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Forord 

Denne rapport er den fjerde i rækken fra forskningsprojektet ”Konsekvenser af at 
have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag”, som udføres for Rådet 
for Socialt Udsatte af en forskergruppe under Sociologisk Institut ved Køben-
havns Universitet. De tidligere rapporter er baseret på en omfattende spørgeske-
maundersøgelse samt registerdata og har blandt andet påpeget de afsavn og be-
grænsninger i forbrug, som de laveste sociale ydelser kan resultere i, de levekår 
modtagerne af de laveste sociale ydelser lever under samt deres overlevelses- og 
tilpasningsstrategier. 
 
Rapporten tager udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse af udvalgte 
familiers og personers oplevelser af at leve af de laveste sociale ydelser samt deres 
reaktionsmønstre herpå. Rapporten supplerer de kvantitative data, som de andre 
rapporter bygger på, og formålet er at nuancere og uddybe de konsekvenser, som 
de laveste sociale ydelser har ud fra familiernes og personernes egne fortællinger 
herom. Ved at lade modtagerne af de laveste sociale ydelser sætte ord på deres 
egen livssituation vil vi med illustrative beretninger og eksempler give et nuance-
ret billede af, hvordan deres liv påvirkes af de laveste sociale ydelser. 
 
Interviewene er foretaget i foråret og efteråret 2009. Der er tale om en forløbsana-
lyse, hvor vi vil geninterviewe de samme interviewpersoner i foråret 2010 for at 
undersøge processen og udviklingen i forhold til konsekvenserne af at leve af de 
laveste sociale ydelser. Denne rapport er en delrapport, som indeholder resultater 
fra den første interviewrunde, og rapporten giver et øjebliksbillede af interview-
personernes livssituation. Efter anden interviewrunde vil resultaterne fra begge 
interviewrunder blive analyseret og belyst i en samlet rapport. 
 
Vi retter en særlig tak til de familier og enkeltpersoner, som har medvirket i un-
dersøgelsen, og som har åbnet dørene til deres hjem og givet os adgang til deres 
oplevelser og erfaringer med at leve af de laveste sociale ydelser. Interviewperso-
nernes navne er ændret, og der er foretaget strategiske ændringer eller udeladelser 
af oplysninger, der kunne muliggøre genkendelse. 
 
Rapporten er udarbejdet af Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jør-
gen Elm Larsen. 
 
Maj 2010 
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1 Indledning og sammenfatning 

De seneste års socialpolitiske udvikling med hensyn til offentlige forsørgelses-
ydelser har fokuseret på at styrke de økonomiske incitamenter til at arbejde. Dette 
har blandt andet ført til lovgivning om introduktionsydelse og starthjælp, nedsæt-
telse af kontanthjælpen efter seks måneder, kontanthjælpsloft samt 300/450-timers 
reglen. Indførelsen af de laveste ydelser bygger på en forestilling om, at alle, der 
modtager indkomsterstattende sociale ydelser, kan opnå ordinær beskæftigelse, og 
at den reducerede ydelse netop indebærer et klart incitament til, at de søger og 
påtager sig et ordinært arbejde. Der er i den forbindelse foretaget målinger af be-
skæftigelseseffekten, men ikke af om det er muligt at leve på en anstændig måde 
af de nedsatte ydelser, hvis man ikke opnår ordinær beskæftigelse. 
 
Tidligere undersøgelser, der har belyst virkningerne af de nye nedsatte sociale 
ydelser, har kun perifert berørt de sociale virkninger, og særligt omfanget og dyb-
den heraf er ikke undersøgt. Vi finder sådan en undersøgelse nødvendig for at 
kaste lys over, hvordan de nye regler om reduktion af de sociale ydelser påvirker 
ydelsesmodtagernes livsbetingelser. Foruden konsekvenser for jobsøgningsaktivi-
teten er det relevant at undersøge, hvad nedsættelsen af ydelserne og dermed re-
duktionen i rådighedsbeløbene og de heraf følgende afsavn betyder for hverdags-
livet. En særlig opmærksomhed rettes mod børnefamilierne, idet afsavn for børn 
kan påvirke deres øjeblikkelige trivsel, udvikling og socialisering og dermed sene-
re muligheder for succes i voksenlivet. 
 
Endvidere fokuserer vi på, hvordan de lever med og reagerer på at være modtage-
re af de laveste ydelser, og hvilke strategier de udvikler i forhold hertil. Dette 
aspekt er inddraget, idet individet ikke er et passivt offer for omstændighederne, 
men udvikler strategier for at overleve på bedst mulig vis på de laveste ydelser. 
 
Undersøgelsen indgår i et større forskningsprojekt, hvor konsekvenserne af de 
laveste sociale ydelser er omdrejningspunktet. 
 
 
1.1 De laveste sociale ydelser – præsentation af emnet og 

forskningsprojektet 
Siden 2002 er der indført en række ændringer på kontanthjælpsområdet. Ændrin-
ger som i første omgang skulle fremme incitamenterne til at komme i arbejde. I 
2002 indførtes en ny bestemmelse i aktivloven om, at man kun kunne modtage 
almindelig kontanthjælp, hvis man – udover at være udsat for en social begiven-
hed – havde opholdt sig i Danmark i 7 af de sidste 8 år. Hvis ikke denne betingel-
se var opfyldt, var man kun berettiget til den meget lavere starthjælp. Senere ind-
førtes andre lignende restriktive lovbestemmelser om nedsat hjælp, hvis ikke be-
stemte betingelser var opfyldt. 
 
De nye lave ydelser markerer et brud med socialpolitikken over for de svagest 
stillede. Indtil 2002 udgjorde den laveste forsørgelsesydelse et grundbeløb, der var 
ens for personer, der på den ene side var enten flygtninge, langvarigt arbejdsløse 
eller aldrig havde fundet fodfæste på arbejdsmarkedet, og som på den anden side 
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hverken var berettiget til SU, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge eller 
førtidspension. Nedsættelsen og differentieringen af ydelser er gennemført grad-
vist gennem en række lovændringer i de sidste 8 år. 
 
Lovgivningen omfatter starthjælpen, den nedsatte kontanthjælp til familier, hvor 
begge ægtefæller har modtaget kontanthjælp gennem længere tid, loftet over kon-
tanthjælpen for personer, der har modtaget kontanthjælp mere end et halvt år, loft 
over den samlede hjælp til kontanthjælpsmodtagere og nedsættelsen af ydelsen til 
unge under 25 år. De laveste ydelser i denne undersøgelse opdeles i 1) starthjælp/-
introduktionsydelse og 2) nedsatte kontanthjælpsydelser, herunder varighedsbe-
grænsningen, kontanthjælpsloftet og 300/450-timers reglen. 
 
Begrundelsen for indførelsen af de nye regler er som nævnt, at de lavere ydelser 
vil øge incitamentet til at søge arbejde og derfor have en beskæftigelsesfremmen-
de og socialt inkluderende virkning. Problemet er, at de laveste ydelser ofte tilde-
les grupper, der i forvejen er udsatte og marginale i forhold til arbejdsmarkedet. 
Reglerne rammer således personer, der har en svag arbejdsmarkedstilknytning, 
herunder flygtninge og langtidsledige. 
 
Bortset fra enkelte undersøgelser, som næsten udelukkende har set på de beskæf-
tigelsesmæssige konsekvenser, er der på trods af nyskabelsen i dansk socialpolitik 
og nye argumenter for at indføre lavere ydelser ikke iværksat eller taget initiativer 
til forskningsprojekter, som bredere har sat fokus på at undersøge konsekvenserne 
af disse nye laveste ydelser. Dette manglende vidensgrundlag er baggrunden for 
forskningsprojektet, hvor formålet er at undersøge de forskellige konsekvenser, 
der følger af at have de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag, Det er således 
personer og familier, der har de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag, 
der er fokus på i forskningsprojektet. 
 
Forskningsprojektet udføres for Rådet for Socialt Udsatte af en forskergruppe 
under Sociologisk Institut ved Københavns Universitet omfattende forskere fra 
CASA, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Ros-
kilde Universitet og Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 
 
Forskergruppen består af: 

• Professor Jørgen Elm Larsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet 
• Professor John Andersen, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, 

Roskilde Universitet 
• Forskningsadjunkt M. Azhar Hussain, Økonomisk Institut, Københavns Uni-

versitet 
• Lektor Morten Ejrnæs, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, 

Aalborg Universitet 
• Konsulent Henning Hansen, CASA 
• Afdelingsleder Finn Kenneth Hansen, CASA 
• Forskningsmedarbejder Maja Müller, Sociologisk Institut, Københavns Uni-

versitet. 
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Forskningsprojektet, som løber i perioden fra 2008 til 2011, er finansieret af Rådet 
for Socialt Udsatte, og Sociologisk Institut står som ansvarlig for gennemførelsen 
af projektet. 
 
Projektets empiriske grundlag består af en kombination af registerdata, surveydata 
og kvalitative interview. Resultaterne vil løbende blive belyst i delrapporter, og 
der er indtil nu udgivet tre rapporter i forbindelse med projektet. 
 
Den første rapport ”Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgelses-
grundlag – en registerundersøgelse” udkom i marts 2009 (Hansen, Hansen & Hus-
sain 2009). Der var tale om en undersøgelse baseret på registerdata, som belyste 
antallet af modtagere af de laveste sociale ydelser i perioden 2004-2007. 
 
Den anden rapport fra projektet ”Konsekvenser af de laveste sociale ydelser – 
forsørgelsesgrundlag og afsavn” udkom i august 2009 og havde fokus på økonomi 
og afsavn, dvs. i hvilken udstrækning personer og familier på de laveste sociale 
ydelser af økonomiske grunde må undlade at foretage en række almindelige og 
nødvendige aktiviteter, indkøb og handlinger i dagligdagen (Hansen & Hussain 
2009). Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført 
fra januar til februar 2009 blandt voksne personer mellem 20 og 59 år med en 
stratificeret udvælgelse af svarpersoner, der modtager de laveste sociale ydelser, 
modtager almindelig kontanthjælp, modtager arbejdsløshedsdagpenge eller er 
beskæftigede. 
 
Den tredje rapport ”Levekår og coping – ressourcer, tilpasning og strategi blandt 
modtagere af de laveste sociale ydelser” udkommer i april 2010 og er baseret på 
samme spørgeskemaundersøgelse (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). Her afdæk-
kes, hvilke levekår modtagerne af de laveste ydelser lever under, samt hvordan 
personer og familier håndterer den situation, at de har så små rådighedsbeløb, at 
de må afholde sig fra både køb af goder og deltagelse i aktiviteter, som i alminde-
lighed anses for nødvendige eller helt selvfølgelige. 
 
Denne fjerde rapport tager udgangspunkt i den kvalitative interviewundersøgelse 
og nuancerer og uddyber, hvordan de laveste sociale ydelser påvirker interview-
personernes liv ud fra deres egne fortællinger. 
 
Modtagerne af de laveste sociale ydelser, som har deltaget i spørgeskemaundersø-
gelsen, vil blive geninterviewet i foråret 2010, og interviewpersonerne i den kvali-
tative undersøgelse geninterviewes i foråret og sommeren 2010. På grundlag af 
disse data vil der være mulighed for at se på konsekvenserne i et længere tidsper-
spektiv. 
 
Resultaterne af det samlede forskningsprojekt vil foreligge i 2011. 
 
 
1.2 Den kvalitative undersøgelse 
Den kvalitative interviewundersøgelse og denne rapport skal ses i forlængelse af 
de tidligere rapporter. Formålet i denne rapport er at udfolde og nuancere spørge-
skemaundersøgelsens temaer om konsekvenserne af de laveste sociale ydelser, 
herunder de sociale afsavn og ydelsesmodtagernes copingstrategier. Datamateria-
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let fra spørgeskemaundersøgelsen består primært i svar på spørgsmål med faste 
svarkategorier. Her har personerne ikke haft mulighed for at nuancere deres svar 
og uddybe dem. I de kvalitative interview er det muligt at gå i dybden med et em-
ne, interviewpersonerne har mulighed for at beskrive deres oplevelser og erfarin-
ger med egne ord, og vi kan hermed komme bag om tallene og forsøge at forstå 
verden ud fra interviewpersonernes synspunkt. 
 
Vi opnår med det kvalitative interview indblik i interviewpersonernes egne over-
vejelser og refleksioner i forbindelse med at leve af de laveste ydelser. Igennem 
livshistoriefortællinger får vi fx indblik i, hvorledes de kæder forskellige hændel-
ser og forhold i deres liv sammen, hvilket giver os mulighed for at finde mulige 
forklaringer og sammenhænge i forhold til, hvorfor og hvordan de er endt i en si-
tuation, hvor de er modtagere af de laveste ydelser, og hvilke forudsætninger og 
betingelser de har for at håndtere denne situation og eventuelt komme ud af den 
igen. I bilag 1 præsenteres en detaljeret beskrivelse af vores metodeovervejelser, 
herunder en redegørelse for undersøgelsesdesign, analysestrategi, udvælgelse af 
interviewpersoner, præsentation af de udvalgte husstande samt overvejelser i for-
hold til målgruppen og interviewsituationen. I det følgende vil vi kort give indblik 
i metoderne. 
 
Metoder 
Empirien i den kvalitative undersøgelse består primært af semistrukturerede og 
temabiografiske interview med enkeltpersoner og husstandsinterview med famili-
er, som lever eller har levet af de laveste ydelser1. For at udføre interviewene er 
der udarbejdet en interviewguide, der er brugt til at sikre, at vi kom omkring be-
stemte temaer, der kunne belyse vores problemstilling. I interviewguiden har vi 
både inddraget konkrete spørgsmål i forhold til interviewpersonernes arbejdsløs-
hedssituation og i forhold til deres økonomi2, ligeså vel som vi har åbne spørgs-
mål, der lægger op til, at interviewpersonen frit kan fortælle om sine subjektive 
oplevelser af situationen. I den forbindelse har vi gjort brug af elementer fra den 
biografiske metode og lagt op til en tematisk livsfortælling for at få indblik i inter-
viewpersonens egne refleksioner over, hvilke omstændigheder og hændelser i de-
res livsforløb som har haft betydning for, at de er endt på de laveste ydelser.  
 
