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The purpose of this study is to examine and analyze the debate on a local and a national level 

about the needs of a computer and internet in the economical national standard in Sweden. I 

also intended to examine and reflect how the national standard relates to the development in 

society. The study is based on a qualitative method and therefore I interviewed three local 

politicians in Helsingborg and analyzed documents from the Swedish government. To be able 

to analyze the information a theory is at hand. In this particular study a needs theory is used.  

Some of the results show that the issue is not properly discussed on a local or national 

level. And when it is discussed there are two sides of the issue, namely one positive and one 

negative. The positive side wants to introduce internet and computers to the national standard 

because the needs changes in the society and the negative side does not want to introduce it 

because of economical issues. Almost the same results can be shown in the question about 

how the national standard relate to the development in society. However the results show that 

most of the politicians, locals and nationals, agree that the national standard does not keep up 

with the development in society.    
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

”Som samhällsvetenskapligt begrepp har fattigdom över två hundra år på nacken. (Fenomenet 

är givetvis betydligt äldre än så.) Även om fattigdom var det normala tillståndet bland 

människor innan dess så var det i och med den industriella revolutionen som de första 

samhällsvetenskapliga fattigdomsstudierna genomfördes, och som uppmärksammade 

fattigdom som socialt problem.”  1 

Citatet ovan handlar om fattigdom och dess historia. Begreppet fattigdom är 

svårdefinierat men oftast handlar det om en relativ eller absolut fattigdom. Där relativ 

fattigdom innebär att man kopplar fattigdomen till det samhälle man lever i medan absolut 

fattigdom innebär att det finns en minimigräns som bestämmer om du lever i fattigdom eller 

ej. Hur man väljer att definiera fattigdom påverkar i sig hur man väljer att lösa problemet.  

När det gäller barnfattigdom visar den tidigare forskning jag redovisar senare i texten att 

barn oftast inte påverkas av att inte ha pengar, utan mer av att inte ha tillgång till samma saker 

som kamraterna har. Alltså att de känner sig utanför. Vilket relaterar till hur konsumtionen ser 

ut i ett samhälle. Den förändring som skett inom samhället under den senaste tiden är framför 

allt förändringen från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle. Det är vad vi har 

och äger som definierar oss.  

I dagens samhälle är datorn något som ingår i de flesta hem. Statistiska Centralbyrån 

visar i en undersökning att 91 % av befolkningen mellan 16-74 år har tillgång till internet i 

hemmet, därav en dator, under våren 2010.2 Dock innebär detta att 11% inte har det. Vad 

gäller barn och unga i undersökningen visar den att mellan 53% och 60% av personerna 

mellan 10 och 18 år har tillgång till egen dator i hemmet.3 SCB visar att datorn är något som 

ingår i de flesta svenska hem idag. Vilket är en del av samhällsutvecklingen, att bli mer 

beroende av kommunikation på andra sätt än att prata öga mot öga. Och därför kan datorn 

också vara en sak som får barn som är fattiga att känna sig utanför. Vilket har skapat en debatt 

inom politiken vilket kan ses i Riksdagen men även på en lokal nivå. 

Hur kan det då komma sig att datorn, och internet med den, inte ingår i riksnormen? Är 

det verkligen ett behov som svenska folket har? I så fall, är behovet så pass stort att det borde 

införas i riksnormen?  

                                                 
1 Alm, m.fl. (2010) s. 4 
2 SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2010, s. 9 
3 SCB, Privatpersoners användning av datorer och internet 2010, s. 48 



 

2 
 

Behov i sig är svårt att definiera och ett försök har pågått enda sedan Platons tid. Under 

historiens gång har dock grunden i behovsdefinitionen legat i det goda och det onda behovet. 

Det i sig grundar sig på den fattigdom de flesta länder har gått igenom där man ansåg det goda 

behovet vara att leva sparsamt och inte ha behov utöver de som gör att man överlever, det vill 

säga mat, husrum, vatten osv. Medan det onda behovet grundar sig i lyx och överkonsumtion. 

Många stora tänkare står för dessa åsikter, som t.ex. Platon och Rousseau.  

Idag ses behov som ett komplext, relativt och i många hänseenden ett socialt konstruerat 

begrepp där flera olika forskningsgenrer har olika definitioner och sätt att se begreppet behov.  

Dator och internet diskuteras i Riksdagen med jämna mellanrum och är idag även 

aktuellt att ta upp på kommunal nivå. Min undersökning fokuserar och problematiserar just 

detta. Hur behovet, om det ses som ett behov eller ej, av dator och internet diskuteras och 

framställs på kommunal och nationell nivå. Vem är det egentligen som beslutar att det är eller 

inte är ett behov? 

Dock är det om det ska införas i normen eller ej beroende på om datorn och internet ses 

som ett behov av det svenska folket eller ej. Beslutet tas dock av kommunen och staten, men 

vem påverkar vem? Och vem har det avgörande beslutet? Hamnar inte klienterna mellan 

stolarna när ett beslut som detta förskjuts mellan staten och kommunen? Många av dessa 

frågor besvaras under arbetets gång men de huvudfrågor jag tagit fram till mitt arbete nämns i 

stycket under.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att undersöka och analysera den debatt som finns om 

avsaknaden av datorer och internetanslutning i riksnormen, både lokalt och nationellt. Och i 

samband med det spegla hur riksnormen förhåller sig till utvecklingen av samhället. 

 

Med utgångspunkt i syftet tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur framställs problemet med att internet och dator inte finns med i riksnormen?  

• Vilka argument framförs i debatten? Hur framförs dem och av vem?  

• Hur förhåller sig riksnormen till samhällsutvecklingen, främst utvecklingen mot ett 

informationssamhälle?  

 

2. Bakgrund 
För att kunna förstå de problem och frågeställningar jag hanterar i min undersökning krävs en 

bakgrund för vissa fenomen. Några av de fenomen jag behandlar i mitt bakgrundsavsnitt är 
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riksnormen och hur kommuner och stat hanterar ansvarstagandet för de som är i behov av 

hjälp för försörjning.  

 

2.1 Riksnormen 

För att förstå det fenomen jag diskuterar är det relevant att beskriva vad riksnormen innebär. 

Riksnormen uppstod 1998 genom att socialtjänstkommitén gav ett förslag på en enhetlig norm 

för hela landet. Idén om en enhetlig norm för hela landet var dock inte ny. Redan vid 

sekelskiftet mellan 1800-1900-talet räknade den engelske forskaren Sheebom Rowntree ut 

den minimiinkomst som krävdes för att undvika fattigdom.  

I Sverige var det vanligt att kommunerna använde sig av bruttonormer innan 

socialtjänstlagen antogs 1982. Dessa bruttonormer antogs för att slippa prova varje enskilt 

fall. Detta antogs och utvecklades i tid till förarbeten till den kommande socialtjänstlag då 

bruttonormerna fastställdes i innehåll. De skulle finnas grundläggande behov i form av mat, 

dryck, kläder, bostad, elström, rengöring, förbrukningsartiklar, tillgodose behov av 

förströelse, rekreation, kommunikation genom telefon, TV-licens, dagstidning och smärre 

resor. Det ska även täcka personliga kostnader för t.ex. hygien, fritidssysselsättning, sociala 

kontakter och hemutrustning. Bidraget i den nya socialtjänstlagen skulle dock utgå ifrån 

levnadsförhållanden i samhället. Alltså fastställdes aldrig någon nivå vad gällde 

hemutrustning eftersom bedömningen skulle anpassas efter hur samhället utvecklade sig, 

alltså vad människor i allmänhet kunde kosta på sig. Och det var föränderligt.4 

Dock publicerade Socialstyrelsen en rekommenderad bruttonorm för ekonomiskt 

bistånd5 år 1985. I denna var det beräknat att livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, hälsa och 

hygien, förbrukningsvaror, möbler, husegård, TV-licens, radio, dagstidning, telefon, TV, 

hushållsel, försäkringar, läkarvård och tandvård skulle ingå. Detta baserades på 

Konsumentverkets uträkningar på vad hushållskostnader innebar. Dock kan noteras att idén 

om att bidraget skulle utgå ifrån levnadsförhållanden tagits bort och räknas inte med längre.  

När själva riksnormen skulle skapas utgick socialtjänstkommitén från en undersökning 

där de behovsposter de olika kommunerna hade i sina normer lades som bas för den 

kommande riksnormen. De poster som ingick i alla kommuners normer var livsmedel, lek och 

fritid, förbrukningsvaror, kläder och skor, dagstidning, telefon och TV-licens och de blev 

därmed grunden för riksnormen. Senare lades även posten hälsa och hygien till då det ansågs 

att denna kunde generaliseras en allmän summa. Dessa poster är själva grunden för 

                                                 
4 Socialstyrelsen (2007), s. 20 
5 I min text brukas försörjningsstöd, socialbidrag och ekonomiskt bistånd som olika ord för samma sak, nämligen 
de pengar man söker av kommunen för att klara av sin livsföring.  
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riksnormen. Dock är det Konsumentverket som framställer underlaget för riksnormen varje år. 

Det baseras på de konsumtionsanalyser och prismätningar som Konsumentverket gör. 

Riksnormen har följt Konsumentverkets underlag till pricka varje år fram till 2003 då de 

skiljdes åt och sedan dess har riksnormens nivå avvikit något från Konsumentverkets under-

lag.6  

I en intervju med Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, berättar han att 

tidigare ombads socialstyrelsen och Konsumentverket yttra sig inför den årliga justeringen av 

riksnormen. Idag är det, enligt Regeringskansliet, Regeringen som bestämmer riksnormens 

justering varje år. Och Socialstyrelsens och Konsumentverkets yttranden söks inte längre. 

Normen anpassas istället till pris- och konsumtionsundersökningar och jämförs med Kon-

sumentprisindex (KPI). Vilket ledde till att normen höjdes med 1,2 % för 2011. Regeringen 

menar att normen ska spegla en skälig konsumtionsnivå, vilket innebär att det varken ska vara 

låg konsumtion eller en lyx konsumtion och att beloppet ska täcka det som krävs för att klara 

vardagen. Det är detta som regeringen utgår ifrån när dem justerar normen.7  

Idag krävs alltså inte några yttranden från andra myndigheter för att uppnå en norm 

regeringen är nöjd med som förr. Istället använder de sig av konsumentundersökningar för att 

sätta normen för den svenska riksnormen.  

 

2.2 Nationellt och lokalt 

En intressant inblick hade varit att få se en öppen jämförelse mellan kommunerna i Sverige 

vad gäller hur de sätter sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd och hur mycket de använder för 

att hålla denna norm. Dock finns dessa jämförelser inte att ta del av ännu då de är planerade 

att presenteras i november 2011 enligt Socialstyrelsen.  

Däremot finns det ett historiskt intresse när det gäller hur kommuner tar sig an 

riksnormen och reviderar sina normer för att anpassa dem till sin egen kommun.  

”Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för  

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

samt dagstidning, telefon och TV-avgift, 

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

fackförening och arbetslöshetskassa. 

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen 

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

grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. 
                                                 
6 Socialstyrelsen (2007), s. 21-23 
7 Akademikern och Socialdepartementet. 
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Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl skall socialnämnden dock beräkna 

dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna 

kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.” – 

Socialtjänstlagen 4kap. 3§.8 

Citatet ovan är hämtat från Sveriges Rikes lag Socialtjänstlagen 4kap 3§. Redan i denna, som 

gäller idag, kan det skönjas en möjlig diskussion mellan den nationella riksnormen och det 

kommunala försörjningsstödet. Stycke 1 regleras nämligen av riksnormen eftersom detta 

anses vara utgifter som är schablonberäknade och till för alla medan stycke 2 regleras av 

kommunerna eftersom de ska utgå ifrån individens behov och inte något schablonmässigt.9 

Men vem är det då som bestämmer hur mycket en individ ska få i försörjningsstöd, kom-

munen eller regeringen? Vem är det som ansvarar för individen?  

