besvärande att prata öppet och fritt eftersom de var ytligt bekanta 

med mig. Trots detta menar jag att informanterna delade med sig av sina uppfattningar och 

samtalade fritt och öppet. Jag valde en relativt strukturerad intervjuguide och lade vikt vid att 

följa frågestrukturen för att jag sedan skulle kunna jämföra och sortera svaren. Jag ser mig 

som en relativt van intervjuare, tack vare mitt yrke, och därför hade jag lätt för att följa upp 

intervjufrågorna med följdfrågor som sedan gav mera djup i svaren. När det gäller de etiska 

aspekterna så genomfördes intervjuerna med informerat samtycke. Vid presentationen av 

informanterna i metoddelen har jag undvikit att ta med information som lätt skulle kunna 
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identifiera dem. Jag har vid redovisningen numrerat informanterna IP1, IP2 och IP3 samt 

kallar dem för hen, inte hon eller han. Min egen förförståelse har vid denna studie varit 

relativt omfattande, eftersom jag själv både bor i Säffle och under lång tid har haft en nära 

kontakt med och arbetat med försörjningsstödsfrågor inom socialtjänsten. Mina egna 

uppfattningar om tänkbara orsaker till låga försörjningsstödskostnader kan ha färgat både 

frågor och resultat. Jag har dock strävat efter att genom hela processen vara medveten om 

detta och vara öppen för respondenternas egna upplevelser och uppfattningar. 
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Bilaga 1. 

 

Hej på er! 

Som en del av er vet läser jag MPA-utbildning och nu ska det skrivas D-uppsats. Jag skriver om 

försörjningsstöd, möjliga orsaker till låga kostnader i vår kommun och i några av era. 

Skulle behöva uppgifter från er kommun gällande; 

  

Antal beslut om beviljat försörjningsstöd SoL 4:1 under 2012,  samt för 1/1- 30/6 2013 (2012 för sig 

och 2013 för sig), dvs. antal fattade beslut, inte antal personer som fått beslut.  

  

Antal beslut om avslag försörjningsstöd SoL 4:1 under samma tidsperioder, även här antal fattade 

beslut, inte antal personer som fått avslag. 

  

Detta hittar ni säkert lätt med några klick i era datasystem! 

Om jag skickat till någon av er som inte ansvarar för försörjningsstöd, vore det snällt om ni 

vidarebefodrar till rätt person! 

  

Tack för hjälpen! 

MVH 

Kerstin Belander 

IFOchef 

Säffle 
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Bilaga 2. 

 

Förfrågan om intervju 

 

Hej, 

 

Jag heter Kerstin Belander och arbetar vid socialkontoret i Säffle. Jag har bott och arbetat i 

Säffle sedan 1995. Jag läser nu sedan två år tillbaka en utbildning vid Karlstads universitet, 

”Master of public administration”, MPA. Vi har nu kommit till den avslutande delen som 

innehåller ett examensarbete i form av en uppsats. Jag har valt ämne utifrån mitt arbete som 

socialarbetare. Min uppsats handlar om Säffles förhållandevis låga kostnader för socialbidrag/ 

försörjningsstöd. Jag är intresserad av vad som kan vara orsaker till de låga kostnaderna. Den 

intervju jag vill göra med dig handlar om hur du lever och verkar i Säffle och hur du ser på 

Säffle som ort, samt på människorna som bor där. Syftet är att få en bild av hur några 

personer som känner Säffle väl, uppfattar sina egna liv på orten, andra människors och 

gruppers liv i Säffle samt orten Säffle med dess kultur och anda. 

Du som intervjuas är vald utifrån att du känner Säffle väl, själv bor här och har bott här under 

lång tid. Deltagandet är frivilligt. Ditt namn kommer inte att röjas i examensarbetet.  Om du 

deltar i intervjun kommer jag att skicka materialet jag använt i uppsatsen till dig innan studien 

görs klar, så att du har möjlighet att bekräfta eller dementera uppgifter som du lämnat. Det är 

endast jag och min handledare som kommer att ta del av intervjumaterialet. Intervjumaterialet 

kommer, när uppsatsen är färdig, att förstöras. 

Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter. 

Jag kommer att höra av mig till dig inom några veckor, för att höra om du vill delta i 

intervjun. 

Jag hoppas att du vill ställa upp! 

Du kan kontakta mig på telefon; 073-8282934 

Eller e-post; kerstin.belander@saffle.se 

 

Med vänlig Hälsning  

 

Kerstin Belander                                        

 

 

mailto:kerstin.belander@saffle.se
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Bilaga 3. 

 

Intervjuguide 

 

1. Ditt liv i Säffle 

 

1.1 Beskriv din uppväxt, familj, föräldrars yrke samt din nuvarande familjesituation 

1.2 Berätta om hur och när du/ familjen kom hit 

1.3 Vilken utbildning har du. Vilket arbete har du/ har du haft under livet? Vad har varit 

viktigast i jobbet? 

1.4 Hur ser din bostadssituation ut/ hur har den sett ut under livet? 

1.5 Beskriv ditt sociala liv; umgänge, fritid/ skillnader över tid 

1.6 Har du haft ekonomiska problem? Har du vänt dig till socialtjänsten med anledning av 

det? Hur löste du problemen? 

1.7  Vilken uppfattning har du av socialbidrag/ socialbidragstagare? Känner du någon som får 

socialbidrag? 

1.8 Om du hamnar i en utsatt situation, tex. arbetslöshet, sjukdom, hur löser du det? Vem 

vänder du dig till? 

 

2. Orten Säffle  

 

2.1 Vilken ”kultur”/anda skulle du säga präglar Säffle idag, beskriv. Vad bygger du det på? 

(Bruks-, tjänstemanna-, bonde-, egenföretagarkultur). Skillnader nu mot för 50 år sedan?  

2.2 Vad skiljer Säffle åt från andra liknande, näraliggande orter tex. Åmål, Grums, Årjäng? 

2.3 Finns starka och dominerande folkrörelser eller föreningar som haft betydelse för Säffle? 

(tex. fackföreningar, nykterhetsrörelse, bonderörelse, frikyrkorörelse) 

2.4 Finns karismatiska personer som satt sin prägel på Säffle? På vilket sätt har de påverkat 

Säffle? 

2.5 Hur löser Säffle kriser eller problem? ( T.ex situationer av hög arbetslöshet, 

ungdomsproblem, rasism, minskande befolkning m.m.) Vem anser man ska göra det och vem 

är ansvarig? ( Kommunen, civilsamhället, näringslivet…?) 

2.6 Vilka utmaningar finns för Säffle i framtiden? Vilka utvecklingstendenser ser du? 

2.7 I vilken utsträckning bär du själv på Säffleandan/ kulturen? 
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3. Säffleborna 

 

3.1 Vilka grupperingar ser du i samhället; grupperingar utifrån status, arbete, arv…? 

3.2 Beskriv människors sociala liv i Säffle, hur umgås man, vad gör man på fritiden? 

3.3 Vilka ev. sammanhållande faktorer/ motsättningar kan du se i samhället? 

3.4 Har människor andra inställningar till livet idag än för ..50 år sen? 

3.5 Vad anser säffleborna är viktigt i livet, vilka värderingar finns och hur kommer de till 

uttryck? 

3.6 Vilken inställning har man till att bo kvar eller flytta? 

3.7 Vilken inställning har man till att söka sin inkomst på annan ort? 

3.8 Om man får ekonomiska problem eller hamnar i kris, var vänder man sig? Hur löser man 

sitt problem? 
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