Interviewpersonerne er primært udvalgt blandt deltagerne i spørgeskemaundersø-
gelsen. Enkelte er opsøgt på diverse aktiveringssteder og igennem boligforenin-
ger. Vi har sammensat et bredt udsnit i forhold til ydelsestype, etnicitet, familiety-
pe og geografiske forhold3, men dog med øje for at det vigtigste kriterium i den 
kvalitative undersøgelse er, at den enkelte interviewperson har kunnet fortælle os 

                                              
1 Ud over interview med borgere, der modtager de laveste ydelser, omfatter empirien des-
uden en række ekspertinterview med beboerrådgivere, kommunale medarbejdere, forske-
re og repræsentanter for frivillige organisationer, der er i tæt kontakt med ydelsesmodta-
gerne og/eller som har kendskab til målgruppen. 
2 For at få belyst interviewpersonernes økonomiske situation, herunder deres rådighedsbe-
løb, som afspejler, hvad der er tilbage at leve for, når de faste udgifter er trukket fra, regi-
strerede vi deres indtægter og udgifter i et budgetskema.  
3 Vi har i den forbindelse anvendt registerundersøgelsens resultater, der blandt andet vi-
ser, hvordan befolkningen på de laveste sociale ydelser fordeler sig i forhold til de nævnte 
baggrundsforhold, som et vejledende redskab til at udvælge vores interviewpersoner 
(Hansen, Hansen & Hussain 2009). 
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om konsekvenserne af de nedsatte ydelser og bidrage til ny og nuanceret indsigt i 
emnet. 
 
I vores udvalg indgår 16 husstande bestående af 27 voksne personer og 29 børn. I 
alt er 56 personer i udvalget således berørt af de laveste ydelser. I bilag 3 kan ses 
en oversigt over interviewpersonerne/husstandene og deres biografiske fakta, her-
under hvilke ydelser de modtager og deres familieforhold4. Interviewpersonernes 
udsagn vedrører ofte hele familiens eller alle husstandens medlemmer. 
 
Der er i forbindelse med den kvalitative undersøgelse indsamlet oplysninger om 
30 husstande, men en del faldt uden for selve målgruppen, da det efterfølgende 
viste sig, at ingen i husstanden på noget tidspunkt reelt havde modtaget de laveste 
sociale ydelser (se evt. mere herom i bilag 1). Vi har derfor også opnået en viden 
omkring personer, der ligger på kanten til at blive udsat for de laveste ydelser, 
hvilket viste sig at være en relevant viden, som fx kaster lys over copingstrategier 
rettet mod at undgå at blive ramt af regler om nedsættelse af kontanthjælpen 
(undvigemanøvre). Dataene fra denne gruppe vil blive sporadisk anvendt i denne 
rapport. Vi vil i et senere arbejdspapir belyse interviewmaterialet fra denne gruppe 
nærmere. 
 
Analyse og rapportens opbygning 
Analysen i denne rapport tager udgangspunkt i en beskrivelse og fortolkning af 
interviewpersonernes beretninger om deres livssituation. Vi fremhæver løbende 
tendenser såvel som nuancer i interviewmaterialet, som fremstilles via udvalgte 
illustrative eksempler. Vi søger med disse eksempler ikke at påvise repræsentative 
tendenser, men at belyse de specifikke interviewpersoners forhold og fremlægge 
eksempler med nuancerede billeder af de omstændigheder og situationer, som 
modtagere af de laveste ydelser beretter om. 
 
Det har ikke været muligt at gå i dybden med alle de relevante emner, der optræ-
der i datamaterialet, og vi har i vores belysning af de foreløbige resultater derfor 
måttet begrænse de analytiske fokusområder. I selektionen af temaer har vi i kapi-
tel 2 valgt at fremstille en beskrivelse og karakteristik af gruppen, der modtager de 
laveste ydelser i forhold til deres arbejdsmarkedstilknytning, deres individuelle 
ressourcer og deres livsforløb i forhold til arbejdsmarkedet, herunder hvad der har 
haft betydning for deres vej til de laveste ydelser. I kapitel 3 fokuseres der på in-
terviewpersonernes livsbetingelser og de konsekvenser, som de laveste ydelser har 
haft herfor. Herunder indgår en belysning af deres økonomiske situation via bud-
geteksempler og en beskrivelse af, hvorledes udvalgte familier oplever og forhol-
der sig til deres situation. Sidst kommer vi i kapitel 4 ind på de copingstrategier, 
som interviewpersonerne anvender for at håndtere og imødegå de betingelser, som 
de laveste ydelser resulterer i. Vi begrænser os i denne rapport til at fokusere på 
deres coping i forhold til arbejdsmarkedet, den økonomiske knaphed og afsavne-
ne. Efter anden interviewrunde vil vi få bedre indblik i processen i forhold til, om 

                                              
4 Vi har interviewet den eller de familiemedlemmer, der er eller har været på de laveste 
ydelser, idet dette har været vores udvalgskriterium, men samtidig har vi indhentet oplys-
ninger om hele husstanden og inddrager derfor også evt. kæreste/ægtefælle, som har job 
eller er på førtidspension, som en del af udvalget. 
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de copingstrategier, der udvikles og anvendes, virker. Disse aspekter vil også bli-
ve fremhævet i den endelige samlende rapport.  
 
 
1.3 Sammenfatning  
I de tidligere rapporter fra forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de lave-
ste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag” blev det ud fra den kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse blandt andet fremhævet, hvilke levekår modtagerne af 
de laveste ydelser lever under, i hvilken udstrækning modtagerne af økonomiske 
grunde måtte undlade at foretage en række almindelige og nødvendige aktiviteter, 
indkøb og handlinger i hverdagen, samt hvilke copingstrategier de udviklede for 
at håndtere de hårde livsbetingelser og de betydningsfulde afsavn, som de laveste 
ydelser havde resulteret i. 
 
Disse temaer afspejles ligeledes i denne rapport, hvor vi med kvalitative interview 
med udvalgte personer og familier, der modtager eller har modtaget en af de lave-
ste ydelser, har fået uddybet og nuanceret temaerne yderligere. Via interviewper-
sonernes fortællinger har vi opnået et indblik i deres egne refleksioner over og 
oplevelser af, hvilken indflydelse de laveste ydelser har haft på deres livssituation. 
Endvidere har vi igennem livshistoriefortællinger, hvor forskellige hændelser og 
forhold i deres liv kædes sammen i en for dem meningsgivende rækkefølge, fået 
indsigt i mulige forklaringer og sammenhænge i forhold til, hvorfor og hvordan de 
er endt i en situation, hvor de er blevet modtagere af de laveste ydelser, og hvilke 
forudsætninger og betingelser de har for at håndtere denne situation og eventuelt 
komme ud af den igen. 
 
Interviewpersonernes livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale  
Af interviewene fremgår det, at interviewpersonerne har forskellige grader af for-
udgående tilknytning til arbejdsmarkedet samt forskellige forudsætninger for at 
komme på arbejdsmarkedet, og derved forskellige handlemuligheder for at kom-
me ud af arbejdsløshedssituationen. I den forbindelse fremgik det af interviewper-
sonernes livsfortællinger, at der er en række hændelser og faktorer i deres livsfor-
løb, som er afgørende for, at de står uden for arbejdsmarkedet og er endt på de la-
veste sociale ydelser. Særligt faktorer som dårligt helbred, manglende uddannelse, 
familieforhold (husmoderrollen), migration/flugt og hermed manglende erfaring 
på det danske arbejdsmarked samt problemer med det danske sprog har ifølge 
interviewpersonerne været afgørende for deres livssituation. 
 
Interviewgruppen kan med udgangspunkt i deres livsforløb og arbejdsmarkedspo-
tentiale inddeles i to hovedtyper og fire undergrupper, som illustrerer de karakteri-
stika, der præger forskellige typer, der rammes af de laveste sociale ydelser og 
deres muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er tale om en 
praktisk opdeling, der udgør et analytisk redskab, og som illustrerer sammenhæn-
ge mellem interviewpersonernes karakteristika og deres handlemuligheder i for-
hold til at håndtere deres livssituation.  
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Hovedtyperne og undergrupperne er:  

A. Personer med tidligere arbejdsmarkedstilknytning og med arbejdsmarkedspo-
tentiale, herunder ”de arbejdsmarkedsparate og arbejdssøgende” og ”margi-
naliserede mænd med nedsat arbejdsmarkedspotentiale”. 

B. Personer uden arbejdsmarkedstilknytning og med begrænset arbejdsmarkeds-
potentiale, herunder ”de fastlåste mødre” og ”de syge og uarbejdsdygtige”. 

 
Forskellige strukturelle og individuelle forhold er afgørende for interviewperso-
nernes muligheder for at handle sig ud af deres situation. Hos ”de arbejdsmar-
kedsparate og arbejdssøgende” spiller især den generelt stigende arbejdsløshed 
en rolle for, at interviewpersoner, der er arbejdsmarkedsparate, aktuelt har haft 
svært ved at opnå et job. For de etniske minoriteter i denne gruppe har bl.a. mang-
lende erfaringer med det danske arbejdsmarked, manglende netværk og sprogpro-
blemer en negativ konsekvens for deres jobmuligheder. 
 
I de andre kategorier spiller helbredsproblemer og oplevelsen af mangel på be-
handlingsmuligheder og relevante kommunale indsatstyper – som fx fleksjob eller 
omskoling – en væsentligt rolle for interviewpersonernes situation. Konsekven-
serne er, at jo længere ventetiden er på de rette tiltag og behandlinger, jo længere 
væk kommer interviewpersonerne fra arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der en 
række eksempler på, at førtidspension opleves som eneste mulighed i forhold til at 
komme ud af situationen med at leve af de laveste ydelser, og der er således inter-
viewpersoner, der overvejer eller er i gang med at søge førtidspension til trods for, 
at de gerne ville have et fleksjob.  
 
Med kategoriseringen kastes der lys over interviewgruppens karakteristika og de-
res arbejdsmarkedspotentiale. I belysningen træder samspillet mellem tidligere 
arbejdsmarkedstilknytning, individuelle ressourcer, herunder helbredstilstanden, 
deres biografi og strukturelle forhold frem som afgørende for, hvilke konsekven-
ser de laveste ydelser har for ydelsesmodtagerne og deres familier. Kategorierne 
skal ikke forstås som fastlåste; de giver imidlertid en karakteristik af personernes 
situation på interviewtidspunktet. 
 
De laveste ydelsers konsekvenser for livsbetingelserne 
I en gennemgang af interviewpersonernes budgetter samt af deres beretninger om, 
hvilke konsekvenser de laveste ydelser har for deres livsbetingelser, fremgår det, 
at de laveste ydelser resulterer i lave rådighedsbeløb, som påvirker familiernes le-
vestandard og livsbetingelser i en negativ retning. De laveste ydelser skaber i nog-
le tilfælde så små rådighedsbeløb, at familierne er nødt til at gældsætte sig for at 
få mad på bordet. Her er det særligt 300/450-timers reglen og starthjælpen, som 
medfører så lave beløb, at det kun er muligt at overleve med en usædvanlig lav le-
vestandard, og ydelsesmodtagerne bliver hermed afhængige af låntagning og/eller 
hjælp fra netværk.  
 
Endvidere resulterer de laveste ydelser i et begrænset forbrug, der gør, at der i de 
interviewede familier optræder en række alvorlige afsavn, som umuliggør en sund 
livsstil, og som begrænser både voksnes og børns deltagelse i samfundslivet på 
områder, der marginaliserer og tendentielt ekskluderer dem. Afsavnene er dels 
materielle som fx sund mad, nyt tøj og mobiltelefon, dels sociale som fravær af 
udflugter, ferier og deltagelse i fritidsaktiviteter og andre sociale aktiviteter. End-
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videre har de laveste ydelser følger for interviewpersonernes psykiske velvære, 
idet modtagerne ofte lider af bekymringer (søvnløshed), rolletab, værdighedstab, 
skam og utilstrækkelighedsfølelse. 
 
Interviewpersonernes beskrivelser af deres hverdagsliv tydeliggør, at det er en stor 
belastning, at familierne ikke har mulighed for at servere den mad, de plejer eller 
at have et fyldt køleskab. Vi ser eksempler på, at det at skaffe mad på bordet bli-
ver en daglig kamp for at få pengene til at strække. Forældrene har et ønske om at 
give deres børn en sund kost, men frugt og grønt bliver nedprioriteret, da det er 
dyre fødevarer, og det piner forældrene, at de må nøjes med de billigste og oftest 
mest usunde råvarer. De enlige uden børn er også påvirket af den begrænsende 
økonomi, og vi ser især, at starthjælpsmodtagerne må spise hos familien, da de ik-
ke selv har råd til mad. Interviewene vidner således om, at de laveste ydelser med-
fører økonomiske konsekvenser, som umuliggør den kost, som anbefales i dag. 
Seks stykker frugt om dagen og fedtfattigt mad er sjældent en del af kosten hos 
interviewgruppen pga. den stramme økonomi. De laveste ydelser betyder, at disse 
grupper ikke kan spise den mad, som er sundhedsmæssigt mest forsvarlig og al-
mindelig anerkendt i det omgivende samfund.  
 
Også rammen om familielivet er på mange måder præget af de laveste ydelser. 
Interviewene vidner om boliger af dårlig kvalitet med fugt og genbrugsmøbler. 
Der er tilfælde med boliger, hvor der ikke er plads nok til familien, børnene deler 
værelser, og forældrene sover i stuen, og for mange bærer hjemmets indretning på 
denne vis præg af en stram økonomi, hvor der ikke er plads til at have venner med 
hjem efter skole. 
 