Redan på 1700-talet pågick denna diskussion. Reglerna och lagarna var då så att 

fattigdom var något som kommunerna hade ansvaret för, men det diskuterades att det 

behövdes statlig kontroll för att få ordning på fattigdomspolitiken i kommunerna. Och detta 

förändrades inte heller på ett tag då statliga ingripanden skulle ske så lite som möjligt 

eftersom det var kommunerna som ansvarade för sina invånare.10 

Det var inte förrän på 1950-talet som grunden för den lag vi har idag uppdagades. Den 

nya lagen visade att staten hade ett ansvar för människor som inte kunde försörja sig själva 

men det fanns också en lagparagraf om frivilligt stöd som kommunerna kunde ge de individer 

som behövde det, om kommunen ville.11 Lagen började alltså likna den vi har idag. Men 

problemet kvarstår, vem är det som har ansvar för individen? Staten var tvungen, och är det 

fortfarande idag, och kommunerna var lagstiftade att göra det, frivilligt då men är lite mer 

tvungna idag. En ansvarsförskjutning är lätt att identifiera. Denna ansvarsförskjutning har 

även Håkan Johansson identifierat och definierat i sin avhandling. Där menar han att ansvaret 

förskjuts mellan instanserna men även från kommun och stat till individen själv där spar-

samheten blev det viktigaste.12  

Tapio Salonen beskriver även att det fanns olika sätt att se på ansvaret med att försörja 

de som ansågs okunniga. Han menade att man kunde se det ur ett makro, meso och mikro 

perspektiv. Där makronivån innebär att det är det offentliga trygghetssystemet som är 

viktigast. Medan meso betonar kommunernas ansvar men han påpekar också att under-

sökningar visar att ungefär hälften av kommunernas socialbidragskostnader kunde spåras till 

                                                 
8 Norström och Thunved (2009), s. 96 
9 Ibid. s. 96-99 
10 Åström (2000), s. 20 
11 Ibid. s. 23-24 
12 Johansson (2001), s. 80 ff.  
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faktorer på makronivån som kommunerna inte kunde styra över. Sist menar han att 

mikronivån innebär individens egen kapacitet i form av hälsa och arbetsförmåga.13 

Som jag nämnde tidigare i texten är dagens lagrum reglerat i två stycken, ett för 

riksnormen och ett för kommunernas ansvar. Den forskning Salonen visar med sitt meso-

perspektiv visar även det som ses som ett problem med dagens bidrag. Ansvarsförskjutning 

mellan kommunen och en nationell nivå, riksnormen. Att ansvara för individer som inte kan 

försörja sig själva kostar tid och pengar. Anledningen till varför ansvarsförskjutning finns 

både från kommunerna och från en nationell nivå är just detta, tid och pengar. Men vem är det 

som ansvarar för individen? Är det kommunen eller staten? Och gör inte detta system att 

individen lättare hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp den är i behov av? 

 

3. Tidigare forskning 
I denna del av uppsatsen kommer jag beskriva den tidigare forskning som finns inom det 

område jag hanterar. Jag har delat upp stycket i två rubriker. En om tidigare forskning om 

barnfattigdom och en om tidigare forskning om konsumtion i relation till socialt arbete. I 

dessa två underrubriker har jag använt mig av sökforum som EBSCOhost, socINDEX och 

www.intute.ac.uk för de engelska sökorden medan jag har använt mig av sökforum som 

LibHub, Artikelsök och Swepub för de svenska sökorden. 

 

3.1 Barnfattigdom  

Ämnet ekonomiskt utsatta barn har länge varit väl beforskat. Dock är forskningen med 

inriktning på ekonomiskt bistånd och dess påverkan betydligt mindre. Därav har jag fått 

avgränsa min sökning av vetenskapliga artiklar mot länder som har ett liknande system som 

det svenska vad gäller ekonomiskt bistånd. Dock har jag ändå använt mig av sökord som 

social assistance och child poverty och hittat en del forskning som inte tillhör det svenska 

systemet nämligen från Storbritannien och USA. Jag har även använt mig av sökord som 

barnfattigdom* och socialbidrag* vilket har gjort att jag även har fått fram resultat från 

svenska skribenter.  

Men för att kunna redogöra för vilken forskning som finns om barnfattigdom anser jag 

det viktigt att definiera vad fattigdom i sig innebär och vilka definitioner som finns. Det som 

framkommit är att det finns olika sätt att definiera fattigdom och därav olika sätt att lösa 

problemet. Ett sätt att definiera fattigdom är genom absolut fattigdom som Sheebom 

Rowntree, som jag nämnt innan, är en grundfigur för. Han menade att fattigdom borde dras 

                                                 
13 Salonen (2000), s. 56-57 
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vid en genomsnittlig näringstillförsel som behövs för att kunna överleva. Har man inte 

kapacitet att klara detta anses man som fattig. Detta definierade han efter ett absolut 

fattigdomsmått där han försökte finna en absolut gräns för vilka som var fattiga eller inte, 

statistiskt sätt. Idag används riksnormen på liknande sätt i Sverige. Den är justerbar men med 

tanke på de få justeringar som skett sedan 1998 så ses den generellt som absolut.14 

Motsvarandet till den absoluta fattigdomen är den relativa fattigdomen som repre-

senteras av Peter Townsend. Den relativa fattigdomen innebär, enligt Townsend, att fattigdom 

är ett socialt fenomen och borde kopplas till det levnadssätt som betraktas som normalt i ett 

samhälle vid en viss tid. Joanna Mark och Stewart Lansley fortsatte definitionen med att 

undersöka Englands befolkning. De som inte kunde handla samma varor som majoriteten av 

befolkningen definierades som fattiga. Andra menar också att fattigdom inte enbart har med 

ekonomi och materialism att göra utan handlar också om social exklusion och marginalise-

ing.15  

Vad gäller barnfattigdom använder Rädda Barnen sig av artikel 27 ifrån Barn-

konventionen som menar att barn har rätt till en skälig levnadsstandard och ska inte behöva 

växa upp i ett hem med låg inkomststandard eller behöva leva på socialbidrag.16 Vilket visar 

att definitionen av fattigdom som används av Rädda Barnen lutar mer åt den relativa 

fattigdomen än den absoluta.  

För att se hur det ser ut i Sverige har jag hittat en informationskälla genom de svenska 

sökorden från Socialstyrelsen som gett ut en rapport som heter Barnperspektiv vid 

handläggning av ekonomiskt bistånd. I den finns information om att 54 500 barn lever i 

familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (år 2001). Toppen var högst i mitten på 90-talet 

och har sedan dess minskat successivt. Dock visar de senaste rapporterna på att 

barnfattigdomen ökar. I Rädda Barnens senaste rapport vände nedgången till en ökning. År 

2008 beräknades ca 10 000 fler barn som fattiga än föregående år.17  

”Kunskaperna om vad som händer med barn vars föräldrar är långsiktigt social-

bidragsberoende är bristfälliga. Det finns dock anledning att tro att situationen inte gynnar en 

bra uppväxt”.18 Socialstyrelsen menar att det inte finns tillräckligt med forskning för att kunna 

dra några direkta slutsatser. Ändå dras en slutsats under samma rubrik i rapporten. Nämligen 

att själva avsaknaden av pengar inte är det som påverkar barnen mest. Det är det utanförskap 

                                                 
14 Swärd (2010), s. 15-16 
15 Swärd (2010), s. 16-17 
16 Salonen (2009), s. 16 
17 Thornblad, (2010), s. 11 
18 Socialstyrelsen (2003), s.21 och 25 
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som bildas på grund av de saker alla andra har men inte dem. Det är alltså samhället som 

påverkar hur barnen påverkas av avsaknaden av pengar.19  

Denna slutsats är inte taget från ingenting. Anna Angelin har i sin undersökning om 

unga vuxna dragit samma slutsats. Angelin menar att det är oftast avsaknaden av det 

materiella som jämlikar har som påverkar mer än avsaknaden av pengar.20 Och med det, det 

utanförskapet som bildas.   

Problemet finns inte enbart i Sverige. I en brittisk studie visar Cohen och Long, precis 

som Socialstyrelsen och Angelin visar, att det inte är själv avsaknaden av pengar som 

påverkar barnen mest. Det är risken för utanförskap när de inte har samma kläder eller råd till 

skolresor som barnen oroar sig över mest. 21 Även i USA visar forskare att utanförskapet 

påverkar barnen mest. Dock visar dessa forskare även att problemet inte endast kan lösas med 

pengar då föräldrar ofta använder pengarna på annat än barnen och därför anses barnen 

fortfarande leva i fattigdom på grund av att de inte har möjlighet att leva under samma 

standard som sina jämnåriga.22 

Problemet verkar alltså ligga i utanförskapet som bildas av att barnen inte har möjlighet 

att skaffa samma saker som de andra barnen har. Barnens behov möts inte upp av de lagar 

som finns. Men hur påverkar det barnen om normen i Sverige inte följer den samhälls-

utveckling som pågår?  

 

3.2 Konsumtion  

Konsumtion och ekonomi har varit en viktig del av samhället ända sedan antikens tid. Det har 

påverkat människor på olika sätt genom historien.23 Men inom socialt arbete är konsumtion 

något som inte belysts speciellt mycket. För att hitta information har jag använt mig av sökord 

som konsumtion*, socialt arbete och consumption.  

Dock har Torbjörn Hjort ändrat detta faktum genom att forska inom området. Hans 

artiklar och böcker är det jag utgår mest ifrån vad gäller tidigare forskning om konsumtion 

inom socialt arbete och fattigdom. I Hjorts Nödvändighetens pris definierar han vad 

konsumtion kan innebära. Där kan hittas tre perspektiv för att definiera konsumtion. Den 

första definitionen menar att konsumtion är köpet av en vara eller tjänst, den andra 

definitionen menar att konsumtion innebär förberedelsen för köpet, själva köpet men också 

förbrukningen. Det tredje sättet att definiera konsumtion kommer från Hjort själv som menar 

                                                 
19 Socialstyrelsen (2003), s.21 och 25 
20 Angelin, (2009), s. 109 ff. 
21 Cohen och Long (1998), s. 73 och 76 
22 Chen och Corak, (2008), .s 539 
23 Aléx (2003), s. 171 
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att övervägandet och reflektionen i samband med ett budskap (i form av reklam) kan 

definieras som konsumtion.24  

Oavsett hur man definierar konsumtion idag så försöker Sverige definiera vad som är 

tillräcklig konsumtion för det svenska folket genom att sätta normer för vad som är nödvändig 

konsumtion. Detta, visar Hjort, genomförs genom att göra statistiska jämförelsestudier som 

kan skapa en bas för genomsnittliga hushållsbudgetar som i sin tur fastställer existens-

minimum. Allt detta för att hitta en skälig nivå inom konsumtion. 25 Problemet som uppstår 

här är att nivån är så stram för dem som använder den att en möjlighet till att spara eller 

förändra sina konsumtionsmönster inte finns.  

I en historisk återblick kan man se att konsumtionsbehovet i samhället har förändrats. 

Det har nämligen utvecklats från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle. Det 

arbetet, som för några decennier sedan, definierade vem vi var har idag blivit något obetydligt 

och används i princip endast som en inkomstkälla. Idag definierar vi oss istället med vilka 

saker vi köper, var vi bor osv. I och med detta, skriver Hjort, har vår konsumtion förändrats 

från en behovsbaserad konsumtion till en begär- och wishkonsumtion. Men Hjort påpekar 

också att för att få tillgång till dessa olika stadier av behovs-, begär- eller wishkonsumtion så 

krävs en entrébiljett, alltså en inkomstnivå, som inte alla lyckas uppnå.26 Vilket kan återföras 

till forskningen jag presenterar under barnfattigdom där flera av de författare jag nämnt menar 

att det är risken att inte lyckas uppnå den form av inkomstnivå som ger en entrébiljett som 

påverkar barnen mest när det gäller definitionen av barnfattigdom. Alltså går dessa två ämnen, 

barnfattigdom och konsumtion, hand i hand genom detta problemområde. Men hur vet vi 

vilka behov vi har? Hur uppstår våra behov och ändrades våra behov när konsumtionsbehovet 

ändrades?  

 

4. Metod 
Under metodrubriken diskuterar jag vilka metoder jag använder mig av för att få ett så bra 

arbete som möjligt. Jag tar även upp vilka urval jag har gjort, vilka avgränsningar som gjorts, 

hur jag resonerar kring tillförlitlighet och en kort presentation av mina intervjupersoner.  

 

4.1 Metodval  

För att få så bra information från mina undersökningar som möjligt och för att kunna bearbeta 

fram en så bra diskussion till mina frågor som möjligt använder mig av den semistrukturerade 
                                                 
24 Hjort (2004), s. 51 
25 Hjort (2005), s. 62 
26 Hjort (2004), s. 56-58 
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intervjumetoden och dokumentanalys. Alltså en kvalitativ process för att få svar på mina 

kvalitativa forskningsfrågor.  

De frågeställningar jag har valt att använda mig av passar alltså bättre med en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta innebär, enligt Claes Levin, att man strävar efter tolkning och 

förståelse istället för en förklaring.27 Kvalitativa metoder är därav lite mer djupgående än de 

kvantitativa. De är, enligt Ahrne och Svensson, ett övergripande begrepp för intervjuer, text 

analys och observationsstudier.28 I mitt arbete har jag valt att använda mig av intervjuer och 

dokumentanalys för att få fram information till mina frågeställningar.  

Jag använder alltså mig av den kvalitativa metoden och inom den fokuserar jag på 

intervjuer, speciellt den semistrukturerade intervjuformen. Enligt May så definieras den 

semistrukturerade intervjumetoden som att intervjuaren har en stor frihet att fördjupa frågorna 

hon ställer men ändå ha specificerade intervjufrågor som intervjuaren kan fördjupa. Detta kan 

göras genom att be intervjupersonen att förtydliga och utveckla de svar personen ger på de 

specificerade intervjufrågorna och ställa följdfrågor på de svar denna ger.29  

Även Aspers påpekar fördelar och nackdelar med den semistrukturerade intervjun. Han 

menar att intervjuaren har ett antal fastställda frågor men genom att ha möjlighet att följa upp 

svaren får intervjuaren större utrymme till en dialog istället för fråga-svara metoden. Dock 

innebär det att jag som forskare redan tänkt ut de områden jag vill fråga om, intervjun måste 

vara förbestämd vilket innebär att det finns en begränsad möjlighet för intervjupersonen att 

lyfta upp sitt eget perspektiv.30 Utifrån det har jag valt att använda mig av en intervjuguide 

med några grundläggande frågor som jag arbetar utifrån. Sist i min uppsats hittas bilaga 2 som 

innehåller min intervjuguide. När det gäller hur jag valt att koda och analysera mitt material 

från intervjuerna men även de dokument jag ska analysera finns det en utförligare förklaring 

om hur tillvägagångssättet för detta ser ut under rubrik 4.4.  

 

4.2 Urval  

De urval jag har gjort under uppsatsens gång har resulterat i två kategorier, nämligen ett 

nationellt urval och ett lokalt urval. Detta presenteras i vars en rubrik nedanför.  

 

                                                 
27 Levin (2008), s. 38 
28 Ahrne och Svensson (2011), s. 11 
29 May (2001), s. 150 
30 Aspers (2011), s. 137 
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4.2.1 Nationellt 

Vad gäller urvalet på nationell nivå har jag endast använt mig av protokoll, betänkanden och 

motioner från Riksdagen. Detta för att uppnå en empirisk kunskapsbas som endast utgår ifrån 

en nationell nivå.  

För att hitta motionerna, protokollen och betänkanden har jag använt mig av Risdagens 

hemsida och där har jag använt mig av sökord som riksnorm*, internet*, dator*, social-

bidrag*, ekonomiskt bistånd och skälig levnadsnivå. Jag har även utgått ifrån de dokument jag 

har hittat och sökt vidare på de personer som skrivit om frågan för att se om personen 

behandlat ämnet vidare. Sist men inte minst har jag använt mig av Risdagens ämnesregister. 

Med tanke på att jag har valt att göra mitt urval till Riksdagen så har jag därmed möjlighet att 

följa utvecklingen inom de debatter som är intressant för uppsatsen då Riksdagen för sina 

debatter offentligt på deras hemsida.  

Urvalet jag har gjort inom den nationella nivån handlar om att jag endast sökt efter 

dokument som skrivits av aktiva politiker. Jag har även avgränsat min sökning till dokument 

som är skriva från år 2000 till 2010. Alltså ca en tioårs period.  

 

4.2.2 Lokalt 

När det gäller urvalet av mina intervjupersoner använde jag mig av ett rollrelationellt 

perspektiv då jag endast är intresserad av att kontakta personer av ett visst yrke, nämligen 

politiker. Inom detta perspektiv använde jag mig även av den specifika kunskapen som 

avgränsning då jag endast ville prata med politiker som kunde ge specifik kunskap inom det 

område jag skulle intervjua.31 Det var kunskapen om och förmågan att belysa mina fråge-

ställningar som var avgörande i urvalet för mina intervjupersoner.  

Dessa personer med den specifika kunskap anser jag vara de politiskt aktiva i 

Helsingborg eftersom studien handlar om hur riksnormen hanteras på en lokal nivå. För att få 

tag i fler intervjupersoner använde jag mig av det så kallade snöbollsurvalet. Det innebär att 

man tar hjälp av fältet för att hitta personer med de rätta egenskaperna.32 Detta använde jag 

mig av då jag frågade varje politiker om hon ansåg att det var någon annan som jag kunde 

intervjua för att få reda på mer om ämnet. Med hjälp av denna metod fick jag fram 

majoriteten av mina intervjupersoner. Viktigt för mig och min undersökning var dock att de 

intervjupersoner jag fick tag på representerade olika politiska partier, detta har jag löst genom 

                                                 
31 Aspers (2011), s. 90-92 
32 Aspers (2011), s.91 
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att välja ordförande och viceordförande vid intervjuerna eftersom dem ska representera olika 

partier.  

Vad gäller kön anser jag att detta inte har någon påverkan på min undersökning utifrån 

frågeställningar och syfte, därav spelar det ingen roll om majoriteten är kvinnliga eller 

manliga. Dock blev resultatet sådant att alla mina intervjupersoner var kvinnor. I den under-

sökning som genomförts finns dock inget som pekar på att det skulle finnas en skillnad mellan 

kvinnor och män i de frågor jag använt mig av.  

Urvalet av stad för min undersökning beror på att jag valt att göra en lokal under-

sökning. Staden valdes endast på grund av dess tillgänglighet för mig som intervjuare. Detta 

innebar att möten med politikerna kunde ändras med korta notifikationer, vilket skedde vid ett 

flertal tillfällen, utan att problem uppstod. 

 

4.3 Intervjupersoner 

De personer jag kontaktat när det gäller intervjuer har främst varit aktiva politiker i Helsing-

borgsstad. Och för att hitta dessa sökte jag fram en lista på de olika politikerna i Helsingborg 

och vilka uppdrag dem har där. Med en lite utförligare presentation är mina intervjupersoner: 

Carin Wredström – ordförande för kommunfullmäktige i Helsingborg, även kallad 

borgmästare. Hon är aktiv politiskt i Moderaterna. Och hon har ansvar för att presentera 

Helsingborg utåt och ansvarar för invigningar och liknande i Helsingborg. Hon håller även i 

kommunfullmäktige möten. 

Marie Rosenquist – ordförande för det sociala utskottet inom Utvecklingsnämnden i 

Helsingborg. Hon är aktiv politiskt i Moderaterna. Hennes uppdrag går ut på att hantera fall 

där klienter medvetet eller omedvetet har fuskat när det gäller ansökningar om ekonomiskt 

bistånd och hon är med och skapar riktlinjerna i Helsingborg vad gäller ekonomiskt bistånd. 

Tonka Frodlund – viceordförande i Utvecklingsnämnden, viceordförande i det sociala 

utskottet och ledamot i kommunfullmäktige. Hon är aktiv politisk i Socialdemokraterna. 

Hennes uppdrag består bland annat av att hantera bidragsbrott och överklaganden vad gäller 

ekonomiskt bistånd. Hon är ny viceordförande för utskottet och anser därför att hon har mer 

ansvar och mycket att sätta sig in i.  

 

4.4 Argumentationsanalys 

När det gäller hur jag har analyserat den information som ligger till grund för min uppsats har 

jag valt att använda mig av argumentationsanalys. Detta innebär att man analyserar hur ett 

argument är uppbyggt. Frågan som ställs i en argumentationsanalys är: hur argumenterar 
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man? Och det är sättet som man argumenterar som är det viktiga inom analysen. Det 

identifierar argumenten utan att ta ställning till om något är sant eller falskt.  

Grunderna i argumentationsanalys handlar om en tes, det argument som läggs fram som 

ska accepteras av mottagaren. Pro-argument, motiveringen för tesen, något mottagaren är 

villig att hålla med om. Och premiss, som förbinder tes och pro-argument och är ofta 

implicit.33 Det är argumentationsanalysen jag har använt mig av för att analysera både mina 

intervjuer och de dokument jag fått tillgång till i form av debatter, motioner osv. ifrån 

Riksdagen. Ett exempel på hur argumentationsanalys fungerar: Exemplet är hämtat från det 

empiriska materialet under rubrik 7.1. Tonka Frodlund: 

”Alltså jag brukar säga så här att alla ska ha tillgång till internet. Det har ju blivit mer 

eller mindre ett krav. Och det var längesedan det blev ett krav så på något sätt hinner 

vi inte riktigt med. Jag har en dotter som är 27 år och hon gick på Filbornaskolan och 

skrev en uppsats. Och då fick hon G. Alltså betyget. Och jag som är en tokig morsa 

undrar varför hon fick det. Varför fick hon inte MVG? Jo då var det för att hon inte 

hade skrivit ner det på datorn. Och gissa om jag fick spel!  Jag var ensamstående 

mamma till mina två barn så någon dator hade vi inte. Och då fick hon MVG… Och 

hon är 27 nu så det är 10 år sedan. Och vi är fortfarande där att alla barn har inte.” 

Här lägger Tonka fram en tes där hon menar att alla ska ha tillgång till internet. Det försvar, 

eller pro-argument, hon använder är att det är ett krav idag från skolans sida. Hon ger ett 

exempel på det med hjälp av sin egen erfarenhet med hennes dotter och påpekar också att det 

var för 10 år sedan. Vilket kan betyda att hon menar att utvecklingen och behovet av datorer 

och internet är större idag än när hennes exempel hände så kravet på tillgången är större idag 

än då. Vilket kan ses som hennes premiss.  

 

4.5 Avgränsning 

Jag är medveten om det intressanta som finns i att göra en jämförelsestudie mellan kommuner 

och se på hur olika kommuner hanterar problemet eftersom det är kommunerna som har 

handlingsutrymme att utforma riksnormen efter deras behov. Dock blir detta för omfattande 

för min studie då tiden för den är begränsad. Jag har istället valt att fokusera på en kommun, 

Helsingborg, och att jämföra den med problemhanteringen på en nationell nivå där jag gör 

argumentationsanalyser istället.  

När jag skriver mitt arbete har jag valt att avgränsa de dokument jag använt mig av 

inom politikens värld till en tioårs period. Därför har jag endast sökt efter dokument som är 

                                                 
33 Watt Boolsen (2006), s. 140-142 
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publicerade från år 2000 till 2010. Jag är medveten om att perioden där innan är intressant att 

undersöka men på grund av tidsbrist måste en avgränsning göras och jag valde att göra den 

vid år 2000.  

 

4.6 Tillförlitlighet  

För att förstå vad tillförlitlighet innebär kan det jämföras med reliabilitet och validitet. Dessa 

två ord är grunden i att ha tillförlitlighet ett sitt arbete. Reliabilitet innebär hur bra man mäter 

det man faktiskt mäter. Medan validitet innebär hur bra man mäter det man vill mäta.34 

Skillnaden ligger i att med reliabilitet ser man det man mäter, medan med validitet så ser man 

om man mäter det man skulle mäta från början eller om man har missat det helt.  

När det gäller tillförlitligheten i min undersökning är jag medveten om att de frågor jag 

ställer till mina intervjupersoner oftast är öppna frågor för att inte påverka svaren jag fått, men 

jag har även några frågor som är ledande för att se vad intervjupersonerna anser om ämnet. 

Eftersom det är politiker jag talar med och inte klienterna direkt anser jag att frågorna jag 

ställer kan vara lite mer rakt på än vad de hade kunnat vara med klienterna eftersom 

intervjupersonerna nu inte påverkas personligen av min undersökning. Detta gör också, enlig 

mig, att både validiteten och reliabiliteten i min undersökning blir högre.  

Den information jag gav ut i förväg till intervjupersonerna försökte jag hålla så 

informativ som möjligt. Det informationsbrev jag skickade ut till dem finns som bilaga 1 i 

min uppsats.  

För att få tillförlitligheten så hög som möjligt använde jag mig av en diktafon under 

intervjutillfällena, med samtycke från intervjupersonerna. Jag använde mig även av 

anteckningar under intervjuerna men detta i mindre skala, just för att få tillförlitligheten hög. 

Jag har sedan transkriberat mina intervjuer så snart som möjligt efter själva intervjutillfället 

för att intervjun ska ligga färskt i minnet och för att tillförlitligheten ska bevaras i hög 

standard. Dock var där en intervjuperson som hade önskemål om att inte bli inspelad. Detta 

löste jag genom att anteckna hela intervjun istället. Jag är medveten om att detta sänker 

tillförlitligheten till just den intervjun men jag sätter bekvämligheten för intervjupersonen i 

första hand när det gäller denna fråga. Det gör även att jag inte kommer att citera denna 

person rakt av utan använda mig av den information jag fick av henne som just infor-

mationskälla istället. 

 

                                                 
34 Aspers (2011), s.232-233 
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4.7 Etiska överväganden  

För att kunna göra etiska överväganden är det viktigt att veta vad etik innebär. En 

definition som finns att hitta i Tim Mays bok ”Samhällsvetenskaplig forskning” är ”när 

forskare kritiskt reflekterar över sina egna eller andras synpunkter, eller granskar sina handli-

ngsmotiv jämfört med andra.”.35 

När det gäller etiska övervägande har jag för avsikt att följa vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilka innefattar: informationskravet, att ge information om det som 

ska undersökas. Samtyckeskravet, att inhämta samtycke och meddela att samtycket kan dras 

tillbaka när som helst. Konfidentialitetskravet, att avidentifiera och ha tystnadsplikt om 

medverkarna anser det viktigt. Nyttjandekravet, att informationen används endast till denna 

uppsats.36 

Dessa fyra principer tar jag hänsyn till genom att skicka ett informationsbrev till 

intervjupersonerna innan själva intervjuerna sker, informationsbrevet finns som bilaga 1. Där i 

står information om undersökningen, där finns information om samtycket, där finns också 

information om min tystnadsplikt. Sist men inte minst finns det information om att 

informationen jag får ut endast kommer att användas till min undersökning. Jag har även 

informerat dem om att intervjuerna endast hanteras av mig och kommer förstöras när 

undersökningen är klar så att dem inte hamnar i fel händer. 