Afsavnene er, som nævnt, ikke kun forbundet med materielle forhold, og vi ser i 
alle interviewene eksempler på, at økonomien begrænser interviewpersonernes og 
deres børns deltagelse i sociale aktiviteter. Der er flere eksempler på, at de laveste 
ydelser medfører, at børnene ikke længere kan gå til sportsaktiviteter, og at der 
ikke er råd til deltagelse i lejrskoleophold. Generelt skubber forældrene deres egne 
behov til side og fokuserer i stedet for på børnenes trivsel og udviklingsmulighe-
der. Spørgsmålet om at kunne give børnene de samme udfoldelsesmuligheder som 
kammeraterne er meget centralt. Forældrene ønsker brændende, at børnene får 
mulighed for at deltage i de samme aktiviteter som deres kammerater, men når der 
ikke altid er råd til, at de kan komme med til børnefødselsdage, kan gå til sports-
aktiviteter eller være med på lejrskoler, betyder det, at børnene kan føle sig eks-
kluderede. Forældrene gør i den forbindelse en stor indsats for at skærme deres 
børn mod den økonomiske knaphed og gør alt, hvad de kan for at opfylde børne-
nes behov, så de så lidt som muligt føler sig uden for eller skiller sig ud fra de an-
dre børn i skolen.  
 
Forældrenes kamp for at opfylde børnenes behov kan påvirke forældrenes mulig-
hed for at tage sig af deres børn. Forældrene er stressede pga. den stramme øko-
nomi, og de har ikke overskud til at hjælpe med lektier og andet. Vi ser, at de la-
veste ydelser også har konsekvenser for interviewpersonernes psykiske og hel-
bredsmæssige tilstand. Den økonomiske knaphed skaber finansielt stress og livs-
stress, og når forældrene rammes, påvirkes børnenes trivsel også.  
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For de voksne har de laveste ydelser også konsekvenser for deres egne sociale 
relationer. Interviewpersonerne finder det generelt svært at leve et socialt liv, da 
de sjældent kan invitere andre hjem eller give gaver, hvis de bliver inviteret til 
middag hos venner og bekendte. Det opfattes som en forudsætning for at indgå i 
sociale relationer, at der er gensidighed i relationen. Frygten for den ydmygende, 
skamfulde eller uværdige situation at skulle stå som den evige modtager gør, at 
flere af interviewpersonerne trækker sig tilbage, og at kontakten til deres om-
gangskreds svækkes. Hermed er der risiko for mere varig social eksklusion.  
 
De laveste ydelser har på denne måde gennemgribende følger for familierne. De-
res livsbetingelser påvirkes i en negativ retning, idet deres forbrugsmuligheder be-
grænses, og der opstår herved afsavn og risiko for social eksklusion. Endvidere 
påvirkes deres helbredsmæssige og psykiske tilstand, idet de laveste ydelser ska-
ber en økonomisk knaphed og et pres, som gennemsyrer hverdagen, og som derfor 
udsætter de voksne for både finansielt stress og livsstress.  
 
Coping i forhold til arbejde og hverdagsliv 
Modtagerne af de laveste ydelser er ikke kun passive ofre for omstændighederne, 
men de er også aktører, der handler i forhold til deres livsbetingelser og løbende 
tilpasser sig til nye vilkår og omstændigheder. I denne forbindelse fremhæves det, 
hvorledes interviewpersonerne forholder sig til deres arbejdsløshedssituation og et 
hverdagsliv præget af en stram økonomi. I analysen fremgår det, at interviewper-
sonerne især anvender fire former for copingstrategier, som udtrykkes i forskelli-
ge konkrete tiltag for at håndtere deres situation. Følgende skema sammenfatter de 
fire (idealtypiske) former for copingstrategier med de konkrete tiltag, som ifølge 
interviewmaterialet er taget i brug for at imødegå de livsbetingelser og omstæn-
digheder, som de laveste ydelser medfører 
 

Idealtypiske copingstrategier Empiriske eksempler/ tiltag 

Forandringsrettet og problemløsende coping 
 

• Jobsøgning 
• Aktivering 
• Praktikophold 
• Uddannelse 
• Deltagelse i kurser 
• Ansøgning om økonomisk støtte (til fritidsak-

tiviteter/julehjælp m.m.) 

Desperadocoping 
 

• Gældsstiftelse 
• Sort arbejde 
• Tyveri 
• Valg af samlivs- og boform for at undgå lave 

ydelser ved at undlade at bo sammen 
• Spille lotto eller lignende 
• Samle flasker 

Reflekteret tilpasnings- og tilbagetrækning 
 

• Ansøgning om førtidspension 
• Afventning på pensionsafgørelse vedr. før-

tidspension eller opnåelse af folkepension 
ved 65-års alderen 

• Budgetplanlægning  
• Økonomisk (ned)prioritering og begrænsning 
• Genbrug og tilbudsjagt 

Resigneret tilpasnings- og tilbagetrækning 
 

• Sygeliggørelse/at befinde sig i en sygerolle 
• Indtræden i en husmoderrolle 
• Modtagelse af hjælp fra familie og venner 
• Laden-stå-til 
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Coping i forhold til arbejdsløshedssituationen 
I forhold til at stå uden for arbejdsmarkedet og derfor være ramt af de laveste 
ydelser fremgår det, at interviewpersonerne overordnet benytter tre former for 
strategier. Enten anvender de jobsøgning som en problemløsende strategi, de sø-
ger eller overvejer at søge førtidspension, eller de tilpasser sig til både arbejdsløs-
hedssituationen, de laveste ydelser og afsavnene. Derved forholder de sig passivt i 
forhold til arbejdsløshedssituationen. De to sidste strategier er udtryk for reaktive 
tilpasningsstrategier og beror på, at interviewpersonerne ikke oplever at kunne 
opnå eller varetage et ordinært job, primært pga. helbredsproblemer. 
 
Det er personer, der er arbejdsmarkedsparate og har et godt helbred, som anvender 
de problemløsende strategier som jobsøgning, opkvalificering via kurser, praktik 
og aktivering. De problemløsende strategier virker for dem, der har en tidligere ar-
bejdsmarkedstilknytning, uddannelse og ressourcestærke netværk. For andre, som 
fx har sprogproblemer, mangler erfaringer fra det danske arbejdsmarked og/eller 
er ufaglærte, er det sværere at få et ordinært og stabilt job. Stigende arbejdsløshed 
og mangel på relevante kommunale aktiveringsindsatser spiller for denne gruppe 
en særlig stor rolle for deres muligheder for at komme i job. 
 
Interviewpersoner med helbredsproblemer oplever ikke, at de har mulighed for at 
indfri beskæftigelseskravene, og de kan derfor ikke handle problemsløsende i for-
hold til deres arbejdsløshedssituation. Nogen anvender i den forbindelse reflekte-
rede tilpasningsstrategier og anser førtidspension eller folkepension som eneste 
løsning på deres situation. Andre har ikke ressourcer og overskud til at tænke i 
disse baner og forholder sig reaktivt og kortsigtet til at være ramt af de laveste 
ydelser, hvilket afspejler en resigneret tilpasning til deres situation. 
 
De reaktive tilpasningsstrategier skyldes blandt andet en oplevelse af at være fast-
låst i en sygerolle, hvor der er behov for både relevant sygdomsbehandling og en 
aktiv relevant kommunal indsats. Interviewpersonerne oplever i den forbindelse 
en mangel på fleksjob og anerkendelse af deres helbredsproblemer i kommunerne 
samt adgang til relevant sygdomsbehandling, hvilket skaber en oplevelse af af-
magt og resulterer i en passivitet i forhold til egen situation. 
 
Coping i forhold til hverdagslivet 
I forhold til at håndtere et hverdagsliv med de laveste ydelser som forsørgelses-
grundlag bærer strategierne præg af de samme former for copingstrategier, som er 
nævnt i ovenstående skema. Desperadocoping er i denne forbindelse ofte anvendt. 
Denne form for coping dækker fx over gældsstiftelse, som er en af de mest an-
vendte strategier, og som for mange er en nødvendighed for at klare sig igennem 
hverdagen. Især 300/450-timers reglen resulterer i denne form for coping. Gælds-
stiftelsen anses som en desperat handling, idet der ikke er udsigt til tilbagebetaling 
inden for en overskuelig fremtid, og gælden kan i sidste ende fastlåse dem i den 
økonomiske trange situation samt forværre denne. 
 
Andre copingstrategier i hverdagen er budgetplanlægning, nedprioritering og be-
grænsninger i forbrug samt alternative strategier som flaskeindsamling, at spille 
lotto samt tyveri. Endvidere er der eksempler på, at par, hvor de begge er ramt af 
sociale ydelser, kalkulerer med deres boform i forhold til risikoen for at skulle le-
ve af de laveste ydelser. Det vil sige, at de undlader at flytte sammen for ikke at 
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blive udsat for reduktion i deres indkomst, eller at de flytter fra hinanden i takt 
med, at risikoen for reduktion af ydelserne stiger eller for at opnå mere i social 
ydelse. På denne vis har reglerne om de laveste ydelser konsekvenser for parfor-
holds og familiers stabilitet og udvikling.  
 
Copingstrategierne, der handler om at få hverdagen til at hænge sammen, er gene-
relt afhængige af interviewpersonernes netværk, de lokale omgivelser samt fami-
lieforhold. Endvidere er copingstrategierne afhængige af personernes kendskab til 
fx frivillige organisationers tilbud, og vi har ikke set mange eksempler på, at disse 
faktisk benyttes. Det kræver nemlig også kendskab til disse organisationernes an-
søgningsprocedurer samt mod og ressourcer til at være opsøgende. Et kendskab, 
mod og ressourcer som flere af interviewpersonerne formentlig ikke besidder. 
Derfor er det oplagt at påpege, at til trods for, at de frivillige organisationers tilbud 
virker i de tilfælde, hvor de anvendes af interviewpersonerne, så kan de frivillige 
hjælpeorganisationer generelt kun i lille udstrækning afbøde de vilkår, som de 
laveste ydelser skaber for modtagerne heraf. Det kræver ressourcer at cope pro-
blemløsende og hensigtsmæssigt i forhold til at være ramt af de laveste ydelser – 
ressourcer som mange af interviewpersonerne ikke er i besiddelse af.  
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2 Interviewpersonernes livsforløb og 
arbejdsmarkedspotentiale  

Af interviewene fremgår det, at interviewpersonerne har forskellige grader af for-
udgående tilknytning til arbejdsmarkedet samt forskellige forudsætninger for at 
komme på arbejdsmarkedet og derved forskellige muligheder for at handle sig ud 
af arbejdsløshedssituationen og for at vriste sig ud af at leve af de laveste ydelser. 
Enkelte har aldrig haft en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men har været på 
sociale ydelser over en lang årrække, mens andre har haft en stabil fast arbejds-
markedstilknytning, som er blevet afbrudt pga. arbejdsskader eller sygdom. Atter 
andre pendler ud og ind mellem ufaglærte stillinger. Interviewpersonernes tidlige-
re arbejdstilknytning har betydning for, hvorvidt de har en arbejdsidentitet, om de 
er vant til at være selvforsørgende, og om de har erhvervserfaringer at trække på. 
Dette spiller en stor rolle både i forbindelse med deres muligheder for at komme 
på arbejdsmarkedet (igen) og i forbindelse med, hvordan de forholder sig til at 
leve af de laveste ydelser. Deres ressourcer og biografi spiller også en rolle i for-
hold til deres tidligere arbejdsmarkedstilknytning samt deres nuværende arbejds-
markedspotentiale, og her er fx uddannelse, sprogkompetencer, netværk, familie-
forhold og helbredstilstand væsentlige faktorer. 
 
I dette kapitel vil vi belyse de karakteristika, der præger interviewpersonernes 
livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale, da disse danner baggrundene for at forstå 
deres livsbetingelser og copingstrategier. Livsbetingelser og copingstrategier er de 
to centrale temaer i denne rapport. Begreberne angiver den overordnede ramme 
for, hvordan vi undersøger virkningerne af de laveste ydelser. Under livsbetingel-
ser inkluderer vi alle forhold, der påvirker personer og familier, hvad enten forhol-
dene vedrører deres individuelle ressourcer, deres gruppetilhørsforhold og net-
værk, deres forhold til socialforvaltningen, til boligområdet, til lokalsamfundet el-
ler strukturelle samfundsforhold som økonomisk krise, arbejdsløsheds- og be-
skæftigelsessituation, diskrimination og stigmatisering. Under copingstrategierne 
inkluderer vi både proaktive og reaktive strategier, som vi opdeler i reflekterede 
og resignerede former for tilpasning. Vi undersøger såvel hensigtsmæssige proak-
tive forandringsrettede strategier, der vedrører at skaffe sig job, uddannelse eller 
andre kvalifikationer, der fremadrettet bedrer muligheden for at komme ud af den 
trængte økonomiske situation som uhensigtsmæssige desperadostrategier som 
kriminalitet og lottospil. 
 
Typologi over livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale  
Hver interviewpersons livsforløb er blevet analyseret separat med fokus på dennes 
arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesforløb, familieforhold og særlige hændel-
ser, der har haft betydning herfor. Herudfra kan der opstilles en typologi over in-
terviewpersonernes livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale, dvs. deres muligheder 
for at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hvilket giver et billede af de livsmønstre 
og faktorer, der præger livet på de laveste sociale ydelser5. Typologien er en prak-

                                              
5 Typologien her er bl.a. inspireret af Leiserings og Leibfrieds typologi over livsforløb 
blandt socialmodtagere fra Bremen, som fremstilles i bogen ”Time and Poverty” fra 
1999.  
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tisk opdeling, der tjener et analytisk formål, idet vi med kategoriseringer søger at 
kaste lys over, hvilke karakteristika og kendetegn der præger interviewpersoner-
nes livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale.  
 