Vad gäller dokumentanalysen anser jag att de dokument jag val att använda mig av i 

min empiri är tillgängliga för allmänheten eftersom de tillhör en offentlig debatt på 

Riksdagens hemsida. Därav anser jag att dessa etiska principer inte är lika viktiga att ta 

hänsyn till vad gäller dem. Dock är jag medveten om principerna och beaktar dem under 

arbetets gång.  

 

5. Teoretisk referensram 
”När livet börjar, då börjar också behoven”37 

I denna del av arbetet presenterar jag den teori jag använder för att belysa mitt ämne. Jag har 

valt att använda mig av behovsteorin. Denna presenterar jag först genom en kort 

grundläggande historik för att sedan presentera olika perspektiv inom behovsteorin. 

Citatet ovan kommer från Rousseau som har gjort ett försök att definiera vad behov 

innebär. Många försök har gjorts i att definiera vad behov innebär men fortfarande finns ingen 

enhetlig definition som används när myndigheter och liknande använder begreppet. Men för 

                                                 
35 May (2001), s. 78 
36 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, s. 7-14 
37 Aléx (2001), s. 42 
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att mina frågeställningar ska kunna förstås och besvaras så bra som möjligt kräver det en form 

av definiering av vad behov innebär och hur det uppstår.  

Som sagt finns det många försök till definition av behov och många av dem försöken 

finns i skilda forskningsgenrer som t.ex. psykologi, sociologi och filosofi, vilket jag nämner 

mer om senare. Dock anser jag det viktigt att förstå behovets definitioner från början och hur 

man sett behovet ur ett historiskt perspektiv.  

Under Sveriges historia har fattigdom varit aktuellt under de flesta århundraden. Därav 

har en tradition av sparande växt fram i det svenska samhället. Sparandet har setts som något 

som är bra och att slösa eller leva i lyx något som inte accepterats lika bra. Dock har denna 

syn, att sparsamhet är bättre än att leva i lyx, funnits längre än i de svenska historieböckerna. 

Redan Platon diskuterar sparsamhet och slöseri i samband med mänskliga behov. Han menar 

att det finns ett gott begär och ett dåligt begär. Det goda begäret innebär de nödvändiga 

behoven som föda, bostad och kläder. De som har begär utöver dessa behov har dåliga begär 

och lever i synd. Denna definition använder han för att beskriva vad som är ett behov och vad 

som ser ut att vara ett behov. Enligt Platon tillfredställer en god stat de goda behoven hos dess 

invånare med kläder, bostad och föda medan det dåliga behovet kan leda till statens förfall 

eller till och med krig.38 

Striden mellan behoven fortsatte och även på 1700-talet kunde man ta del av 

diskussionen då Rousseau menade att den utveckling som samhället hade tagit sig an och som 

skapat den moderna civilisationen skapade falska behov. Det viktiga var att sträva efter en 

naturlig enkelhet där det genuina var idealet. Och hans åsikt var att förtränga de behov som 

uppstod från det ögonblick man föddes, allt som inte var naturliga behov var något som var 

påhittat och skapat av människan.  Dock mötte Rousseau en motståndare i sin kamp mot det 

dåliga behovet. Nämligen Adam Smith som ansåg att människans behov utvecklas i samma 

takt som samhället utvecklas och konsumtionen stod helt plötsligt i centrum. Smith pratade 

dock mest om socialt betingade behov som t.ex. en skjorta, som han egentligen inte såg som 

något nödvändigt, men han menade att inte äga en skjorta visade på en grad av fattigdom. 

Smith menade alltså att ”till nödvändighetens varor räknar jag icke blott sådant, som är 

oumbärligt för livets uppehälle, utan allt som landets sed gör det till skam för anständigt folk, 

även i de lägsta klasserna, att inte ha.”39 Det som inte ingick i den definitionen ansåg Smith 

som lyxvaror men, till skillnad från de andra som jag nämnt, ansåg han inte det vara någon 

synd att inneha lyxvaror.  

                                                 
38 Aléx (2001) s.39-40 
39 Ibid. s. 42 



 

17 
 

Utifrån det jag nyss återgett kan det märkas att behov är ett relativt begrepp som har 

många definitioner genom historien. Begreppet behov har även kommit att bli en social 

konstruktion som jag visar nedan då de flesta sätt att definiera begreppet går att kombinera 

och ofta handlar om att relatera det till en specifik situation.40  

 

5.1 Psykologins behov 

Inom olika discipliner används behovsbegreppet på olika sätt. I mitt försök att definiera 

behovet och dess konstruktion är psykologins teorier om behovet något essentiellt där Freud 

var en av grundfigurerna till hur behov uppstår och hanteras. Enligt psykologins teorier 

innebär uppfostran att inordnas i ett system, alltså att socialiseras. När socialiseringen är 

färdig uppstår en moralisk människa och på grund av denna socialiseringsprocess måste män-

niskan kunna tränga undan sina behov. När en människa väl har blivit vuxen ska denna ha lärt 

sig att hämma och begränsa sina behov. I Freuds driftteori står Detet och Överjaget mot 

varandra där Detet representerar drifter och behov och Överjaget representerar det sociala 

tvånget. Vid vuxen ålder kan dessa två hanteras av Jaget som tränger undan behov och skapar 

skamkänslor.41  

Ett annat exempel på en av grundfigurer vad gäller behovsteorier inom psykologin är 

Maslow med sin behovstrappa. Varje nivå i trappan har sina egna behov som människan ska 

uppfylla för att närma sig nästa nivå. Längst ner på trappan finns basbehov som t.ex. vatten, 

mat och syre och längst upp på trappan finns behov av mening, kunskap och förståelse. Det 

var inte förrän man nått högst upp på behovstrappan som man kunde leva ett fullt och rikt liv. 

Maslows behovstrappa var bland de sista teorier om behov som behöver uppfyllas för ett 

rikare liv. Människan behövde alltså tillfredställa de grundläggande behoven innan de kunde 

uppfatta att de hade behov av mening med livet, kunskap och förståelse som finns högre upp 

på trappan. Dock skapades snart en ny väg för behovsdiskussionen inom psykologin. Den 

utveckling psykologin gick mot på 1960-talet var istället skapandet av falska behov. Dessa 

falska behov kom i samma veva som reklamen och masskonsumtionen började utvecklas. 

Därav menade många psykologer att reklam och masskonsumtion skapade falska behov som 

människan trodde var sanna behov. Man gick till och med så långt att man menade att en ny 

människa skapats, homo consumens.42 Men vem är det som skapar behoven? Är det 

människan som skapar behovet utifrån sig själv? Eller är det samhället som skapar behov till 

människan? Är det en inre eller yttre påverkan som skapar behovet hos människan? 

                                                 
40 Thorslund och Larsson (2002), s. 14 
41 Aléx (2003), s. 159-160 
42 Ibid. s. 161-162 



 

18 
 

 

5.2 Filosofins behov 

Vad gäller behovet i filosofins disciplin så gör Ragnar Ohlsson ett försök i att klarlägga vad 

det innebär. Ohlsson menar att endast det som till varje pris önskas uppnå kan anses som ett 

behov. På grund av detta varierar behoven från en person till en annan. Enligt Ohlsson kan 

man dock se behovet både som instrumentellt, behov för att uppnå vissa mål, och som 

absolut, nödvändiga villkor för ett acceptabelt liv. För att förklara vad han menar med detta 

delar Ohlsson in behoven i fem kategorier. Det första handlar om abstrakta behov som gör att 

man kan överleva eller bli av med lidande. Det andra handlar om behov som endast kan 

fastställas av experter som t.ex. doktorer, psykologer osv. individuellt. Det tredje handlar om 

mål som ska uppfyllas av behovet. Det fjärde handlar om ett bra liv utan lidande. Det femte 

handlar om att kunna utvecklas. Dessa fem kategorier definierar både de instrumentella och 

det absoluta behovet.43 Men frågan kvarstår dock, vad är ett behov? Och hur uppstår det? Har 

alla individuella behov? Eller finns det universella behov som lyfter sig över överlevnads-

aspekten? 

I motsats till Ohlssons individuella behov så anser David Wiggins att våra behov är en 

funktion som inte är beroende av vår tankeverksamhet eller medvetande. För att förklara detta 

ger han ett exempel som lyder; Person A säger att hon behöver 3000 kronor för att köpa en 

dräkt. Person B genmäler att person A inte behöver någon dräkt alls. Person A har då bara ett 

motargument, nämligen, att hon inte kan fortsätta leva utan denna dräkt. Detta synsätt har 

använts flitigt, speciellt inom politiken, där man anser att man måste ha fler motorvägar, mer 

kärnkraftverk, fler skolor osv. Det finns alltså inga andra alternativ. Våra behov skapas alltså 

utifrån och kräver inte vårt medvetande för att skapas. Det som kräver vår tankekraft är 

däremot begär och önskningar. 44 

 

5.3 Sociologins behov 

Vad gäller sociologers försök att definiera behov använder sig majoriteten av en kulturell 

definition. Det första försöket till en kulturellt betingad definition av behov menar att i t.ex. 

England anser alla att det är nödvändigt att ha skor, vilket inte är fallet i Frankrike. Alltså är 

det endast ett behov att ha skor i England medan samma behov inte finns i Frankrike. Därav 

kan det diskuteras vad som anses med behov utifrån en given tidpunkt och miljö. Dock har de 

                                                 
43 Aléx (2001), .s 53-54 
44 Aléx (2001), s. 52 
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flesta försök att definiera behov utgått ifrån försöken att fastställa fattigdomskriterierna, var 

ligger gränsen mellan nödvändiga och icke-nödvändiga behov?  

I Sverige t.ex. ingår TV och radio i existensminimum eftersom det ingår i riksnormen 

och det ekonomiska biståndet. Men alla länder anser inte det som ett behov för de allra 

fattigaste. En sociolog som uttalat sig i ämnet är Kaj Ilmonen. Han menar att behovet alltid är 

beroende av samhället. Dock menar han att en behovssituation inte är den samma utan är 

beroende av människans biologiska funktioner. Som exempel menar han att en människa kan 

äta en sorts mat under hela livet fastän maten är dålig för personen i fråga. Behovssituationen 

här är knutet till den mat som en person måste få i sig för att må bra och överleva medan 

behovet är skapat av samhället och inte alls behöver vara något bra för personen.45  

Som resultat av detta blir behovet ett resultat av utvecklingen men behovet blir också 

förutsättningen för att utvecklingen ska fortsätta. För att förklara detta menar Ilmonen att vår 

värld idag fylls av varor som är till för att tillfredställa våra behov. Men på grund av att det 

finns så mycket varor blir våra behov delade i mindre och mer precisa bitar som innebär att vi 

får fler och mer precisa behov. Ilmonen menar alltså att varorna påverkar oss att känna nya 

behov av andra varor och därav blir varorna en del av socialiseringsprocessen. Ilmonen menar 

att vi inte styrs av drifter eller naturliga behov utan av social konstruerade behov som aldrig 

kan mättas då det skapas nya hela tiden. Därav utvecklas samhället och människans allt större 

behov av varor.46  

 

5.4 Politiska behov 

Om man istället ser behov ur ett politiskt perspektiv så menar Thorslund och Larsson att man, 

som politiker, hänvisar till redan existerande behov i samhället för att kunna vinna legitimitet. 

Det fungerar ungefär som jag beskrev de filosofiska behoven där Wiggins menar att behoven 

skapas utifrån men endast är behov om man inte kan leva utan det. Däremot utvecklas 

definitionen av behov när det gäller det politiska perspektivet i och med att de behov som 

redan finns i befolkningen används för att rättfärdiga de idéer som politikerna vill genomföra 

och att använda ordet behov gör då att idén får en större tyngd.47  

   När man ser behov ur ett politiskt perspektiv kan man ana olika dimensioner av 

användningen av begreppet. Den ena dimensionen handlar om de experter som uttalar sig ur 

ett ”ovanifrån” perspektiv. Där handlar det om saker som finns i samhället redan som fler 

invånare ska få ta del av eller som det behövs mer av. Precis som Wiggins exempel. Men man 

                                                 
45 Aléx (2003), s. 163-166 
46 Aléx (2003), s. 163-166 
47 Thorslund och Larsson (2002), s. 14 



 

20 
 

kan även ana ett ”nerifrån” perspektiv där det handlar om rättigheter för invånarna, det kan 

dock innebära behov av saker som inte redan finns och behövs mer av utan något som inte 

finns som tillgång alls.48 

 

6. Empiri   
Under denna rubrik presenterar jag det material jag samlat in genom intervjuer med politiskt 

aktiva i Helsingborg. Jag presenterar även det material som jag samlat in från Riksdagens 

debatter om ämnet. Jag använder mig av en argumentationsanalys, som jag förklarat under 

rubrik 4.4, för att presentera och analysera mitt material. För att göra det lättare för läsaren att 

läsa min text delar jag upp analysen i underrubrikerna lokalt och nationellt där jag presenterar 

mina intervjuer under rubriken lokalt och Riksdagens debatt under rubriken nationellt.   

 

6.1 Lokalt 

Under mina intervjuer ställde jag frågor utifrån min intervjuguide som finns bifogad som 

bilaga 2. Men för att förstå själva grunden i diskussionen började jag med att fråga hur 

riksnormen fungerar i Helsingborg och hur behoven ser ut utifrån den.  

När jag intervjuade Carin Wredström ställde jag frågan hur riksnormen fungerar i 

Helsingborg. Hennes svar blev: 

”Ja alltså riksnormen är ett stöd. Vi har ju ändå alla inställningen om att du ska bli 

lika behandlad oavsett var du bor i landet. Och riksnormen är ett stöd för så väl 

förtroendevalda som tjänstemännen var vi ska lägga oss. Sen ska vi ju ha klart för oss 

att det kostar väldigt olika i olika delar av landet. Det ska man också ta hänsyn till. 

Det är dyrare att bo i Stockholm och Helsingborg än i t.ex. Markaryd. Du har längre 

transporter när du bor i glesbygden. Riksnormen är lite som ett stöd men det får inte 

heller bli som en lag!” 

Hon fortsatte sedan med att mena: 

”Ja funktionen är ju, om vi ska ta försörjningsstödet så tycker jag att det är viktigt att 

den personen som kommer i situationen att den inte blir beroende av 

försörjningsstödet. Det är en situation ingen människa egentligen vill komma i. Men 

de ska ändå känna att de blir rättvist behandlade. Det är för mig väldigt viktigt att alla 

ska känna att jag blir behandlat på ett juste sätt och där tycker jag att normerna i en 

stad som Helsingborg är väldigt viktiga [...] Det tycker jag är viktigt.” 

                                                 
48 Thorslund och Larsson (2002), s. 14 



 

21 
 

Vid frågan om hon såg normen som ett tak, att kommunen inte använder sina kommunala 

möjligheter att ge klienter pengar för oväntade kostnader som t.ex. sjukdom eller liknande, 

eller golv, att kommunen använder sina resurser att lägga på klienterna när oväntade 

kostnader dyker upp, i Helsingborg menar hon att:  

”Alltså jag känner att, men eftersom jag inte sitter i socialnämnden och aldrig har 

suttit i socialnämnden så kan jag inte siffrorna. Det kan jag inte. Men så som jag har 

upplevt det så är vi någonstans mitt emellan. Vi gör rätt för oss. Vi är inte mer 

generösa än andra, men vi är inte heller den som håller hårdast. Nej jag känner att vi 

är någonstans mitt emellan. Men jag kan ju inte siffrorna som sagt.” 

Carin Wredströms tes i frågan om hur riksnormen ser ut i Helsingborg och hur behoven ser ut 

utifrån den är att riksnormen är ett stöd som ska vara lika för alla och ska fungera som en 

tillfällig lösning. De pro-argument hon använder för att lyfta fram sin tes är att människor inte 

vill använda sig av försörjningsstödet och ännu mindre bli beroende av. Hon menar också att 

normen ska vara lika för alla men att det kan vara svårt om man bor på olika ställen i landet. 

Dock menar hon att det är viktigt att känna sig lika behandlad. Ännu ett pro-argument som 

kan hittas i hennes uttalande är att tesen stämmer i Helsingborg eftersom staden inte är varken 

golv eller tak för invånarna.  

När jag ställer liknande frågor till Marie Rosenquist menar hon att normen fungerar som 

ett skyddsnät men inte är någon lön. Hon menar också att riksnormen inte är up-to-date men 

att det finns lösningar som t.ex. att använda tidningskostnaden för att betala sina 

interneträkningar. Dock påtrycker hon starkt arbetsincitamentet, det ska inte vara lönt att inte 

arbeta. Hon menar att om man inkluderar mer i normen, som t.ex. internet, så försvinner 

incitamentet att arbeta. Och det är inte bra, enligt henne. Men hon anser också att det inte 

borde vara så svårt att uppdatera den, och att det borde kosta lika mycket med internet som 

med dagstidning. Enligt Marie Rosenquist är det viktigaste att man kan välja.  

Den tes Marie Rosenquist avger är att riksnormens funktion är att vara ett skyddsnät. De 

pro-argument hon lägger för sin tes är att det inte ska vara en lön eller ta bort arbets-

incitamentet utan vara just ett skyddsnät. Fortsatt menar hon att det räcker för normen att vara 

ett skyddsnät eftersom klienterna har möjligheten att välja om man t.ex. vill ha tidning eller 

internet.  

Vad gäller Tonka Frodlund i samma frågor som de Marie Rosenquist och Carin Wred-

ström har fått så säger hon följande: 

”Ja, riksnormen. Riksnormen följer vi så klart. Riksnormen gäller ju hela Sverige och 

så kan det skilja sig från stad till stad. Och då har vi maxgränsen, nu vet jag inte 
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summan. Men om det får kosta så och så mycket för en ensamstående för hyra så har 

vi den. Så vi följer ju riksnormen så.  

Jag skulle vilja förändra så himla mycket med tanke på barnen. Vi har barn som bor 

utanför Helsingborg också. Jag själv bor i Småstad. Och om man tänker på våra barn 

som inte är i försörjningsstöd så ska dem ta sig till teater eller bio, eller ja, är man i 

försörjningsstöd så kan man glömma sådant men det kostar ändå pengar att ta sig dit. 

Det är inte på samma villkor. Alla barns rättigheter. Men det blir ju inte så tyvärr när 

dem som bor i stan kan gå till allt och de som bor utanför måste betala extra. Så det 

blir inte samma villkor.” 

Hon fortsätter med att kommentera: 

”Just nu så ligger vi på golvet. Vi ligger inte mitt emellan. Vi hade kunnat komma 

högre upp.” 

Den tes Tonka Frodlund ger i sina utsagor är att riksnormen ska gälla likadant för alla. De 

pro-argument hon ger för sin tes är att normen ser likadan ut i hela Sverige. Hon tar även upp 

de skillnader som finns mellan de som bor nära till saker och de som måste transportera sig 

med kommunal trafik, de har inte samma förutsättningar. Vilket Tonka Frodlund anser är fel. 

Hon menar också att normen inte är så utnyttjad som den kunde varit i Helsingborg. Den 

premiss som finns i hennes citat är att alla borde ha samma rättigheter när man lever på 

försörjningsstöd men att det inte är så idag, och det vill hon ändra på. 

I frågan om hur riksnormen fungerar i Helsingborg var alla tre ganska överrens. Alla 

menade på att det är en hjälp för dem som behöver det och att den ska se till så att alla 

behandlas lika. Dock berättar Tonka Frodlund om många saker hon skulle vilja förbättra med 

den och menar att den är ett golv och att normen i Helsingborg inte är utnyttjad till fullo. 

Carin Wredström och Marie Rosenquist menar att de är nöjda med hur normen ser ut och hur 

den används.  

När jag klarlagt vad riksnormen innebär i Helsingborg så fortsatte jag diskussionen med 

att fråga om de ansåg att dator och internet behövs i normen. Följande svar fick jag från 

Tonka Frodlund: 

”Alltså jag brukar säga så här att alla ska ha tillgång till internet. Det har ju blivit mer 

eller mindre ett krav. Och det var längesedan det blev ett krav så på något sätt hinner 

vi inte riktigt med. Jag har en dotter som är 27 år och hon gick på Gymnasieskolan 

och skrev en uppsats. Och då fick hon G. Alltså betyget. Och jag som är en tokig 

morsa undrar varför hon fick det. Varför fick hon inte MVG? Jo då var det för att 

hon inte hade skrivit ner det på datorn. Och gissa om jag fick spel!  Jag var 

ensamstående mamma till mina två barn så någon dator hade vi inte. Och då fick hon 
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MVG och hon är 27 nu så det är 10 år sedan. Och vi är fortfarande där att alla barn 

har inte.” 

Här lägger Tonka Frodlund fram en tes där hon menar att alla ska ha tillgång till internet. Det 

försvar, eller pro-argument, hon använder är att det är ett krav från skolans sida. Hon ger ett 

exempel på det med hjälp av sin erfarenhet med hennes dotter och påpekar också att det var 

för 10 år sedan. Vilket kan betyda att hon menar att utvecklingen och behovet av datorer och 

internet är större idag än när detta hände henne så kravet på tillgången är större idag än då. 

Vilket kan ses som hennes premiss.  

I samma fråga får jag annorlunda svar från de båda moderater jag intervjuat. Marie 

Rosenquist menar att det inte finns någon direkt diskussion om detta i Helsingborg, och vill 

undersöka hur behovet egentligen ser ut. Hon menar också att man i så fall kan införa 

dagstidning/internet i normen men inte att det ska kosta mer ändå.  

Hon fortsätter sina argument med att påpeka att man måste välja sina prioriteringar och 

att det inte ska vara både och utan ett val man måste göra i normen i så fall. Viktigt för henne 

är också att visa att politikerna kan hålla sig ajour med samhället. 

Marie Rosenquist lägger alltså istället fram tesen att dator och internet inte är något nöd-

vändigt. Det pro-argument hon använder för sin tes är att det ska vara valbart. Man får välja 

mellan tidning och internet. Vilket kan betyda att det inte är något större behov av datorn än 

av tidningen idag, enligt Marie Rosenquist. Hon menar dock också att det är viktigt att hålla 

sig uppdaterad med samhället, det kan innebära att hon anser att vi finns i en övergångsperiod 

mellan behovet av dagstidning och behovet av dator. Alltså en generationsfråga.  

Hennes kollega Carin Wredström uttrycker sig följande i samma diskussion: 

”Nej alltså jag skulle inte vilja påstå att det diskuteras riktigt här men jag känner ju 

att man i skolorna diskuterar rätt så mycket. Att det har ju funnits friskolor där alla 

eleverna får egna datorer. Man diskuterar om lärarna ska kunna utgå ifrån att 

föräldrarna har internetanslutning eller datorer.” 

Carin Wredström fortsatte intervjun med att förklara hur hon ville att man skulle hantera en 

kostnad som datorn tillför när man är i behov av försörjningsstöd. 

”Nu kan jag ju inte dem här siffrorna men det kan ju vara så att man tycker det är 

väldigt viktigt och ersätta det från något annat just den månaden, om det nu är en kort 

tid. Så kanske man kan avstå från något visst klädesplagg eller annat för att behålla 

internet den här korta tiden.”  

Vid frågan om hon ansåg det nödvändigt att införa dator och internet i riksnormen svarade 

hon följande:  
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”Inte idag. Nej jag känner inte det idag för att.. och ska man göra det i riksnormen så 

ska det skickas pengar till kommuner. Jag känner inte att Helsingborg skulle vara den 

kommun som först går ut med att vi lägger in allt detta extra i riksnormen. Den 

ekonomin har vi inte.” 

Hon fortsätter med att mena följande: 

”Jag tror att om man är i den situationen så har man andra problem att ta hand om, 

måste jag säga. Och som väl är så finns det ju, i dagens samhälle, väldigt många 

platser som dessa kan gå till och få tillgång till datorer. Det är ju inte så att dem inte 

kommer åt en dator. Både Arbetsförmedlingen och bibliotek, så det finns ju tillgång 

till datorer. Så dem är ju inte utestängda från datorer. Absolut inte. Det är ju det att 

dem inte har bredband. Och eleverna har ju datorer i skolan. Så det är ju inte 

antingen eller.” 

Den tes Carin Wredström framför är att det inte finns något behov av att lägga in dator och 

internet i riksnormen. De pro-argument hon använder för att stärka sin tes är att det inte finns 

tillräckligt med pengar hos kommunerna för detta och att det finns datorer på allmänna platser 

som personer med behov av datorer kan använda sig av. Hon påpekar även att man måste 

prioritera rätt när man använder sig av bidrag. 

Mina intervjupersoner är alltså inte överens i frågan. Tonka Frodlund anser att dator och 

internet är något som alla behöver och ger tydliga exempel på det från sin egen erfarenhet 

medan Marie Rosenquist och Carin Wredström inte anser att det är något som behövs, inte 

idag i alla fall, men båda menar att det kanske kommer i framtiden.  