Deres livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale kan inddeles i to hovedtyper: 

A. Personer med tidligere arbejdsmarkedstilknytning og med arbejdsmarkedspo-
tentiale. 

B. Personer uden arbejdsmarkedstilknytning og med begrænset arbejdsmarkeds-
potentiale. 

 
Disse to hovedtyper kan opdeles i yderlige fire undergrupper. Kriterierne for typo-
logien er baseret på interviewpersonernes livsfortællinger, og der lægges vægt på 
de individuelle biografier, dog med øje for at strukturelle forhold som fx kommu-
nale indsatser kan spille en rolle. Et aspekt som inddrages i tilfælde, hvor der er 
belæg herfor i interviewmaterialet. I interviewene fremhæves en række begiven-
heder i interviewpersonernes biografi, som tillægges betydning for, hvorledes de-
res arbejdsliv har udviklet sig. Følgende begivenheder er fremhævet: helbredspro-
blemer, arbejdsskader, nedslidning og psykiske problemer, migration/flugt, skils-
misse, familiestiftelse (moderrolle), dødsfald, ulykker samt misbrugsproblemer. 
Interviewgruppens livsforløb er generelt præget af kritiske hændelser, som påvir-
ker deres livssituation i dag. Også i den kvantitative undersøgelse fremgår det, at 
modtagerne af de laveste ydelser er udsat for begivenheder som fx ulykke eller 
sygdom. Her har 35 % af modtagerne af de laveste ydelser været ude for ulykke 
eller sygdom i løbet af det sidste år, og forekomsten af ulykke og alvorlig sygdom 
er dobbelt så hyppigt forekommende hos modtagerne af de laveste ydelser sam-
menlignet med familier på dagpenge og i beskæftigelse (Ejrnæs, Hansen & Larsen 
2010). 
 
Undergrupperne i typologien er inspireret af disse biografiske hændelser samt 
individuelle ressourcer og karakteristika, og de er følgende: 
 

Hovedtyper Undergrupper 

A. Personer med tidligere arbejdsmarkedstil-
knytning og med arbejdsmarkedspotentiale 

• De arbejdsmarkedsparate og arbejdssø-
gende 

• Marginaliserede mænd med nedsat ar-
bejdsmarkedspotentiale 

B. Personer uden arbejdsmarkedstilknytning og 
med begrænset arbejdsmarkedspotentiale 

• Fastlåste mødre 
• De syge og uarbejdsdygtige 

 
Der er tale om idealtyper, og personerne vil ofte ikke udelukkende kunne placeres 
i en enkelt undergruppe, idet deres karakteristika og arbejdsmarkedstilknytning 
ikke nødvendigvis er fastlåste. Der kan derimod være tale om en dynamisk proces, 
hvor man kan være på vej fra en gruppe til en anden, og typerne er derfor ikke ud-
tømmende. De kan illustreres på et kontinuum, hvor man kan være i bevægelse 
mellem de forskellige undergrupper og bevæge sig fra A mod B eller omvendt.  
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Kontinuum over arbejdsmarkeds- og marginaliseringsprofiler 

 
 
Vi vurderer, at gruppen af marginaliserede mænd med nedsat arbejdsmarkedspo-
tentiale befinder sig tættere på arbejdsmarkedet end de fastlåste mødre, idet de 
pga. tidligere erhvervserfaringer har en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. 
De falder derfor under hovedkategori A, mens de fastlåste mødre falder under ho-
vedkategori B, hvor sandsynligheden for at komme i ordinær beskæftigelse er 
mindre og peger mod et liv med fortsat nedsatte ydelser eller en førtidspension, jf. 
kontinuummet. 
 
I kategoriseringen af interviewgruppen viser det sig på interviewtidspunktet, at 
lidt under en tredjedel af interviewpersonerne falder ind under ”de arbejdsmar-
kedsparate og arbejdssøgende”, en tredjedel under gruppen ”de syge og uar-
bejdsdygtige”, mens resten befinder sig i midterkategorierne6. Denne opgørelse af 
interviewgruppens fordeling i forhold til de forskellige typer skal ikke ses som et 
forsøg på at skildre repræsentative tendenser, men har blot til formål at beskrive 
vores interviewgruppe og give et indblik i, hvilke karakteristika de har.  
 
Til sammenligning ved vi fra surveyen, at mellem 60-70 % af starthjælpsmodta-
gerne og modtagerne af nedsat kontanthjælp vurderer deres egne muligheder for at 
opnå et fast job som meget dårlige eller dårlige. Det fremgår endvidere, at især 
helbredsproblemerne spiller en stor rolle for at komme i job. 61 % af starthjælps-
modtagerne og 77 % af modtagerne af nedsat kontanthjælp angiver således hel-
bredsproblemer som en barriere for at blive selvforsørgende (Ejrnæs, Hansen & 
Larsen 2010). 
 
Dårligt helbred – en afgørende faktor for personer på de laveste ydelser 
Generelt spiller helbredsproblemerne en stor rolle for modtagerne af de laveste 
ydelser. 50 % af modtagerne af nedsat kontanthjælp og 44 % af modtagere af 
starthjælp eller introduktionsydelse angiver i surveyen, at de har et 'dårligt' eller 
'meget dårligt' selvvurderet helbred, sammenlignet med 6 % af dagpengemodta-
gerne og 2 % af de beskæftigede (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). 

                                              
6 I opgørelsen inddrages alle voksne personer, som indgår i interviewgruppen, hvilket 
svarer til 28 personer, og heri indgår også interviewpersonernes partnere, som vi alle har 
informationer om. Der er enkelte, som på interviewtidspunktet er i job eller på førtidspen-
sion, og deres tilknytning til arbejdsmarkedet er derfor ikke så interessant, men de indgår 
alligevel under henholdsvis arbejdsmarkedsparate eller syge og uarbejdsdygtige. 

 

Marginaliserede 
mænd med nedsat 
arbejdsmarkeds-
potentiale

De fastlåste 
mødre 

De syge og uar-
bejdsdygtige 

De arbejdsmarkeds-
parate og arbejdssø-
gende 

A) Personer med tidligere 
arbejdsmarkedstilknytning og 
med arbejdsmarkeds-
potentiale 

Job 
Lav ydelse el. 
førtidspension 

B) Personer uden arbejdsmar-
kedstilknytning og med begræn-
set arbejdsmarkedspotentiale 



20 

Helbredsproblemerne har kunnet belyses nuanceret, da de spiller en rolle for om-
kring to tredjedel af de interviewede. Der er her både tale om fysiske og psykiske 
helbredsproblemer – herunder ulykker og arbejdsskader, livsstilssygdomme, kro-
niske sygdomme, mavesår, depressioner, stress og angst. Helbred og hændelser, 
der har påvirket helbredet, fylder således meget i de kvalitative interview. Flere 
interviewpersonerne fortæller, at de har afbrudt deres arbejdsforløb pga. helbreds-
problemer, og flere vurderer deres helbredsproblemer som årsag til, at de ikke kan 
få eller magte et ordinært job. For mange af interviewpersonerne anskues hændel-
ser i forbindelse med helbred som et vendepunkt i deres liv og tillægges stor be-
tydning for deres livssituation i dag og for deres fremtidsplaner og handlemulig-
heder i forhold til at stå uden for arbejdsmarkedet. Dårligt helbred har spillet en 
stor rolle for vejen ud af arbejdsmarkedet og nu for deres mulighed for at komme 
ind på arbejdsmarkedet. Helbredet spiller hermed en væsentlig rolle for interview-
personernes tilknytning til arbejdsmarkedet og særligt for deres arbejdsmar-
kedspotentiale. Derfor har deres helbredstilstand også været en afgørende faktor 
for, i hvilken gruppe vi har placeret dem i. I det følgende vil vi give en nærmere 
beskrivelse af hovedtyperne og undergrupperne med henvisninger til og illustrati-
oner fra interviewpersonernes beretninger, som er udgangspunkt for typologierne.  
 
 
2.1 Personer med tidligere arbejdsmarkedstilknytning og 

med arbejdsmarkedspotentiale 
De to førstnævnte typer falder ind under denne hovedkategori, som inkluderer 
personer, der har været vant til at være på arbejdsmarkedet. Personerne her har det 
meste af deres liv haft ordinære job, har erhvervserfaringer, evt. erhvervsfaglig 
uddannelse, og de har i overvejende grad en specifik arbejdsmarkedsidentitet. 
Kendetegnende for dem er, at de på grund af betydningsfulde hændelser i deres 
livsforløb har afbrudt deres arbejdsmarkedstilknytning. Her er tale om kriser eller 
brud i form af arbejdsskader, anden pludselig fysisk eller psykisk sygdom, fyrin-
ger, skilsmisser, dødsfald eller migration, hvilket i en periode har gjort eller gør 
dem ude af stand til at arbejde. 
 
Flere i denne hovedkategori er arbejdsmarkedsparate og søger aktivt job eller er 
for nylig kommet i job, mens andre efter en længere kontanthjælpsperiode og/eller 
en endt sygedagpengeperiode er fastlåste i en ledighedssituation, idet de døjer 
med fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som for nærværende hindrer dem i 
at komme i job. Denne gruppe er i gang med et behandlingsforløb eller venter på 
et behandlingstilbud. Gruppen består primært af mænd, som ud over arbejdsløs-
hed fx er ramt af dårligt helbred og andre hændelser som skilsmisse, misbrug eller 
lignende. Der findes i denne hovedkategori således fællestræk i interviewperso-
nernes livsforløb, karakteristika og arbejdsmarkedspotentiale, der gør, at disse 
personer med tidligere arbejdsmarkedstilknytning kan opdeles i de to nævnte un-
dergrupper: de arbejdsmarkedsparate og arbejdssøgende og marginaliserede 
mænd med nedsat arbejdsmarkedspotentiale. 
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De arbejdsmarkedsparate og arbejdssøgende 
Denne undergruppe dækker over de personer, som aktivt søger job, er klar og mo-
tiveret til at arbejde, og som enten påtænker uddannelse, eller som har fremtids-
planer om at komme på arbejdsmarkedet. Lidt under en tredjedel af interviewper-
sonerne falder ind under denne gruppe. Heri inddrages også dem, som allerede på 
interviewtidspunktet havde fået job eller var startet på en uddannelse. I gruppen 
finder vi både personer, der er berørt af starthjælp og nedsat kontanthjælp, herun-
der 300/450-timers reglen, ungesatsen m.m. Der er en ligelig kønsfordeling i den-
ne undergruppe, og der er lige så mange etniske danskere som personer med an-
den etnisk baggrund i gruppen. Derfor kan eksempler på både forholdene for 
kvinder og mænd og forholdene for familier med dansk og anden etnisk baggrund 
belyses. 
 
Alle interviewpersonerne, der falder ind under denne gruppe, har erhvervserfarin-
ger, og enkelte af de etniske minoriteter har en uddannelse fra hjemlandet. I og 
med personerne lever af de laveste sociale ydelser, har de været i systemet i en 
periode på over et halvt år. Dette tyder på, at de ikke har let ved at få et job, og der 
optræder i denne gruppe en række barrierer, som gør, at de er i denne situation. 
Her er primært tale om brud i arbejdsmarkedstilknytning pga. migration eller fy-
ring pga. dårlige tider, mens enkelte kun har været på de laveste ydelser i en over-
gangsperiode i deres liv i forbindelse med operation, graviditet og/eller udlands-
rejse (starthjælp) og er hurtigt kommet videre herfra. 
 
Etniske minoriteter med uddannelse på laveste social ydelse 
Vi ser i denne gruppe eksempler på etniske minoriteter, som har lange uddannel-
ser fra deres hjemland, men som ikke kan få job og derfor ender på en af de lave-
ste ydelser. Det er kendetegnende for dem, at de har søgt utrolig mange job i 
Danmark uden succes, de har været i mange praktikker og aktiveringer og har 
svært ved at få foden ind på det danske arbejdsmarked. De har svært ved at få an-
erkendt deres uddannelse, og de mangler et netværk, hvorigennem de kan få kon-
takt med arbejdspladserne. De kender kun personer i det område, de bor i, og ofte 
er det også etniske minoriteter, som er uden job eller er på pension, og de har der-
for ingen ressourcepersoner, der kan hjælpe dem videre i forhold til uddannelse 
eller job. Det mindre, men tætte etniske minoritetsnetværk kan i den forbindelse 
være begrænsende for deres muligheder, da netværket mangler de brobyggende 
egenskaber, som større og mere løse netværk kan give. Endvidere oplever de, at 
aktiveringsindsatser ikke hjælper dem videre. Aktiveringen er ikke målrettet efter 
deres uddannelse, og vi ser eksempler på højtuddannede kvinder, der kommer i 
aktiveringsprojekter med andre etniske minoritetskvinder, som aldrig har arbejdet, 
ikke har uddannelse og ikke kan sproget. Der er meget store niveauforskelle, og 
kvinderne har svært ved at se, hvordan sådanne aktiveringssteder skal hjælpe dem 
tættere på et job, hvor de kan bruge deres ressourcer. 
 
Følgende historie om Miriams forløb og ressourcer illustrerer, hvor svært det kan 
være at komme ind på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har nogen kontakter eller 
netværk at trække på. 
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Miriams kamp for at komme ind på det danske arbejdsmarked 

Miriam er 50 år og fra Iran. Hun kom til Danmark for fire år siden, da hun blev gift med en 
herboende iraner. Hun har en universitetsuddannelse i økonomi fra Iran og har arbejdet som 
revisor i 18 år i sit hjemland. 

Trods utallige ansøgninger, mentorhjælp og udvidede danskkurser er det ikke lykkedes hen-
de at få foden ind på det danske arbejdsmarked, og hun er i dag på starthjælp på tredje år. 
Hun har dog ikke mistet motivationen og søger stadig job, både for at bruge sin faglighed, for 
at få en bedre økonomi og levestandard samt en hverdag med et arbejdsliv og en social om-
gangskreds.  