Som kan synas i citaten jag nyss lämnat är diskussionen om att revidera riksnormen 

intressant. Detta gäller om dagstidningen är aktuell att ha kvar och om man ska byta ut den 

mot en månatlig internetkostnad istället för att hålla takt med samhällsutvecklingen.  

”Nej jag tycker det är en intressant diskussion. Det skulle vara intressant att se hur 

diskussionen ser ut om en fem, sex år. Och det är som du själv säger, hade någon för 

10 år sedan sagt att det är en självklarhet att alla ska ha tillgång till tv. Så skulle man 

säga; varför det? Så jag menar det är en intressant diskussion. Hur blir det i 

framtiden? Jag ser det likadant med tidning. Det är ju färre och färre idag som har 

tidning för man tar gratistidningen istället för man tycker det är för dyrt.”  

Citatet ovanför kommer från Carin Wredström om hur utvecklingen av riksnormen har sett ut 

och hur den kommer att se ut i framtiden. Carin Wredström fortsätter med att säga: 

”Men jag tror att det är en generationsfråga. För jag kan inte tänka mig en morgon 

utan att läsa tidningen. Men det är ju klart att med mitt jobb så måste jag ju läsa 

tidningen väldigt ordentligt vilket tar 45 min eftersom jag måste lusläsa den. Och 
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ligga med en dator i sängen och läsa tidningen, det kan du ju glömma! Alltså nej. Det 

är ju en generationsfråga.” 

Carin Wredströms tes i denna fråga är att både tidning och internet behövs. För detta lägger 

hon fram pro-argument som följande; att hon inte hade klarat av att inte ha tidning. Hon 

menar också att den äldre generationen är i större behov av en dagstidning än en dator och den 

yngre generationen är i större behov av datorn än dagstidningen. Premissen i hennes argum-

entation är att datorn kommer behövas i normen i framtiden eftersom hon jämför med hur tvn 

infördes i riksnormen.  

I diskussionen, med mina intervjupersoner, om klienters påverkan av avsaknaden av 

dator och internet i riksnormen hade dem olika åsikter om sakfrågan. Klienterna är ändå den 

största anledningen till att införa något som anses vara ett behov i en reviderad norm, därför 

anser jag frågan om klienternas påverkan som grundläggande i diskussionen. När jag frågade 

Carin Wredström om saken utgick hon från skolans värld och menade:  

”Du kan ju inte som lärare ge en läxa som behöver tillgången till en dator om inte 

alla har en dator. Du kan inte göra det.” 

”…det är inte försvarbart. Den uppgift du ger till barnen måste alla ha samma 

möjlighet att göra. Men sen å andra sidan tror jag att barn idag behöver lära sig att 

stänga av datorn. Det tycker jag är betydligt värre att det finns bara dator. Därför 

tycker jag det är så viktigt med föreningslivet. Det barn behöver är en datorfri dag 

t.ex. en lägerskola, naturdag. Åka iväg och lämna datorn och mobilen hemma. Men 

det är en helt annan sak. Allting har en framsida och en baksida”  

Carin Wredströms tes i ovanstående citat är att klienterna påverkas av att inte ha en dator. Det 

pro-argument hon lägger fram är att barnen inte har samma möjlighet till att göra läxor i 

dagens samhälle om läraren ger läxor som måste göras på datorn. Ett annat pro-argument hon 

lägger fram är att barn påverkas mycket av datorer eftersom de, idag, inte kan stänga av dem 

och göra saker utomhus istället. Den premiss hon lägger fram är att datorn behövs i skol-

världen men kanske inte så mycket på fritiden.  

Hennes kollega Marie Rosenquist menar att barnen inte ska bli utsatta för att föräldrarna 

är i behov av försörjningsstöd. Men hon påpekar också att politiker inte kan säga hur männ-

iskor ska göra utan att det är ett föräldraansvar. Att politikerna kan ge verktyg men att det är 

föräldrarnas ansvar att använda dem. Fortsatt menar hon att barn far illa generellt men att 

försörjningsstödet inte hjälper för det, det ska endast vara en nödlösning.  

Marie Rosenquists tes är att det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen inte påverkas 

negativt. Det pro-argument hon lägger fram för sin tes är att politikerna kan ge verktyg men 

att det är föräldrarna som har ansvaret att använda dem på rätt sätt.  
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När jag ställde frågan till Tonka Frodlund hade hon dock andra åsikter än dem andra 

två. Hon menar följande i frågan om hur klienter påverkas av att datorn och internet kostnader 

inte ingår i normen: 

”Ja då får dem väl ta från något annat. Och då kan jag tänka mig, som jag när jag var 

ensamstående så fick jag, när jag köpte en dator, köpa ett par skor och sen gick det 3 

år och så köpte jag ett nytt par. Så målade man med tuschpenna när dem blev slitna 

där framme. ” 

I frågan om hur hon tror att klienter påverkas om det blivit en förändring och dator och 

internet infördes i normen anser hon:  

”Ja då hade föräldrarna kanske andats lite lättare. Det blir ju inte bättre för att man 

får någonting mer men just det här att, om du går på försörjningsstöd det är väldigt 

svårt. Jag har svårt att kunna tänka mig att vara i den situationen och redovisa mitt liv 

för någon annan. Men det är klart, det underlättar.” 

Den tes Tonka Frodlund lägger fram är att klienterna som är i försörjningsstöd hade påverkats 

positivt om dator och internet hade ingått. Det pro-argument hon lägger fram för att försvara 

sin tes är att föräldrar kan andas ut lite när det gäller pengar och pengar till barnen. Hon menar 

också, som pro-argument, att det är svårt för föräldrar att prioritera andra saker när internet 

och dator inte ingår eftersom flera andra saker blir påverkade då. Den premiss som finns i 

Tonka Frodlunds citat är att föräldrar och barn får det lite lättare om dator och internet hade 

ingått i normen. 

I denna fråga anser Tonka Frodlund att det hade påverkat klienterna i en positiv mening 

eftersom föräldrarna kan andas ut lite och slipper göra en svår prioritering på knappa resurser. 

Medan Marie Rosenquist och Carin Wredström åsikt är åt samma håll, nämligen att man ska 

se till att barnen inte blir påverkade av avsaknaden men resten av frågan handlar om 

prioritering för att arbetsincitamentet inte ska försvinna.   

 

6.2 Nationellt 

Under denna rubrik använder jag mig av den diskussion och debatt som finns i Riksdagen när 

det gäller detta ämne. Skillnaden mot den förra rubriken är alltså att citaten och utsagorna är 

direkt tagna från Riksdagen och riksdagsmän där de diskuterat frågan om riksnormen och om 

internet och datorer borde införas. Med det sagt följer här närmare argumentationsanalys av 

Riksdagsdebatten. 
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I diskussionen anser jag, precis som under rubriken lokalt, att debatten om riksnormen i 

sig är grundläggande. Följande citat handlar om riksnormen och vad begreppet skälig 

levnadsnivå innebär. 

”Skrivningarna i socialtjänstlagen utgår från termen skälig levnadsnivå. Tolkningen 

av detta begrepp har skett med stort inflytande för beräkningar från centrala statliga 

myndigheter. Vi menar att tolkningen i ökad utsträckning bör ske lokalt med hänsyn 

till lokala förhållanden (prisnivå, bostadskostnader, löneläge o.s.v.) och till 

individens behovsnivå. Vi menar dessutom att tolkningen av vad som är en skälig 

levnadsnivå måste utgå från och stå i samklang med hur levnadsvillkoren ser ut i 

samhället allmänt sett.  Som framgått av redovisningen ovan ligger den nuvarande 

riksnormen på en nivå som i många enskilda fall kan tyckas orimlig, sett i 

förhållande till de många yrkesarbetande som ligger under normen men ändå inte 

söker bidrag.”49 

Den tes som framförs är att normen och själva begreppet skälig levnadsnivå inte anpassats till 

den samhällsutvecklingen som finns i Sverige. De pro-argument som framförs för att bevisa 

tesen är bland annat att för att kunna följa samhällsutvecklingen bör den göras kommunal 

istället för nationell för att anpassas till individerna. Det påvisas även att många yrkesar-

betande ligger under normen men ändå inte söker bidrag. Och sist men inte minst menar man 

att skälig levnadsnivå måste stå i samklang med hur levnadsvillkoren ser ut i samhället. 

Premissen är alltså att dagens norm inte följer samhällsutvecklingen tillräckligt bra. Något 

måste förändras, normen revideras och en ny definition på skälig levnadsnivå måste fram-

föras.  

För att smalna av diskussionen finns det en diskussion om hur behovet av internet ser ut 

i världen. Det är moderaten Eliza Roszkowska Öberg uttalar följande: 

”Nätets frihet bereder vägen för människors frihet, sade Carl Bildt i går när han 

presenterade den utrikespolitiska deklarationen.   

Under några veckor kunde vi följa kampen för frihet och demokrati i Egypten via tv- 

och datorskärmar. Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube gjorde det 

möjligt för oss, för medier och för folket i Egypten att följa händelserna, och de har 

även spelat en viktig roll i planeringen av demonstrationer. I ett försök att förhindra 

detta spärrades stora delar av Egyptens Internet.   

Tillgången till information och möjligheten att kommunicera elektroniskt har fått en 

större roll för demokratin nu när kampen mot förtryck har flyttat ut på nätet.   

                                                 
49 Motion 2000/01:So226 Chris Heister (m) 
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Vad kan Sverige göra för att IT kan användas i strävan efter att stärka frihet och 

demokrati i utvecklingsländerna? Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att 

främja yttrandefrihet och ett öppet och fritt Internet?”50 

En tydlig tes i Eliza Roszkowska Öbergs uttalande är att internet påverkar möjligheten till ett 

demokratiskt samhälle. För att påtrycka det för Eliza Roszkowska Öberg fram olika pro-

argument som t.ex. att kampen mot förtryck har flyttat ut på nätet. Hon påpekar också att IT 

kan användas för att stärka frihet och demokrati i utvecklingsländer. En premiss man kan anta 

finns i hennes uttalanden är att internet är en del av demokratin idag. Och eftersom Sverige är 

ett demokratiskt land så borde internet vara en del av Sverige, hela Sverige. Ska inte alla ha 

tillgång till internet i Sverige då? 

I samma diskussion väljer vår statsminister Fredrik Reinfeldt att svara, han menar att: 

”Jag såg också att Gunilla Carlsson har presenterat att vi genom våra 

utvecklingsinsatser också jobbar särskilt inriktat mot att ge resurser för att möjliggöra 

användning av Internet som en del i demokratibygget. Det är modernt, riktigt och rätt 

och ett sätt att möta det som Eliza Roszkowska Öberg frågar efter. Det är 

hoppingivande att ett fritt Internet och sociala medier ger den här möjligheten att 

bända upp diktaturer världen över.” 51  

Han, liksom Eliza Roszkowska Öberg, menar att internet möjliggör demokrati. Fredrik 

Reinfeldt håller med Eliza i det hon säger och menar också att det är internet och sociala 

medier som kan bända upp diktaturer världen över, vilket kan ses som pro-argument. 

Premissen är att internet är viktigt för demokratins stadigvarande. Men om internet behövs i 

utvecklingsländer för att ha demokrati, behövs inte internet lika mycket i Sverige då? 

Diskussionen i Sverige blir än lite mer avsmalnad när debatten förs om dator och 

internet behövs i riksnormen. Ett av de partier som framfört en åsikt i frågan är Vänsterpartiet 

som i en motion från 2009 skriver följande: 

”För ett antal år sedan ingick svartvit tv men inte färg i hemutrustning som beviljades 

barnfamiljer, något som är självklart idag. Internetabonnemang och dator ingår inte i 

försörjningsstödet fast det i dag är över 80 procent i åldern 16–74 år som har tillgång 

till Internet i hemmet. Arbetssökande har nytta av att söka jobb via Internet i 

hemmet. Barn och unga ska samtidigt följa med utvecklingen i det moderna 

samhället med Internet som redskap i skolarbetet. Barn i familjer som lever på 

socialbidrag har också rätt till en bra uppväxt. Barnen i familjer med ekonomiskt 

bistånd är en utsatt grupp, eftersom de lever med snäva ekonomiska marginaler. Barn 

                                                 
50 Riksdagens protokoll 2010/11:61 
51 Riksdagens protokoll 2010/11:61  
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som lever i socialbidragsfamiljer under lång tid har ingen möjlighet att leva som 

andra barn. Socialbidraget ska ge en skälig levnadsnivå även för barnen. 

Barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd bör särskilt beaktas. 

Vänsterpartiet anser att det moderna samhället måste hinnas ikapp vad gäller 

försörjningsstödet och att möjligheten till datainnehav och Internetuppkoppling 

borde ingå i normen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.”52 

Den tes vi kan se läggas fram av vänsterpartisterna är att internet och dator ska ingå i normen. 

De pro-argument som läggs fram för att styrka tesen är att över 80 % i åldrarna 16-74 redan 

har det. Vi kan även se att arbetssökande har nytta av det och att barn och unga behöver det 

för att följa utvecklingen i det moderna samhället och en påtryckning om att internet behövs i 

skolarbeten. Ännu ett pro-argument för vänsterpartisterna är att socialbidraget ska ge en skälig 

levnadsnivå. Man kan även lägga märke till en premiss där vänsterpartisterna anser att 

socialbidraget inte är i samma takt med samhällsutvecklingen som det borde vara.  

Citatet ovanför kommer från en motion som inte fått några gensvar mer än ett avslag 

med följande motivering ”När det gäller frågan om bistånd för lokala resor liksom för 

datorinnehav och Internetuppkoppling är detta således inte en fråga för riksdagen utan för 

kommunen.”.53 Följande citat kommer dock från Riksdagsprotokoll där en kontinuerlig debatt 

förs och ett protokoll förs på denna debatt.  

”Jag vill också ta upp frågan om Internet. Ungefär 80 procent av svenskarna har 

dator och Internetuppkoppling hemma. När vi har tittat i socialtjänstlagen på vad som 

ska ingå i försörjningsstödet finns det tydligt sagt att stödet ska förändras utifrån 

samhällets utveckling och standard, det vill säga vad som anses att i stort sett alla 

människor har. Jag tycker att det är dags att vi moderniserar vår syn på dator och 

Internet. Tidigare ifrågasattes att människor som levde på försörjningsstöd skulle ha 

färg-tv. Nu gör man inte det längre. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill att barn 

som går i skolan ska kunna använda Internet, lära sig att använda sig av det och vara 

kritiska mot det. Barn använder Internet och dator till sina skoluppgifter. Människor 

som söker jobb eller service, ska betala räkningar eller ta del av allt möjligt som 

behövs för att klara sig i dagens samhälle förutsätts använda Internet. Myndigheter 

och så vidare lägger ut information på Internet. Vi tycker att det borde vara en 

självklarhet att också dator och Internet ska ingå i riksnormen för 

försörjningsstödet.” 54  

                                                 
52 Motion 2009/10:So251 Eva Olsson m.fl. (v)  
53 SuB 2009/10:SoU6 
54 Riksdagens protokoll 2009/10:64 



 

30 
 

Citatet kommer från Eva Olofsson från Vänsterpartiet. Den debatt som protokollet visar förs 

främst mellan Eva Olofsson och Magdalena Andersson från Moderaterna.  

Den tes som Eva Olofsson framför i citatet är att internet är något nödvändigt för 

befolkningen och att normen inte följer samhällsutvecklingen. De pro-argument hon använder 

för sin tes är att det är viktigt att lära sig att använda internet och lära sig vara kritisk mot det 

redan i skolåldern. Hon lägger också fram att internet är viktigt i skolan för barn. Ännu ett 

pro-argument är att människor söker jobb via internet, betalar räkningar via internet och 

myndigheter lägger ut information via internet. Man kan också tyda en premiss i hennes 

uttalande, nämligen att internet behövs för att klara av ett samhälle som finns i Sverige och 

även dem som inte har den ekonomiska möjligheten att skaffa det.  

Vidare i debatten mellan Eva Olofsson och Magdalena Andersson kan ett svar till Eva 

Olofssons uttalande om behovet av internet och dator i riksnormen inte utläsas. Magdalena 

Andersson väljer att inte ge något gensvar. Dock, anser jag, att inte ge ett svar på denna fråga 

är ett svar i sig. Jag kan endast anta, att Magdalena Andersson inte anser frågan aktuell att 

svara på och ger därmed svaret att internet och dator inte behöver införas i normen.  

I det jag framfört ovan kan vi se att flera argument framförts, speciellt av 

Vänsterpartister, för att införa internet och dator i riksnormen. De flesta av dessa uttalanden 

har dock inte fått någon respons. Däremot kan man se att Moderater istället engagerat sig i 

frågan om att internet och tillgången till internet är viktigt i utvecklingsländer för att kunna få 

bort diktaturer och införa demokrati. Det frågan egentligen grundar sig på är hur riksnormen 

ser ut idag och om den följer den samhällsutveckling som kontinuerlig pågår. Även där har 

Moderater framfört sin åsikt om att normen inte möter samhällsutvecklingen och att det enligt 

dem är ett problem som måste åtgärdas.   

 

7. Teoretisk analys  
I denna rubrik använder jag mig av det material jag presenterat i rubrikerna ovan tillsammans 

med mina teorier och perspektiv om behov samt en del av den tidigare forskning och den 

bakgrund jag skrivit om tidigare i uppsatsen. Jag analyserar mitt material genom teorierna om 

behov för att försöka få fram svar på de frågeställningar jag använder mig av i undersök-

ningen.  

För min undersökning har jag använt mig av följande frågeställningar att besvara: 

• Hur framställs problemet med att internet och dator inte finns med i riksnormen?  

• Vilka argument framförs i debatten? Hur framförs dem och av vem?  

• Hur förhåller sig riksnormen till samhällsutvecklingen?  
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I de föregående rubrikerna har jag använt mig av fakta och information från intervjupersoner 

och Riksdagens debatter för att ge en grund svaren på mina frågeställningar.  

Det som framkommit av ovanstående rubriker är att ämnet med riksnormen och hur 

anpassningsbar den är till samhällsutvecklingen är diskuterbart. Vissa av dem jag diskuterat 

med anser att den borde anpassas mer till samhället och andra anser att den duger som den är 

idag och argumenterar för det med arbetsincitamentet. Det vi kan se är att Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna är för att införa dator och internet i normen med diverse argument för 

detta medan partier från det högra blocket inte anser det vara lika viktigt. Detta syns såväl på 

lokal som på nationell nivå. Däremot kan vi se att Moderaterna anser att det är viktigt för 

utvecklingsländer att få tillgång till internet och att dem jobbar för att införa det där istället.  

Vad gäller andra diskussioner inom samma område anser de flesta av de jag pratat med 

och dem som diskuterar vidare via Riksdagens debatter att skälig levnadsnivå är svår att 

definiera och inte följer den samhällsutveckling som den borde göra. Detta syns också på en 

lokal nivå där mina intervjupersoner diskuterar hur riksnormen fungerar i Helsingborg. Där 

återigen de olika partierna skiljer sig åt i åsikter. Moderaterna anser att normen fungerar bra 

som den gör nu och är nöjd med det arbete som görs i dess fotspår. Däremot är inte Tonka 

Frodlund, som representant för Socialdemokraterna, nöjd eftersom hon vill göra åtskilliga 

ändringar och anser att normen inte utnyttjas till fullo.  

Med detta i baktanke fortsätter min undersökning med att ta reda på hur problemet 

framställs. 

 

7.1 Hur framställs problemet?  

Så, hur framställs egentligen problemet? Resultatet från mina intervjuer visar ganska entydiga 

svar på denna fråga. Nämligen att problemet inte framställs i särskilt stor grad i Helsingborg i 

dag. Citat från alla tre intervjupersoner visar på detta. Dock visar det även att i den lilla grad 

som problemet framställs är det främst i skolans värld som problemet uppmärksammas och 

diskuteras. Det på grund av det behov av datorer som finns inom skolvärlden som också 

Tonka Frodlund visar i ett citat där hon beskriver en upplevelse som påverkade hennes dotter.  

På en nationell nivå ser det dock lite annorlunda ut. Där framställs problemet i lite större 

grad eftersom det finns en del politiker som har uppmärksammat problemet och försöker få 

upp det till ytan. Det kan speciellt ses från Vänsterpartiets sida med de citat jag visade i 6.2. 

Där framställs problemet också främst inom skolvärlden men även som ett problem för vuxna 

som söker jobb eller behöver ha kontakt med myndigheter. Men där slutar också framst-

ällandet av problemet i och med att deras yttranden inte fått något gehör. Genom att 
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Vänsterpartiet använder sig av ett redan existerande behov, som jag visat tidigare i arbetet, 

kan det användas som anledning att rättfärdiga de idéer de har om problemet. Behovet finns i 

befolkningen eftersom 91 % redan har en dator i hemmet men Vänsterpartiet uppmärksammar 

det och vill göra det till ett nationellt behov vilket kan göra att de får invånarna i samhället 

som också anser dator och internet är ett behov att hålla med i vänsterns politik. De partier 

som då ignorerar problemet, vilket de flesta gör, kan som reslutat av detta tappa anhängare 

och därmed tyngd i sin politik.  

Å andra sidan kan framställan av problemet påverkas av hur man ser på hur behovet i 

samhället ser ut. Carin Wredström och Marie Rosenquist menar i flera citat att dator och 

internet inte behövs i normen eftersom man kan prioritera annorlunda och fortfarande ha råd 

till att betala sina räkningar. Därav kan det antas att dem, utifrån filosofernas sätt att tolka 

behov, inte ser det som ett instrumentellt eller absolut behov. Dator och internet behövs helt 

enkelt inte för att ha ett acceptabelt liv och därmed behövs det inte i riksnormen. Däremot kan 

man anta att Tonka Frodlund och de vänsterpartister som skrivit motionerna anser att det är 

både ett instrumentellt och ett absolut behov. Eftersom det framgår i citat, både från Tonka 

Frodlund och från motionerna, att dator och internet behövs för barn i skolan och för vuxna 

när de söker jobb och kontaktar myndigheter.  När behovet är så stort som det påvisas av de 

tidigare nämnda så behövs det även föras in i riksnormen.  

Men problemet är inte endast det om dator och internet ska införas i normen eller inte. 

Utan det problem som verkligen framställs idag är vems ansvar det är. Är det kommunen eller 

staten som har ansvar för extra kostnader som t.ex. en internet räkning? Idag ligger problemet 

mellan stolarna, eftersom staten anser det är kommunens ansvar och kommunerna anser att de 

inte har tillräcklig med ekonomiskt stöd från staten för att lösa problemet lokalt. Vore det inte 

bättre att se problemet för vad det är och framställa det som ett problem istället för att skjuta 

ansvaret för det på någon annan?  

Svaret på den fråga jag ställde i början av rubriken är inte enkel att svara på. 

Undersökningen har dock visat att problemet inte framställs särskilt mycket på den lokala 

nivån. Däremot framställs problemet mer på en nationell nivå i och med att några politiker 

faktiskt uppmärksammat problemet. Frågan som borde svaras på är om det kommer se 

annorlunda ut i framtiden? En tillbakablick ungefär 10 år visar när riksnormen skapades. De 

sammanställde då en lista på de gemensamma kostnader kommunerna hade. Där ingick redan 

tvn. Därav kan man fundera på om datorn hade funnits när normen skapades. Hade datorn 

också ingått i normen då?  
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7.2 Vilka argument framförs, av vem och hur? 

Stycket ovanför visar att problemet oftast inte framförs i någon större utsträckning. Inte på 

lokal nivå i alla fall och i de försök som finns på nationell nivå får inget gehör. Men hur ser då 

debatten ut, vilka argument framförs av dem som vill införa dator och internet och vilka 

argument framförs av dem som inte vill införa det? Vem framför dessa argument och hur gör 

dem detta? 

De som är positiva till att föra in dator och internet i riksnormen är främst Vänster-

partister och Socialdemokrater både på lokal och nationell nivå. Tonka Frodlund menar i ett 

citat att alla ska ha tillgång till internet och för detta använder hon skolgången för barn som 

pro-argument. Även Vänsterpartister framhäver i sina motioner att alla borde ha tillgång till 

dator och internet. De pro-argument de använder är att det behövs i dagens samhälle för att 

lära sig i tidig ålder att vara kritisk till det som finns på internet, att söka jobb, att få all möjlig 

form av information och inte minst att det behövs i skolan. Flera av dessa argument landar i 

vilka behov som finns i samhället. I detta fall är personerna som argumenterar för införandet 

av dator och internet i normen överens om att det finns ett behov i samhället, speciellt i 

skolan, som måste mötas. De pratar alltså om ett behov som finns i Sverige just nu, behovet är 

beroende av samhället. Vilket kan kopplas till kulturellt definierade behov och behov tolkat 

utifrån ett sociologiskt perspektiv. Vänsterpartisterna och Socialdemokraterna menar att det 

finns ett behov i Sverige som skapats av det samhälle som finns i Sverige och det behöver 

mötas för att människor som är i behov av ekonomisk hjälp ska kunna leva ett anständigt liv i 

just Sverige.  

Utöver dessa argument lägger Tonka Frodlund fram ett till argument i ett citat under 

rubrik 6.2. Där menar hon att införandet av dator och internet i normen kan underlätta för 

barnfamiljer. Som pro-argument för detta menar hon att det blir lättare för föräldrar att få ihop 

ekonomin och i sin tur att kunna prioritera barnen också. Under rubrik 3.1 framkommer 

problemet med barnfattigdom att det är avsaknaden av att inte ha saker som jämnåriga har 

som är det största problemet för barnen som lever i fattigdom. Tonka Frodlunds åsikter i 

frågan kan leda till att föräldrar har möjlighet att ge barn en större chans att inte känna av 

denna ojämlikhet både med innehavandet av dator och internet i sig men också med 

möjligheten att få andra saker eftersom föräldrarna inte behöver prioritera andra saker före 

barnen i lika stor utsträckning.  