Hun er på interviewtidspunktet i aktivering på et kvindeprojekt, hvor de syer og lærer dansk. 
Hun føler ikke, dette vil hjælpe hende i job, og hun opsøger selv mentorhjælp og ekstra 
danskkurser. 

 
De ufaglærte 
De etniske danskere, som falder under denne undergruppe, er uden en erhvervs-
faglig uddannelse. De har haft flere forskellige ufaglærte job og har formået at 
finde nye job, når de andre ophørte. Personerne er lige nu ramt af krisen, som gør 
det svært for dem at finde ufaglærte job. Det er især mændene, som har pendlet 
mellem diverse ufaglærte job, og som pga. af nedgangstider har oplevet flere fy-
ringer og kortere ansættelsesperioder end tidligere. Noget som for eksempel med-
fører, at 46-årige Lars overvejer at melde sig i a-kasse, selvom han ikke tidligere 
har fundet det nødvendigt. 
 

Lars’ pendling mellem ufaglærte job 

Lars har altid haft arbejde i ufaglærte job og har formået at finde et nyt job hver gang, det 
tidligere job ophørte. De senere par år er det blevet sværere for ham at få job, og han har 
været på kontanthjælp i længere og flere perioder, end han plejer. Han har tidligere være 
ramt af 300-timers reglen, idet hans kone også er på kontanthjælp. Herefter fandt han job 
igen, blev fyret igen og var på kontanthjælp igen indtil for nylig, hvor han fik job hos et ren-
gøringsfirma. Dette var et par dage inden 300-timers reglen igen ville træde i kraft over for 
ham og hans kone. 

Han føler sig heldig, at han fik jobbet på dette tidspunkt, og at de ikke nåede at blive udsat 
for at skulle leve for én kontanthjælp igen. Han havde sendt over hundrede ansøgninger in-
den for det sidste år, og Lars har altid gerne ville arbejde og forsørge sin familie. Han me-
ner derfor ikke, at 300-timers reglen har haft indflydelse på hans jobsøgning, da han altid 
har været aktivt jobsøgende, men finanskrisen og stigende arbejdsløshed har gjort det 
svært at få job, og han overvejer derfor nu at melde sig i a-kasse. 

 
Enkelte personer med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke har en er-
hvervskompetencegivende uddannelse, falder også ind under denne gruppe. Efter 
mange års ufaglært arbejde er de slidte og har dårligt helbred. De har egenskaber, 
der gør, at de er lige ved at falde ind under den sidste gruppe de syge og uarbejds-
dygtige, der afspejler de personer, som er for syge til at arbejde. Men på trods af 
dårligt helbred er de stadig jobsøgende, da de føler sig presset til at indfri beskæf-
tigelseskravene og er bange for at miste deres forsørgelsesgrundlag, og det kan 
diskuteres, hvorvidt de er arbejdsmarkedsparate. Men de ser ingen anden udvej 
end at søge job, og de har ikke ressourcer til at søge førtidspension, hvilket føl-
gende historie om Faduma afspejler. 
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Fadumas historie: Jobsøgning trods dårligt helbred 

Faduma er 49 år og fra Nordafrika. Hun kom til Danmark som 15-årig og har i mange år ar-
bejdet på en fiskefabrik. Hun er i dag nedslidt og har helbredsproblemer. Hun kan ikke an-
vende det danske sprog og har i mange år fået kontanthjælp. Hendes mand har indtil for to 
år siden altid arbejdet, men pga. rygproblemer måtte han holde op. Han er nu også på kon-
tanthjælp og har i flere år søgt førtidspension, og familien er pt. i risiko for at blive ramt at 
300-timers reglen.  

Faduma er derfor aktivt jobsøgende, men det er nærmest umuligt for hende at finde et job. 
Hun har søgt over hundrede job, men hun mangler kvalifikationer, kan ikke anvende det 
danske sprog og kan næsten ikke gå pga. en dårlig fod og et dårligt knæ. Hun har lægeer-
klæringer, der vurderer, at hun ikke kan arbejde fuldtid, og hun venter på en undersøgelse 
på Rigshospitalet, men indtil da føler hun ikke, at der er andre løsninger end at søge job og 
håbe på at få et.  

Hun har ikke mod på at søge førtidspension, eftersom hun har set, hvor svært det er for 
hendes mand at få det igennem systemet. 

 
De interviewede arbejdsmarkedsparate og arbejdssøgende har familie. Alle på nær 
en har børn, og motivationen for at komme på arbejdsmarkedet er først og frem-
mest begrundet i ønsket om at kunne forsørge familien. Noget andet, der spiller 
ind, er, at alle har erhvervserfaring og derfor er vant til en bedre økonomisk situa-
tion og levestandard end den, de har på nedsat ydelser. De ønsker derfor at tjene 
penge igen, og motivationsfaktoren er derfor bl.a. økonomisk. 
 
Interviewpersoner, der falder ind under denne kategori, bevæger sig i retning af at 
få et job. Dog er der for denne gruppe en række barrierer, som fx manglende kva-
lifikationer og helbredsproblemer, som kan trække dem i den anden retning. End-
videre kan samfundstendenser som stigende arbejdsløshed, der rammer mange 
ufaglærte, gøre det sværere at finde et job. 
 
Marginaliserede mænd med begrænset arbejdsmarkedspotentiale 
Den anden gruppe under hovedkategorien med personer med arbejdsmarkedstil-
knytning og med arbejdsmarkedspotentiale er en gruppe mænd, som skiller sig ud 
ved, at deres livsforløb og arbejdsmarkedspotentiale er præget af særlige hændel-
ser, som har resulteret i arbejdsløshed eller som i kombination med arbejdsløshed 
fastlåser dem i en position, der er længere væk fra arbejdsmarkedet end oven-
nævnte personer. Denne gruppe er ikke antalsmæssigt stærkt repræsenteret i data-
materialet, men disse relativt få mænds situation og livsforløb har dog så mange 
fællestræk, at de udgør en distinkt type. 
 
Af fællestræk er blandt andet, at de afventer behandling eller er i gang med be-
handling. Heraf er et par stykker i risikozonen for at bevæge sig længere væk fra 
arbejdsmarkedet og er potentielle førtidspensionister pga. manglende behand-
lingsmuligheder og ventetiden, som demotiverer og marginaliserer dem. Kende-
tegnende for mændene er, at de altid har arbejdet. De har haft de samme stillinger 
i længere tid og har en specifik arbejdsidentitet. De er primært ufaglærte, men en 
enkelt irakisk flygtning har en universitetsuddannelse fra hjemlandet. 
 
Fysiske skader, fyringer, skilsmisser og misbrug 
Mændene i denne gruppe er stoppet i deres arbejdsforløb på grund af fysiske ska-
der eller fyring. Foruden bruddet i deres arbejdsforløb, er deres livsforløb præget 
af andre betydningsfulde hændelser som skilsmisse, dødsfald og/eller misbrug. I 
følgende eksempel ser vi et brud med arbejdsmarkedet, som skyldes en fysisk 
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arbejdsskade, og som kombineret med flere forskellige hændelser marginaliserer 
43-årige Kenneth yderligere. 
 

Lagerarbejder ramt af rygskade, tab af hustru og alkoholforbrug 

Kenneth har siden 1990 arbejdet som lagerarbejder. I 2005 kom han til skade med sin ryg, 
blev sygemeldt og var på sygedagpenge i en periode, inden han kom på kontanthjælp. 
Kenneth bor i dag alene sammen med to af sine tre børn, som han har fra et tidligere æg-
teskab. Efter ægteskabet blev han gift igen med en kvinde med dansk baggrund, som pga. 
et udlandsophold modtog starthjælp. Hans sygedagpenge var ophørt, og de fik til sammen, 
hvad der svarer til én kontanthjælp. I 2007 døde hans kone under et ferieophold, og tabet 
af hende udgør en krise i Kenneths liv og påvirker ham meget. Endvidere har han i tre år 
ventet på et behandlingstilbud og genoptræning, da han gerne vil ud og arbejde igen.  

Dette har haft sociale konsekvenser for Kenneth. Med sorg, smerter i ryggen og en mangel 
på indhold i tilværelsen er hans alkoholforbrug steget, og han har i dag et hverdagsliv, der 
er præget af manglende energi og motivation, og han er i risiko for at blive mere og mere 
isoleret. Kampen med systemet om at komme i behandling gør, at Kenneth i dag har mistet 
tilliden til systemet i forhold til at få hjælp til at komme fuldtid ud på arbejdsmarkedet igen. 

Han får i dag almindelig kontanthjælp og afventer stadig behandling og overvejer derfor at 
søge førtidspension.  

 
I Kenneths tilfælde optræder der et stort alkoholforbrug, og vi ser, at misbrug går 
igen i flere tilfælde i denne gruppe (alkohol og hash). Selvom arbejdsløsheden ik-
ke har startet misbruget, så har den i hvert fald forøget det. En enkelt interview-
person er i behandling for hashmisbrug og er på vej ud af et langvarigt misbrug og 
har planer om komme ind på arbejdsmarkedet igen. 
 
Også fysisk skade har, som vi ser i Kenneths tilfælde, været skyld i flere af inter-
viewpersonernes brud med arbejdsmarkedet, og manglende eller fejlagtige be-
handlinger har betydet, at nogen af interviewpersonerne har gået hjemme så læn-
ge, at de rykker sig længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Følgende ek-
sempel illustrerer et forløb præget af faktorer, der påvirker arbejdstilknytningen i 
en negativ retning. 
 

Fra underviser til skilt kontanthjælpsmodtager med fysisk handicap og depression 

55-årige Karim har en universitetsuddannelse fra Irak og kom til Danmark i 2000 med sin 
kone og to børn. Han fik job som lærer på en skole og kom en dag til skade med sin arm på 
arbejdet. Han gik længe med skaden, og da han endelig blev opereret, endte han med et 
stift håndled og kunne ikke bruge sin hånd. Han var længe sygemeldt og kunne ikke under-
vise mere, da han ikke kunne skrive.  

Han gik hjemme i lang tid, gik fra sygedagpenge til kontanthjælp og nedsat kontanthjælp, 
og blev samtidig skilt fra sin kone og flyttede, mens hans to børn blev hos ekskonen. Han 
bor på et værelse og har med tiden fået en depression, og han er på interviewtidspunktet 
meget deprimeret og har ingen forhåbninger om at komme tilbage i job.  

 
Arbejdsløsheden er i disse mænds tilfælde kombineret med, at mændene er enlige 
eller fraskilte, og flere har svært ved at få hverdagen til at fungere, og for mange 
synes denne indholdsløs. Umiddelbart har mændene ikke meget kontakt med 
mennesker i deres hverdag, og deres netværk er svækket af de mange sociale begi-
venheder. Fraværet af kolleger og familieliv skaber risiko for, at mændene bliver 
mere og mere socialt isolerede jo længere tid, de er i en afventende situation. 
 



25 

Der findes i denne gruppe modsatrettede tendenser i forhold til, hvor de bevæger 
sig hen, og nogen virker til at have mulighed for at finde vej tilbage til arbejds-
markedet, mens andre er i risikozonen for at drive længere væk og mod en før-
tidspension, især hvis de ud over arbejdsløsheden er ramt af flere af de ovennævn-
te sociale begivenheder. Helbredet og behandling samt netværket synes i flere til-
fælde at have en afgørende betydning for, hvorvidt de vil kunne vende tilbage til 
et arbejdsliv. 
 
 
2.2 Personer uden arbejdsmarkedserfaring og med 

begrænset arbejdsmarkedspotentiale 
De to andre typer af personer, der lever af de laveste ydelser, falder ind under den 
anden hovedkategori, som rummer personer, der aldrig rigtigt har fundet fodfæste 
på arbejdsmarkedet, eller hvis arbejdsmarkedstilknytning ligger langt tilbage i 
tiden. Enten har de aldrig haft et ordinært job, men har været i systemet siden de 
kunne hæve deres første kontanthjælp, de har haft en masse forskellige småjob og 
pendlet ind og ud af kontanthjælpssystemet, eller også har de haft et ufaglært job 
for mange år tilbage. De fleste i denne gruppe er ikke længere jobsøgende, men 
har gået hjemme i en årrække og har svært ved at se sig selv på arbejdsmarkedet 
og har ingen arbejdsidentitet. 
 
Der er i interviewene en række tendenser, som peger på, at der for flere af kvin-
derne i denne hovedkategori er en række fællestræk, som omhandler en tilbage-
trækning til en husmoderrolle, som de bliver fastlåst i. Hele deres hverdag er bun-
det op på at sørge for hjemmet og børnene, og de har ingen udsigter til at komme i 
job. De afspejler derfor typen fastlåste mødre. For de interviewpersoner, der ikke 
falder under denne gruppe, er det karakteristisk, at de mangler evner til at kunne 
arbejde og indgå på arbejdsmarkedet på lige fod med andre. Dette skyldes enten, 
at de fysisk er for syge, eller at de har psykiske problemer, og de kaldes derfor de 
syge og uarbejdsdygtige, som er langt fra arbejdsmarkedet. 
 
Fastlåste mødre 
De fastlåste mødre er en type, der rummer de kvinder, der er uden for arbejdsmar-
kedet, og hvis hverdagsliv er fokuseret på familien og hjemmet. Cirka en fjerdedel 
af interviewpersonerne falder ind under denne kategori. Karakteristisk for dem er, 
at de indgår i en husmorrolle. De har ingen fremtidsplaner eller forhåbninger om 
at komme i job. Flertallet har aldrig fået taget en erhvervsfaglig uddannelse, de 
har forholdsvis tidligt fået børn, og hvis de har haft job, har det været ufaglærte 
job i kortere perioder, enten før de fik børn, eller da børnene blev større, mens re-
sten aldrig er kommet ud på arbejdsmarkedet. De har generelt ikke nogen arbejds-
identitet, og med tiden har de trukket sig længere og længere tilbage i familielivet. 
De bliver på denne måde mødre, som har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, 
hvilket til at starte med bl.a. har været forbundet med barsler og små børn samt 
ægteskab med mænd, der har kunnet forsørge familien. 
 
Flertallet er på nedsat kontanthjælp og enkelte har tidligere været på nedsat ydel-
se, men får pt. ingen ydelse. De fleste af kvinderne har været på sociale forsørgel-
sesydelser i en meget lang årrække. Enkelte af de etniske danske kvinder har væ-
ret på kontanthjælp, siden de var helt unge, og en 47-årig kvinde fortæller, at hun 
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hævede sin første kontanthjælp som 18-årig. Disse kvinder har mærket krisetider-
ne i 1980’erne, og de nåede aldrig at komme i gang med en uddannelse. Efter at 
have gået hjemme i flere år er de praktiske ting i hjemmet blevet deres arbejde. 
Familielivet er kommet i centrum, de har gået hjemme og passet børnene og hjem-
met og er faldet ind i rollen som husmor. Derfor er det også blevet uoverskueligt 
at forestille sig at komme ud på arbejdsmarkedet, og flere har hen ad vejen mistet 
fremtidsdrømmene om et arbejdsliv. Flere har samtidigt udviklet helbredsproble-
mer, som Kavitha, der som 29-årig ikke har nogen fremtidsudsigter i forhold til 
arbejdsmarkedet. 
 

29-årig kvinde med tre børn og ingen fremtidsdrømme 

Kavitha er 29 år og født i Sri Lanka, men opvokset i Danmark. Hun har boet her med sine 
forældre siden hun var 7 år. Hun har en handelsskoleeksamen og havde herefter forskelli-
ge job i butikker og på kontorer. I 2000 blev hun som 20-årig gift med en tamilsk mand, som 
kom hertil i 2002. De fik efterfølgende tre børn, som i dag er 5, 6 og 7 år. Efter fødslerne 
kom Kavitha aldrig ud på arbejdsmarkedet igen, og hun har været på kontanthjælp lige si-
den. 

Hendes mand kom til Danmark via familiesammenføring med Kavitha, og de har kæmpet 
en lang kamp for, at han kunne få permanent opholdstilladelse. Hendes mand har efter otte 
års kamp endelig fået opholdstilladelsen, men det har tæret hårdt på familien. Han har fået 
psykiske men og mavesår, og Kavitha er blevet deprimeret og opgivende af den lange ven-
tetid. Hun har fået et dårligt helbred, både fysisk og psykisk og har svært ved at se sig selv 
på arbejdsmarkedet igen og ser kun førtidspension som en løsning. 

 
Mødre med anden etnisk baggrund end dansk 
Halvdelen af kvinderne, der falder ind under gruppen fastlåste mødre, er kvinder 
med anden etnisk baggrund end dansk. De har alle oplevet et brud i tilværelsen i 
forbindelse med migration, og flertallet er flygtninge eller familiesammenførte og 
er kommet til Danmark i perioden 1998-2005. Deres mænd har generelt et dårligt 
helbred og er på førtidspension eller på vej dertil. Kvinderne står for alt i hjemmet 
og tager sig også af deres syge mand, som ofte ikke magter noget, flere af dem er 
ramt af krigstraumer, og kvinderne virker påvirket af den megen sygdom og ser 
trætte, triste og slidte ud. De virker gamle i en tidlig alder, ser typisk ældre ud end 
de er og har selv helbredsproblemer, uden at det helt kan defineres, hvad de fejler. 
De har fået børn i en forholdsvis tidlig alder, og de har generelt ingen erhvervser-
faringer fra hjemlandet. De har svært ved at lære dansk, har maksimalt afsluttet 9. 
klasse og har ikke mange kompetencer i forhold til det danske arbejdsmarked. 
Kvinderne er blevet sendt ud i den ene aktivering efter den anden, men har allige-
vel ikke formået at få foden ind på det ordinære arbejdsmarked. Et typisk livsfor-
løb for de etniske minoritetskvinder, som falder ind under denne gruppe, kan illu-
streres ud fra Fatimas forløb. 
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43-årig kvinde med længsler om et otium i Irak 

Fatima er en 43-årig irakisk kvinde, som kom til Danmark i 2001 via familiesammenføring 
med sin mand. De har tre børn på 25, 23 og 16 år, hvoraf de to ældste er flyttet hjemmefra. 
Fatima har ingen uddannelse eller nogen erhvervserfaringer fra hjemlandet og har svært 
ved det danske sprog. Hun har været på kontanthjælp, siden hun kom til Danmark, og hen-
des mand er syg og på førtidspension. 

Fatima har været i mindst 20 aktiveringer og praktikker, men har aldrig haft et ordinært ar-
bejde. Hun føler sig presset ud i den ene aktivering efter den anden og orker ikke rigtig me-
re. Hun har mistet håbet på, at hun kan komme på arbejdsmarkedet og mener, at det nu er 
for sent. Hun virker i en alder af 43 år udbrændt. Hun føler systemets pres på sig, og over 
længere tid er hun blevet syg af det, og det har fået hende til at drømme om at komme til-
bage til hjemlandet. Hun har førhen brugt alt sin tid på hjemmet, børnene, manden og akti-
veringer, men nu er børnene blevet store, aktiveringerne virker meningsløse, og hun føler 
intet tilhørsforhold til Danmark længere. Hun venter på, at børnene bliver gift og stifter fami-
lie, og så vil hun gerne tilbage til Irak.  

 
Ønsket om en alderdom i hjemlandet er noget, som vi har hørt i et par interview. 
Efter der er blevet mere fredeligt i nogen af de områder, de etniske minoriteter 
kommer fra, og efter det yderlige pres, der ligges på personer på de laveste ydel-
ser, drømmer nogle om at tage hjem, når de bliver ældre. Drømme fremtræder her 
som en form for overlevelsesstrategi, som kan ses som et resultat af den situation, 
de befinder sig i. 
 
Ægteskab, forsørgelse og skilsmisse 
Kvinderne i denne gruppe er gift med mænd, som tidligere har forsørget familien, 
og de er i dag berørte af, at deres ægtefæller ikke længere har fast arbejde. De et-
niske danske kvinder er gift med mænd, der har haft ufaglært arbejde, og som i 
dag er mærket af arbejdsløshed, mens kvinderne med anden etnisk baggrund end 
dansk er gift med mænd, der har fået helbredsproblemer, og som søger førtidspen-
sion eller har fået tilkendt den.  
 
I flere af forholdene har mændene modtaget kontanthjælp i en længere periode, og 
ud over varighedsnedsættelsen er disse familier således også i risikozonen for at 
falde for 300/450-timers reglen. Kvinderne, som måske i de sidste 20 år ikke har 
været på arbejdsmarkedet, mærker i dag et økonomisk pres, idet de med de nye 
regler ikke længere kan modtage almindelig kontanthjælp som tidligere, og samti-
digt kan deres mænd pga. arbejdsløshed og dårligt helbred ikke længere forsørge 
familien på samme måde som tidligere. 
 
Et par af kvinderne i denne kategori er blevet berørt af 300/450-timers reglen, 
hvilket påvirkede familiens økonomiske situation voldsomt, men problemet for 
disse kvinder er, at de er fastlåste i deres situation, og de ser ikke ud til at kunne 
handle på varslingen om at miste den ene kontanthjælp. Deres mænd har i dag ar-
bejde, men kvinderne er ikke kommet nærmere arbejdsmarkedet til trods for vars-
lingerne og den økonomiske straf. 
 
Et par af kvinderne er tidligere blevet skilt, og skilsmissen har haft stor betydning 
for kvindernes økonomiske situation, idet de har været økonomisk afhængige af 
deres mænd, da de ikke har nogen arbejdsmarkedstilknytning. Efter en skilsmisse 
står disse kvinder derfor i en meget dårlig økonomisk situation. 
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Forladt, alene med to børn og med en spærret konto og gæld 

35-årig Mette var gift med en tysk mand og boede i Tyskland med ham og deres to børn. 
Hun kom aldrig i gang med at arbejde i Tyskland, men gik hjemme og passede børnene, 
mens han forsørgede familien. Efter nogen år begyndte deres forhold at halte, og en dag 
flyttede hendes mand og efterlod hende alene med børnene, spærrede deres konto og stak 
af, så hun stod tilbage uden nogen penge og med en gæld, som de sammen havde til hu-
set på 600.000 kr. Mette havde ikke en krone på lommen og endte med at tage børnene 
med hjem til sin mor i Danmark for at bo der, indtil hun fandt en lejlighed.  

Hun kom på starthjælp og fik et par vikarjob, men pga. dårlig ryg kunne hun ikke arbejde 
mere. Hun fandt en ny kæreste og blev gift, og i den forbindelse mistede hun sin starthjælp. 
Hun er på denne vis igen afhængig af sin mands indkomst. Han er i dag på dagpenge, og 
hele familien skal leve af det, han får udbetalt. Mette søger i dag førtidspension pga. ryg-
problemer. 

 
Mettes eksempel viser, at mange år i hjemmet hos børnene gør det svært at kom-
me ud på arbejdsmarkedet igen. Mette havde en dårlig ryg, men har aldrig fået 
dette undersøgt, mens hun gik hjemme, og da hun gerne ville i gang med at arbej-
de igen, kunne hun ikke klare det pga. helbredsproblemer, hvilket betyder, at hun i 
dag i en alder af 36 år søger førtidspension. Hun har et begrænset arbejdsmar-
kedspotentiale og er med årerne blevet fastlåst i en situation, hvor hun passer 
hjemmet og børnene, er afhængig af mandens indkomst, og hun har ikke længere 
nogen forhåbninger om at komme ud på arbejdsmarkedet. 
 
Livet i hjemmet 
Kvinderne i denne gruppe har dedikeret sig til husmorrollen, og de kommer ikke 
meget ud blandt andre, og de har derfor et begrænset netværk. De har aldrig ar-
bejdet eller kun arbejdet i kortere perioder, og de har derfor ingen tidligere kolle-
ger eller studiekammerater. Deres liv er og har været i hjemmet, og deres kontakt 
med omgivelserne består i kontakten med børnenes skole, de nærmeste naboer og 
familien. De har derfor ingen ressourcepersoner at trække på, hvis de skal ud for 
at søge job. 
 
Enkelte af de kvinder, som er i aktivering eller har været det, fortæller, at de er 
glade for aktiveringsstederne, da de her møder andre mennesker, kommer ud og 
har et socialt liv. En enkelt kvinde kommer stadig på aktiveringsstedet, selvom 
hendes aktiveringsperiode der er afsluttet, men hun synes, det er rart at tage af 
sted til noget hver morgen. Den stramme økonomi spiller også en rolle for, at 
kvinderne ikke har et socialt liv uden for hjemmet, idet det koster penge at deltage 
i aktiviteter, hvilket er et tema, som vi vil komme mere ind på i kapitel 3, der om-
handler de laveste ydelsers konsekvenser for livsbetingelserne. 
 
Husmoderrollen er udviklet, mens børnene er små, men fortsætter selvom børnene 
bliver ældre og flytter. Kvinderne har længe levet i rollen og er over tid blevet 
isoleret i hjemmet og fastlåste i rollen, og flere har udviklet helbredsproblemer. 
 
Helbred, marginalisering og beskæftigelseskrav 
Generelt har kvinderne i denne gruppe helbredsproblemer, og mange bevæger sig 
på grænsen til at falde ind under typen de syge og uarbejdsdygtige. Fordi mange 
af dem har gået hjemme i så mange år, er flere af dem ikke blevet afklaret eller 
har fået hjælp, da sygdommene opstod, og mange af dem døjer i dag med forskel-
lige helbredsproblemer, som trækker dem endnu længere væk fra arbejdsmarke-
det. Kvinderne har i flere år været på kontanthjælp uden at blive presset i aktive-
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ring, men inden for de senere år oplever de, at presset er blevet større, og flere er 
derfor nu blevet sygemeldte og kæmper en kamp om at få anerkendt deres syg-
domme. 
 

Kontanthjælp som 18-årig, ordblind og 12 års depression 

47-årige Anja, som er gift med Lars, har modtaget kontanthjælp, siden hun var 18 år. Hun 
har altid gået hjemme og passet hjemmet og deres tre børn. Hun har aldrig taget en ud-
dannelse, og hun er stærkt ordblind. Hun har ikke været sendt i aktivering eller fået jobtil-
bud i mange år, og hun har på denne måde fået lov til at gå og passe sig selv på kontant-
hjælp og er blevet mere og mere marginaliseret. Hun har i tolv år har haft en depression, 
som kom efter fødslen af hendes yngste søn. Hun er endvidere bange for at gå ud blandt 
mennesker og virker meget isoleret i hjemmet.  

Det er først i forbindelse med, at hun og hendes mand sidste år faldt for 300-timers reglen 
og klagede over dette, fordi Anja på det tidspunkt var sygemeldt, at hun nu har fået bevilli-
get psykologhjælp af kommunen og er kommet i et sygeopfølgningsforløb.  

Med de nye stramninger presses familien økonomisk, og der lægges op til, at Anja enten 
skal i arbejde eller afklares til førtidspension. Efter så mange år hjemme virker Anja meget 
fastlåst og vurderer selv, at hun vil have svært ved at komme i ordinær beskæftigelse. 