De som är negativa till införandet av dator och internet i riksnormen är främst 

Moderater. Både Marie Rosenquist och Carin Wredström som representerar Moderaterna 

anser att dator och internet inte är nödvändigt att införa i riksnormen. De pro-argument Marie 

Rosenquist använder för sin åsikt är att det ska finnas som en valmöjlighet. Med det menar 
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hon att skulle man införa dator och internet i riksnormen skulle arbetsincitamentet försvinna 

därav ska det endast finnas som en valmöjlighet men då ska man välja bort något annat. Carin 

Wredström däremot anser att det inte finns tillräckligt med ekonomiskt stöd från staten vilket 

hon använder som pro-argument för sin åsikt. Där, åter igen, det handlar om en fråga där 

klienterna hamnar mellan två stolar eftersom ansvaret förskjuts mellan två instanser. Hon 

menar även att det finns datorer och internet på allmänna platser som ersättning till de 

personer som inte har tillgång till det i hemmet.  

Att behålla arbetsincitamentet är ett viktigt pro-argument för mina intervjupersoner 

vilket kan innebära att alla saker som människor har behov av inte ska finnas med i 

riksnormen eftersom arbetsincitamentet försvinner. Det kan innebära att det är falska behov 

samhället är i behov av. Dessa falska behov, enligt psykologers perspektiv på behov, skapas 

på grund av den konsumtion som finns i dagens samhälle. Det skapas falska behov på grund 

av konsumtionen som människor istället tror är sanna behov. Detta kan innebära att Marie 

Rosenquist och Carin Wredström anser att dator och internet är falska behov som egentligen 

inte behövs och i den mån de faktiskt behövs så finns det andra sätt att tillfredställa behoven, 

som att uppsöka allmänna platser där datorer finns att använda.  

De argument som framförs av de som förespråkar att införa dator och internet i normen, 

speciellt Socialdemokrater och Vänsterpartister, använder sig av behovet av dator och internet 

för olika grupper i samhället, speciellt barnen i skolan. Medan de som inte anser att dator och 

internet ska finnas i normen, främst Moderater, istället anser att det är en ekonomisk fråga 

som inte möts av staten och att arbetsincitamentet påverkas för mycket. Det intressanta i 

frågan hade varit om representanter för de olika argumenten hade mötts i en diskussion och 

argumenterat för sin åsikt. Hade nya åsikter skapats och med dem nya argument?  

 

7.3 Hur förhåller sig riksnormen till samhällsutvecklingen? 

Förhåller sig riksnormen egentligen till den samhällsutveckling vi ser idag? Vi kan mer och 

mer skönja ett informations och teknikberoende samhälle idag, håller riksnormen jämna steg? 

Några direkta svar på denna fråga är svåra att få fram, dock diskuterar mina intervjupersoner 

om detta både direkt och indirekt. Tydliga åsikter kan dock ses från Carin Wredström där hon 

anser att riksnormen fungerar bra i Helsingborg och att den är anpassad till samhället som det 

ser ut idag. Detta eftersom hon anser att den inte ska förändras och om den skulle förändras så 

skulle för många negativa faktorer, så som arbetsincitamentet, påverkas.  

Däremot anser Marie Rosenquist att normen inte är tillräckligt uppdaterad med samh-

ället. Detta framhäver hon i citat under rubrik 6.1. Hon anser att normen inte är uppdaterad 



 

35 
 

och att det inte borde vara svårt eller kostsamt att uppdatera den, genom att t.ex. få välja 

mellan att ha dagstidning eller internet, men hon påtrycker även att arbetsincitamentet inte ska 

påverkas för mycket. Även Tonka Frodlund har liknande åsikter då hon anser att normen inte 

är tillräckligt uppdaterad med samhället. Hon vill, som syns i citat från henne, ändra på flera 

saker i normen, mest till barnens fördel. Men hon menar även att normen inte utnyttjas tillrä-

ckligt i Helsingborg.  

Tonka och Marie är dock inte dem enda att anse detta. Flera Moderater med Chris 

Heister i spetsen anser att normen inte är i takt med samhällsutvecklingen, vilket jag visar 

med ett citat från ett Riksdagsprotokoll. De diskuterar termen skälig levnadsnivå som inte helt 

definierats i lagtexten och anser att detta gör att normen inte tillgodoser de behov som finns i 

det svenska samhället idag. För att kunna tillgodose de behov som finns i samhället idag, 

anser sociologer, att man måste ta hänsyn till den plats och tidpunkt man ämnar tillfredställa. 

Dock innebär det även att man måste ta hänsyn till samhället och de människor som bor i 

samhället. Man ska alltså anpassa behoven efter samhället men även samhället efter behoven. 

Ett exempel är de 91 % av befolkningen som har tillgång till internet i hemmet. Då kan man 

anta att internet är en del av samhället men därav har, enligt många intervjupersoner och Chris 

Heister i Riksdagen, inte samhället anpassat sig efter detta behov eftersom det inte finns i 

normen.  

Ser man till hur konsumtionen ser ut i Sverige så är, som jag nämnt tidigare, ett 

konsumtionssamhälle det som är aktuellt idag där behoven styr hur man presenterar och 

definierar sig själv. När detta är fallet, hur kan det då komma sig att normen inte ändrats till 

att uppfylla det konsumtionssamhälle som finns idag? Som jag beskrev innan så fanns det en 

tid, innan normen infördes 1998, där man gjorde det. Där man inte hade en fast kostnad på 

hushållskostnader utan anpassade det till personen och till den del av samhället och den tiden 

man levde i.  

Flera av mina intervjupersoner men även riksdagspolitiker anser att riksnormen inte 

håller jämna steg med samhällsutvecklingen. Dock arbetas det med att uppdatera normen hela 

tiden, senaste uppdateringen handlade om tillgång till glasögon för barn, men det görs enligt 

många av mina informanter inte tillräckligt fort. Men hur hade riksnormen sett ut om den 

hade hållit jämna steg med samhällsutvecklingen? Hade allt som räknas som normalt i ett 

svenskt hem behövts föras in? Var hade man dragit gränsen? Och när är det dags att ta bort 

saker ur normen som inte längre behövs om man ska anpassa den till samhällsutvecklingen? 
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8. Slut diskussion 
Under tiden jag har arbetat med min uppsats har jag fått ta del av många olika åsikter vad 

gäller behovet av internet och dator generellt. Mycket har sagts i debatten och mycket 

kommer sägas i framtiden. Det jag reagerar mest över är hur olika åsikterna är mellan 

partierna och att det fortfarande, eftersom debatten pågått i minst 10 års tid, inte finns någon 

gemensam åsikt eller ens en ordentlig debatt i Riksdagen. Den känsla jag fått under tiden är 

att problemet, för dem som inte anser det vara ett problem, ignoreras helt eller bortförklaras 

med hjälp av de ekonomiska problem som finns.  

Ändå kan jag inte hjälpa att tänka att 91 % av den svenska befolkningen har tillgång till 

dator i hemmet. Vilket idag kan innebära att lika många har tillgång till internet eller önskar 

sig ha detta. Det som slår mig mest är dock det faktum att dator och internet är något som 

behövs för att kunna gå i skolan, det behövs för att kunna söka jobb, för att kunna få 

information från myndigheter osv. Datorn och internet behövs, enligt mig, i dagens samhälle 

och det kommer bara bli mer uppenbart ju längre tiden går.  

Flera av mina informationskällor har tagit upp ämnet om barnens skolgång som 

drabbas. Tonka Frodlund gav till och med ett exempel från sin egen erfarenhet med sin dotter 

om hur avsaknaden av datorer påverkar barnen i skolan. Och det var för 10 år sedan. Kravet 

idag är mycket högre och går längre ner i klasserna. Men problemet diskuteras ändå inte 

ordentligt på hög instans. Några försök har gjorts av Vänsterpartiet, som jag återgett, men 

någon respons finns inte, om man inte räknar avslaget som anser det vara ett kommunalt 

ansvar. Där man märker hur problemet med förskjutning av ämnet påverkar själva 

diskussionen. Varken staten eller kommunen vill eller kan ta upp problemet då de menar att 

det är den andres problem. Även om jag anser att internet och dator borde ingå i normen eller 

ej så anser jag att en ordentlig debatt borde förekomma när behovet hos den befolkning som 

inte är i behov av ekonomiskt bistånd är så pass hög som den är och samhället kräver det.  

Flera av informanterna håller med om att riksnormen inte är uppdaterad med samhället 

men ändå finns ingen diskussion om dator och internet i normen. Några få försök har gjorts på 

nationell nivå och några, med förslag att välja mellan dagstidning och internet, har gjorts av 

mina kommunala intervjupersoner. Frågan är om det räcker? 

Ta återigen de 91 % av befolkningen som har tillgång till en dator i hemmet och förmo-

dligen internet med den. Låt oss säga att en av dessa får problem med ekonomin en månad 

och behöver söka ekonomiskt bistånd. Personen i fråga får det men det finns ingen del av 

bidraget som täcker kostnaden för internet, som är en månadskostnad för de flesta idag. Även 

om personen får ekonomisk hjälp så hamnar hon efter med en räkning vilket kan ställa till det 

mer i framtiden. Många svar jag har fått på den frågan handlar om att prioritera. Men många 
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av de utsagor jag läst, under tiden jag jobbat med min uppsats, handlar om personer som är i 

behov av ekonomiskt bistånd som inte får pengarna att räcka. Hur ska man kunna prioritera 

när pengarna inte räcker? 

Det viktigaste jag vill upplysa med denna uppsats är att en debatt och forskning behövs. 

Den behövs på Riksdagsnivå såväl som kommunalnivå. Debatten behövs för att belysa det 

möjliga problem och hur man i så fall kan lösa det så att det inte hamnar mellan två stolar, 

statens och kommunens, som det gör idag.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

Hej! 

Du har valt att delta i en intervju för min C-uppsats som genomförs under min utbildning på 

Socionomprogrammet på Lunds Universitet. Du ska nu få lite information om vad uppsatsen 

ska handla om och vilka ämne jag kommer ta upp under intervjun. Syftet med min uppsats är 

att undersöka hur avsaknaden av datorer och internetanslutning i riksnormen framställs i ett 

nationellt och lokalt syfte. Den intervju du och jag ska göra är en del av det lokala syftet.  

Under intervjun kommer jag därför ta upp ämnen som riksnormen, datorer och internet, 

riksnormens utveckling och människors behov, detta utifrån den politik som finns i 

Helsingborg. 

Under intervjun kommer jag använda mig av en diktafon, med ditt samtycke. Känner du dig 

obekväm med diktafonen används inte denna och då kommer jag att skriva anteckningar 

istället. Ditt samtycke om diktafonen men också om att medverka är viktigt för mig och därför 

är det viktigt att du meddelar mig om du vill dra tillbaka ditt samtycke. Du medverkar ju trotts 

allt frivilligt.  

Det är viktigt för dig att veta att jag har tystnadsplikt under vår intervju och kommer behandla 

allt som sägs med konfidentialitet om du så önskar. Och sist men inte minst är det min uppgift 

att informera dig om att den information som framkommer under vår intervju endast kommer 

användas till min uppsats.  

Resultatet av vår intervju och min uppsats kan du hitta på lu.se i slutet av Maj.  

 

Tack för din medverkan. 

Mvh Bibbi Pedersen 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

• Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

 

• Berätta om riksnormens funktion i Helsingborg. 

• Hur jobbar ni med den?  

• Hur hade ni velat att det hade sett ut? 

• Ses det som ett tak eller golv?  

• Varför? 

 

• Hur framställs problemet med att dator och internet inte ingår i riksnormen? 

• Vad finns för argument? 

• Vad anser ni som rimligt? 

 

• Skulle du kunna värdera datorns behov i dagens samhälle? Dem som är för menar att – 

det är en demokratiskt rättighet och viktigt med den delaktighet den tillför och de som 

är mot menar att  – riksnormen är ett golv och kommunerna har möjlighet att själva 

behovsanpassa efter riksnormen.  

• Skulle du kunna värdera och argumentera för följande: Torbjörn Hjort menar att man 

kan utgå ifrån allmänna konsumtionsmönster – emuleringsperspektivet – som ständigt 

förändras och ger fattiga en möjlighet att smälta in. Eller så kan man utgå ifrån 

nödvändighetens torft, alltså den mest basala konsumtionen och se normen som ett 

tak.  

 

• Om ni gör något, hur gör ni och varför? 

 

• Vad anser ni vara en skälig levnadsnivå? 

 

• Hur tror ni att klienterna påverkas? 

 

• Något du vill tillägga generellt i denna diskussion? 

 