 
De nye stramninger i kontanthjælpsreglerne berører, som ovennævnte eksempler 
viser, de fastlåste mødre, især hvis deres ægtefæller også er kontanthjælpsmodta-
gere, og de presses til at søge job. Mange har ikke reelle chancer for at komme ind 
på arbejdsmarkedet. De er, som Anja her, fastlåste mødre, fordi de ikke har haft 
andre muligheder. De har ikke haft adgang til arbejdsmarkedet pga. manglende 
kvalifikationer, nedgangstider, sproglige barrierer for de etniske minoriteter og 
generelle psykiske og fysiske helbredsproblemer. De har igennem tiden på de so-
ciale ydelser aldrig fået tilbud, der passede til dem, og flere fortæller, at de gerne 
ville have haft et fleksjob. Mange af dem har ikke været på arbejdsmarkedet i over 
tyve år, har fået kontanthjælp. uden der blev stillet krav til dem, og har fået lov at 
passe sig selv. Forventninger om, at de i dag kan gå ud for at få et ordinært fuld-
tidsjob, er på mange måder urealistiske. Kvinderne føler sig heller ikke i stand 
hertil, da helbredsproblemerne fylder rigtig meget, og derfor overvejer de eller 
også er de allerede i gang med at søge førtidspension. Herved presses kommuner-
ne til at lave flere arbejdsevnevurderinger, og spørgsmålet er, hvis disse bliver 
lavet, hvor mange af disse kvinder, der egentlig er egnet til at have et ordinært job, 
og hvor mange af dem der vil ende på førtidspension. Vores vurdering er, at flere 
er på vej over i gruppen af syge og uarbejdsdygtige. 
 
De syge og uarbejdsdygtige 
Typen de syge og uarbejdsdygtige afspejler de personer, som er så langt fra ar-
bejdsmarkedet, at de pga. helbredsproblemer ikke vil kunne få eller magte et ordi-
nært job. En tredjedel af interviewgruppen falder ind under denne gruppe. Her 
inddrages også dem, som allerede har fået bevilliget en førtidspension. Interview-
personerne i denne gruppe har været ude for særlige hændelser, som er årsag til, at 
de er i den nuværende situation. Her er fx flygtninge, som er påvirket både psy-
kisk og fysisk af oplevelser i forbindelse med krig og flugt, hvilket gør dem uar-
bejdsdygtige, samt folk som har arbejdet i mange år, men har været udsat for fx en 
trafikulykke eller har rygproblemer, som fysisk hindrer dem i at kunne arbejde i 
en ordinær 37-timers stilling. Der er i gruppen en overvægt af mænd og personer 
med anden etnisk baggrund end dansk. 
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Dårligt helbred og stram økonomi 
Foruden helbredsproblemer lever personerne i denne gruppe, som endnu ikke er 
kommet på førtidspension, generelt under en meget stram økonomi, bl.a. fordi de 
pga. helbredsproblemerne ikke har mulighed for at handle sig ud af deres situati-
on. Det er her vi bl.a. finder flygtninge på starthjælp og par med børn, der lever af 
kun en indkomst. Deres situation er derfor præget af en kombination af økono-
misk pres og helbredsproblemer, hvilket forværrer deres situation, fastlåser dem 
og øger risikoen for social eksklusion. 
 
Især flygtningene har været udsat for traumatiske hændelser, som stadig påvirker 
dem psykisk, og derfor er de ikke i stand til på nuværende tidspunkt at varetage et 
ordinært job. 
 

Flygtninge med psykiske problemer og en meget begrænset økonomi 

30-årige Berat kom som flygtning alene til Danmark i 2005 fra Bosnien. Han er påvirket af 
krigstraumer og er i psykiatrisk behandling herfor. Han er stadig så hæmmet af krigsople-
velser, at han endnu ikke kan gå til sprogundervisning og modtage læring. Samtidig lever 
han af en starthjælp og har 1.800 kr. tilbage til rådighed til forbrug, når hans faste udgifter 
er betalt. 

35-årige Ramanan er tamiler, gift med Kavitha og de har sammen tre børn. Han kom til 
Danmark i 2002 og har kæmpet og ventet otte år på at få opholdstilladelse og er i den tid 
gået psykisk ned. Han har fået mavesår og andre helbredsproblemer, som gør, at han ikke 
i stand til at arbejde. Familien lever af, hvad der svarer til én kontanthjælp, hvilket skaber et 
yderligere pres for at få hverdagen til at hænge sammen.  

 
Den stramme økonomi kan have en negativ indflydelse på personernes psykiske 
tilstand og risikerer at forværre deres tilstand yderligere, hvilket bl.a. fremgår af 
den kvantitative undersøgelse, hvor 21 % angav, at den nedsatte ydelse forårsage-
de, at de blev deprimerede/fik psykiske problemer, hvilket er et tema, vi vil kom-
me nærmere ind på i kapitel 3 om konsekvenserne af de laveste ydelser. 
 
Ud over de psykiske helbredsproblemer, som er nævnt, er der også eksempler på 
fysiske skader og men, der sætter interviewpersonerne uden for arbejdsmarkedet 
og gør dem uarbejdsdygtige. Der er blandt vore interviewpersoner eksempler på 
arbejdsskader/nedslidning, rygskader og trafikulykker. Alle skader er så omfat-
tende, at personerne ikke fysisk vil kunne varetage et ordinært fuldtidsjob, og i 
flere tilfælde kan det undre, at disse personer ikke er på førtidspension. 
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Handicappet og på starthjælp 

36-årige Susanne var for otte år siden ude for en slem trafikulykke, der lammede hende i 
nakken, gjorde hende gangbesværet og har givet hende hukommelsestab. Hun er blevet 
handicappet og går i dag med rollator og til genoptræning, og hun kommer aldrig til at gå 
ubesværet igen.  

Ulykken skete, da Susanne boede i USA med sin amerikanske mand. Susanne har en 
dansk baggrund, men har boet i USA i en periode på ti år. Efter ulykken lå hun på hospital i 
et år. I mellemtiden blev hun skilt fra sin mand og valgte efter hospitalsopholdet at tage 
hjem til Danmark. Her kom hun på starthjælp og har været det i seks år.  

Susanne bor alene og er meget afhængig af hjælp fra sin familie, både i forhold til praktiske 
ting, som fx at handle ind, men også i forhold til at klare sig økonomisk. Hun har i alle årer-
ne kæmpet en kamp med kommunen om at få anerkendt sit handicap og få hjælp og støtte 
til at fungere i dagligdagen. Fx vil kommunen ikke hjælpe hende med støtte til taxitransport, 
selvom hun har mindst tre kilometer hen til busstopstedet, og hospitalet har vurderet, at hun 
ikke fysisk er i stand til at tage med en bus.  

Susanne oplever ikke, at kommunen anerkender de vurderinger, som hospitalet foretager, 
men samtidig har hun i seks år været på starthjælp uden at have været sendt i aktivering 
eller praktik, da det pga. de mange fysiske men fra ulykken er tydeligt, at hun ikke vil kunne 
varetage et job. 

 
Der er her et paradoks i forhold til kommunens vurdering af Susannes helbred og 
deres håndtering af hendes ”sag”. Det undrer os både, hvorfor hun er på starthjælp 
og ikke på førtidspension grundet hendes fysiske tilstand, og at en person kan gå i 
seks år uden at blive sendt i arbejdsprøvning eller blive vurderet, men bliver over-
ladt til sig selv på en starthjælp som handicappet og uden nogen former for støtte 
og hjælp. Hun er nu efter de mange år på starthjælp endelig blevet visiteret til et 
arbejdsprøvningsforløb, som hun lige er startet på. Her er hun i gang med at blive 
afklaret i forhold til arbejdsevne, og hvorvidt hun overhovedet kan varetage et job. 
 
Når systemet ikke anerkender sygdomme og dårligt helbred 
Susannes forløb er ikke et enestående tilfælde. Der er blandt de interviewede flere 
eksempler på forløb, der illustrerer, at helbredsproblemerne fylder meget, og hvor 
personerne typisk er i gang med behandling, har været eller venter på behandling, 
og hvor de fleste hverken bliver sendt i aktivering eller får jobtilbud, fordi de er 
for syge til det. Indtrykket er, at denne gruppe er placeret i den tunge ende af 
matchgruppe 4, på vej til matchgruppe 5. Nogen er sygemeldt, mens andre befin-
der sig i systemet på lige fod med alle andre, uden at der dog bliver stillet krav om 
aktivering. På denne måde virker det til, at kommunerne anerkender, at denne 
gruppe er for syge til at arbejde. Dette er dog, som i Susannes tilfælde, ikke altid 
blevet dokumenteret via vurdering af arbejdsevnen/arbejdsprøvning, ressource-
profil eller helbredsafklaring, og de bliver derfor heller ikke af kommunen indstil-
let til førtidspension. De forbliver derved på den laveste ydelse, hvis de ikke selv 
tager kampen op. 
 
Generelt oplever de syge og uarbejdsdygtige, at kommunen/sagsbehandlerne ikke 
tager deres helbredsproblemer seriøst, og at fx lægeerklæringer ikke anerkendes. 
Der er endog et eksempel på, at arbejdsevnevurderinger ikke tages alvorligt. Mu-
hammed, som er stoppet efter mange års arbejde pga. en rygskade, har fået foreta-
get to arbejdsevnevurderinger, som erklærer ham uarbejdsdygtig, uden at dette 
tages til efterretning i kommunens sagsbehandling. Ifølge kommunen er papirerne 
forældede, og han skal således overholde samme beskæftigelseskrav som alle an-
dre på kontanthjælp, og hans kone og han selv er på nuværende tidspunkt udsat 
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for varslinger om at falde for 300/450-timeres reglen. Dette til trods for, at han er i 
matchkategori 5. Der synes her at være tale om systemfejl, og der optræder i in-
terviewene med de syge og uarbejdsdygtige generelt en oplevelse af kommunale 
svigt, og at det kræver kendskab til reglerne, vilje og kamp for at få anerkendt sin 
sygdom for at blive erklæret uarbejdsdygtig. 
 
Alle de syge og uarbejdsdygtige, som indgår i denne undersøgelse, og som ikke 
allerede har fået bevilliget en førtidspension, er potentielle førtidspensionister. Og 
de, som har sat sig ind i reglerne, og som har ressourcer og overskud til det, havde 
da også på interviewtidspunktet tanker om at ansøge om førtidspension, og enkel-
te var i gang med det. Det er personer med ressourcer, der havde disse overvejel-
ser om at søge førtidspension, og det gælder særligt for dem, som tidligere har 
været på arbejdsmarkedet, har arbejdsmarkedstilknytning, og som har ressource-
personer i deres netværk, som kan hjælpe dem. I kapitel 4 vil vi se nærmere på, 
hvilke copingstrategier interviewpersonerne benytter sig af, hvor det at søge før-
tidspension er en af disse strategier. Foruden at søge førtidspension er enkelte af 
interviewpersonerne også i gang med arbejdsprøvninger, og det er i forhold til 
denne gruppe tvivlsomt, hvor mange der egentlig vil kunne arbejde og dermed har 
reelle muligheder for at reagere på de beskæftigelseskrav, som de er udsat for. 
 
Vi har i kapitlet her beskrevet, hvilke karakteristika der kendetegner interview-
gruppen, der modtager de laveste sociale ydelser, og vi har opstillet en typologi 
herfor, som anvendes som et analytisk redskab, som vi også vil gøre brug af i de 
følgende kapitler. Vi kan herudfra konkludere, at gruppen af personer, der rammes 
af de laveste sociale ydelser på mange måder har problemer ud over ledighed, og 
at især helbredstilstanden er et centralt problem, som er afgørende for interview-
personernes arbejdsmarkedspotentiale. Udover det spiller særlige hændelser i de-
res livsforløb og andre ressourcer som uddannelse og netværk en rolle for deres 
muligheder for at komme på arbejdsmarkedet og derved handle sig ud af at skulle 
leve af de laveste sociale ydelser.  
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3 De laveste ydelsers konsekvenser for 
livsbetingelserne 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af, hvilke rammer de laveste sociale ydel-
ser sætter for de personer, der er berørt heraf, og hvilke konsekvenser de laveste 
ydelser har for interviewpersonernes livsbetingelser på interviewtidspunktet. 
 
Størstedelen af dem, som vi har interviewet, lever på interviewtidspunktet med en 
stram økonomi. Nogle af interviewpersonerne er som tidligere nævnt kommet vi-
dere og er i dag enten i job eller på førtidspension og har derfor i dag en lidt bedre 
økonomi, men mange mærker stadig eftervirkningerne af de laveste ydelser i form 
af gæld og de afbetalinger, der følger med. Generelt har familierne lave rådigheds-
beløb at leve for, hvilket påvirker deres hverdagsliv, og der optræder i interviewe-
ne mange beretninger om stramme budgetter, bekymringer om at få pengene til at 
slå til, begrænsede forbrugsmuligheder og gældssætning. For mange handler hver-
dagen om prioriteringer og budgetplanlægning, og ofte må basale ting, som nor-
malt regnes som en selvfølge, nedprioriteres. 
 
Knaphedsøkonomien sætter fx grænser for mulighederne for at have en sund livs-
stil, for at deltage i sociale aktiviteter og for at give børnene de oplevelser, som 
andre børn får. Vi har i interviewene med børnefamilierne haft særlig fokus på, 
hvilken indflydelse økonomien har for børnenes trivsel. Det er tydeligt, at foræl-
drene prioriterer børnenes udfoldelsesmuligheder højt og gør meget for, at de ikke 
skal mangle noget eller skille sig ud fra andre børn. Samtidig hører vi alligevel be-
retninger om, at der fx ikke er råd til fritidsaktiviteter til børnene, at der købes 
genbrugstøj, og at der ikke er penge til fødselsdagsgaver. Interviewgruppen beret-
ter generelt om en række begrænsninger og sociale og materielle afsavn, som 
hænger sammen med deres begrænsede økonomiske ressourcer, og som de især 
forbinder med de laveste ydelser. 
 
Afsavn og relativ fattigdom 
Det bliver i denne sammenhæng relevant at tale om den relative fattigdom, som 
henviser til en lav levestandard, hvor der ikke er mulighed for forbrug og deltagel-
se i aktiviteter på lige fod med omgivelserne. Vi tager udgangspunkt i Peter 
Townsends definition af relativ fattigdom, der lyder således: 

”Individer, familier og grupper i befolkningen kan siges at være fattige, når 
de mangler ressourcer til at opnå den kost, deltage i de aktiviteter og have 
de levekår og de bekvemmeligheder, som er normale eller i det mindste an-
erkendte i det samfund, som de hører til. Deres ressourcer er så langt under 
gennemsnittet for individer og familier, at de udelukkes fra almindelige livs-
mønstre, vaner og aktiviteter.” Townsend, 1979:31 

 
Med dette afsæt vil vi give et indblik i, hvilke livsbetingelser interviewgruppen 
lever under ved at illustrere deres økonomiske situation med eksempler fra for-
skellige husstandes budgetter. Vi vil under hvert budgeteksempel samtidig belyse, 
hvordan knapheden påvirker hverdagen hos udvalgte familier, hvilke typer af af-
savn der opstår, og hvordan børnenes trivsel påvirkes heraf. 



34 

Fra den kvantitative undersøgelse ved vi, at der er en bemærkelsesværdig stor 
konsensus om, hvad der er nødvendigt for at være børnefamilie i Danmark i dag. 
Det er derfor tydeligt, at forældrene – uanset forsørgelsesgrundlag – oplever det 
som et afsavn, hvis de ikke gennem køb kan tilegne sig bestemte goder. Nedenstå-
ende tabel fra undersøgelsen viser, hvor store andele af børnefamilier med forskel-
ligt forsørgelsesgrundlag, der har måttet undlade at foretage forskellige indkøb el-
ler lave forskellige aktiviteter. 
 
Tabel 3.1: Andelen af børnefamilier med forskelligt forsørgelsesgrundlag, der har 
lidt afsavn med hensyn til udvalgte forbrugsgoder og aktiviteter. N=652. 

 
Tøj/ 

fodtøj 
Mobil- 
telefon Legetøj 

Invitere 
med hjem 

Gå til sports- 
fritids-

aktiviteter 
Skole-

udflugter 
Starthjælp/introduktionsydelse .... 39,1 43,1 40,0 32,9 38,0 20,3 
Nedsat kontanthjælp ................... 37,3 24,4 31,9 17,6 31,4 15,7 
Alm. kontanthjælp ....................... 27,0 22,6 37,8 13,8 31,3 10,0 
Dagpenge ................................... 2,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 
Lønindkomst for beskæftigede.... 2,1 3,3 3,8 1,7 1,7 0,8 

Kilde: Andersen, Ejrnæs & Larsen 2010 
 
Mønsteret er gennemgående, at store andele af familierne på starthjælp eller intro-
duktionsydelse og på nedsat kontanthjælp har undladt bestemte køb og aktiviteter, 
at lidt mindre andele af familierne på almindelig kontanthjælp har undladt disse 
køb og aktiviteter, og helt gennemgående er det, at familier på dagpenge eller med 
lønindkomst næsten ikke har undladt nogle af disse køb (Andersen, Ejrnæs & Lar-
sen 2010). Tabellen dokumenterer således, at det i særlig grad er forbundet med 
afsavn at være modtagere af de laveste ydelser i Danmark. 
 
Finansielt stress og knaphedens tyranni 
Af interviewmaterialet fremgår det, at den stramme økonomi og de laveste ydel-
ser, udover afsavn, også skaber bekymringer og stress i hverdagen, og i nogen til-
fælde også påvirker helbredet og det fysiske og psykiske velvære. For nogle inter-
viewpersoner, der har en familie, de skal forsørge, skaber det stressende situatio-
ner, når der kommer uforudsete udgifter, eller der fx varsles om nedsættelse eller 
fratagelse af kontanthjælpen. For andre familier er det et stadig tilbagevendende 
problem og en stressfaktor at få pengene til at række til sidst på måneden, og no-
gen må gældssætte sig bare for at få hverdagen til at hænge sammen. Modtagerne 
af de laveste sociale ydelser er i den forbindelse udsat for life stress og financial 
stress (livsstress og finansielt stress), som er udtryk for de bekymringer og det 
stress, der opstår i forbindelse med låntagning og stram økonomi. Begreberne 
stammer fra Michael Whites undersøgelse ”Life Stress in Long-term Unemploy-
ment” fra 1985, som bl.a. belyser sammenhængen mellem økonomiske problemer 
og helbredstilstanden. Disse begreber er relevante betegnelser for den tilstand og 
situation, som interviewpersonerne oplever at befinde sig i grundet de laveste so-
ciale ydelser. Foruden det økonomiske pres oplever mange et pres i forhold til 
kravet om jobsøgning for at kunne opfylde beskæftigelseskravene, hvilket påvir-
ker flere af interviewpersonerne psykisk. Mange har, som vi belyste i kapitel 2, 
problemer ud over ledighed, især helbredsproblemer, og de kan derfor ikke arbej-
de sig ud af situationen eller opfylde de opstillede krav, og flere føler sig i den 



35 

forbindelse fastlåste og magtesløse, da de ikke er i stand til at afhjælpe situatio-
nen. 
 
De laveste ydelser skaber en økonomisk knaphed, som på mange områder gen-
nemsyrer interviewgruppens hverdagsliv. Deres samlede livssituation kan siges at 
være præget af Knaphedens tyranni, et begreb, som Steinar Stjernø (1986) anven-
der om den moderne fattigdom, der indebærer en kamp for at få pengene til at slå 
til og deltage på lige fod med mennesker i det omgivende samfund, deltage i det 
normale forbrug og i de gængse aktiviteter samt udholde det psykiske pres, disse 
kampe skaber. Med det kvalitative perspektiv har vi netop haft mulighed for at få 
et helhedsorienteret indblik i, hvordan de laveste ydelser påvirker den samlede 
livssituation og hermed afdække knaphedens tyranni. 
 
 
3.1 Interviewpersonernes økonomiske situation 
For at belyse interviewgruppens økonomiske situation vil vi vise en række eksem-
pler på budgetter, der repræsenterer forskellige husstandstyper og de forskellige 
typer af de laveste ydelser, således at budgetter med starthjælp, kontanthjælpslof-
tet, varighedsbegrænsningen samt 300/450-timers reglen bliver illustreret. 
 
Interviewgruppens økonomiske situation belyses ud fra selvrapporterede budget-
ter, og vi har søgt at få så meget information som muligt om deres økonomiske si-
tuation. Under interviewene havde vi derfor medbragt budgetskemaer, hvor vi 
søgte at indhente informationer om interviewgruppens disponible indkomst (ind-
komst fratrukket skat), faste udgifter, herunder boligudgifter (husleje inkl. el, var-
me og gas) samt andre månedlige faste udgifter til telefon, licens m.m. Ud fra det-
te opnåede vi et indblik i interviewpersonernes rådighedsbeløb, som angiver den 
disponible indkomst fratrukket alle faste udgifter, og rådighedsbeløbet afspejler 
derfor, hvad den enkelte har til privatforbrug og til leveomkostninger. Vi forsøgte 
endvidere at få indblik i evt. gæld samt interviewpersonernes forbrug ved at få 
dem til at beskrive både gælden, og hvad de bruger af penge på fx dagligvarer, 
tandlæge, medicin, transport, ferier m.m. (budgetskema kan ses i bilag 3). 
 
Der viste sig at herske uoverskuelige økonomiske forhold blandt en del af inter-
viewpersonerne, hvilket gør, at vores datamateriale omkring interviewpersonernes 
økonomiske situation er præget af variationer i oplysningsniveauet (jf. bilag 1: 
Metode, afsnit om udvælgelse af informanter og præsentation af de udvalgte hus-
stande). Vi har i de tilfælde, hvor der manglede oplysninger, spurgt specifikt ind 
til tillægsydelser, gæld m.m., og vi har i flere tilfælde set bankpapirer og breve fra 
kommunen og har på denne måde søgt et så informationsrigt indblik i deres øko-
nomi som muligt. 
 
Vi vil i følgende afsnit inddrage både gængse og mere ekstreme eksempler på 
budgetter for at illustrere variationen af de laveste ydelsers konsekvenser for den 
økonomiske situation. Der er således tale om et strategisk udvalg, der giver et nu-
anceret billede af forskellige husstandes budgetter. Foruden at fremstille budget-
terne inddrager vi også interviewpersonernes egne oplevelser af deres økonomiske 
situation, som illustreres med citater fra interviewmaterialet. 
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I forbindelse med budgeteksemplerne er det væsentligt at påpege, at disse bygger 
på interviewpersonernes selvrapporterede budgetter og dermed deres subjektive 
opfattelser af, hvad de får udbetalt og har til rådighed. Vi har derfor fået en erfaren 
socialrådgiver til at gennemgå budgetterne for at tjekke, om de angivne beløb er 
realistiske og i overensstemmelse med, hvad personerne burde få udbetalt. Der er 
anført kommentarer i de tilfælde, hvor der forekommer at være væsentlige afvi-
gelser ifølge socialrådgiveren. Det kommenteres bl.a., hvis der i budgeteksempler-
ne ikke fremgår tillægsydelser, som familierne, ifølge socialrådgiveren, er beretti-
gede til. Vi kan i disse tilfælde ikke afgøre, om interviewpersonerne ikke har op-
givet beløbene, fordi de ikke bevidste om, at de modtager disse beløb, eller om de 
rent faktisk ikke modtager disse beløb evt. pga. manglende kendskab til rettighe-
der eller fejl i sagsbehandling. 
 
Budgetter for personer på de laveste ydelser 
I surveyen fremgik det, at der er en relativ stor del af personer og familier, der er 
ramt af de laveste ydelser, som må leve for meget lave rådighedsbeløb. 41 % af 
starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagerne og 28 % af modtagerne af nedsat 
kontanthjælp har mindre end 1.700 kr. pr. måned i rådighedsbeløb, dvs. under 
1.700 kr. pr. måned tilbage til de daglige fornødenheder (Hansen & Hussain 
2009). I en gennemgang af budgetterne fra vores interviewpersoner fremgår det 
også, at der generelt er meget lave rådighedsbeløb at leve for i de enkelte husstan-
de. Rådighedsbeløbene for familierne varierer fra alt mellem 1.000–6.000 kr. om 
måneden for en familie med to børn. Variationerne i rådighedsbeløbet er ikke kun 
afhængige af ydelsestype/indkomstkilde og husstandstype, men er også afhængige 
af andre faktorer som fx boligudgifter, tillægsydelser og omfang af gæld/afbeta-
ling. 
 
Huslejen i de større byer, og især i København, hvor huslejeniveauet er markant 
højere end i de mindre byer og på landet, er afgørende for interviewpersonernes 
økonomiske situation. Personer og familier i de store byer har således store bolig-
omkostninger i forhold til deres indkomst, og især de enlige med børn er præget 
heraf, idet huslejeniveauet ofte er nogenlunde det samme for enlige med børn som 
for par med børn. I den forbindelse spiller boligsikring, børnefamilieydelse og 
børnebidrag en vigtig rolle i budgettet. Vi ser også, at tillægsydelser spiller en stor 
rolle for økonomien i husstande med par med flere børn. 
 
Modtagelse af diverse tillægsydelser viser sig bl.a. at være afhængig af, hvor gode 
sagsbehandlerne har været til at informere interviewpersonerne om diverse mulig-
heder, samt hvor aktive de selv har været til at opsøge og bede om hjælp. Der er i 
denne forbindelse en del eksempler på, at hjælp fra personer fra fx frivillige orga-
nisationer, venner eller bekendte har forbedret interviewpersonernes økonomi. For 
eksempel har en lokal præst hjulpet en afghansk familie med at få mere i boligsik-
ring ved, at han gik med til møde med deres sagsbehandler. Her fik han ændret fa-
miliens boligsikring fra 1.000 kr. til 2.400 kr., hvilket betød rigtig meget for fami-
liens budget. 
 
Gæld 
Det fremgår endvidere af budgetstudierne, at de fleste husstande i udvalget er præ-
get af gæld og nogen i en sådan grad, at gælden fastlåser dem i fattigdom, fordi si-
tuationen i mange tilfælde på længere sigt forværres på grund af kravet om afbeta-
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ling og låneomkostninger i form af rente og gebyrer. Også i den kvantitative un-
dersøgelse fremgik det, at andelen med gæld er langt større blandt personer og fa-
milier på de laveste ydelser set i forhold til andelen med gæld blandt arbejdsløse 
og især beskæftigede7. De største gældsposter viser sig her at være bankgæld og 
gæld til det offentlige. Derefter kommer gæld til venner, gæld til firmaer gennem 
brug af kreditkort og gæld til private pengeudlånere. Modtagerne af de laveste so-
ciale ydelser adskiller sig især fra de øvrige forsørgelsesgrupper ved at have gæld 
til private pengeudlånere, som klart er de lån, som er dyrest (Hansen & Hussain 
2009). Det er dog kun en meget lille andel af modtagerne af de laveste ydelser, der 
har gæld til private pengeudlånere (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). 
 
Vi ser i interviewene flere eksempler på, at interviewpersoner stifter forbrugsgæld 
for at kunne overleve. Flere har i den forbindelse gæld til kontokortfirmaer, mens 
andre ikke kan betale deres regninger til fx elforsyningen, husleje eller børnebi-
draget til ekskonen, og der ses mange eksempler på gæld til både det offentlige og 
til private firmaer. I interviewene er der også mange eksempler på, at interview-
personerne har lånt hos familie og venner, hvilket sætter dem i et afhængigheds-
forhold til disse og påvirker deres relationer hertil. 
 
Størrelsen af gæld varierer, og der er en del eksempler på stor gæld hos personer, 
der er blevet skilt, hvor de ikke har kunnet få solgt deres hus fra det tidligere for-
hold. Der er flere eksempler på personer, der skylder omkring 500.000 kr. – et be-
løb som er helt umuligt at skulle betale af på, når man lever af en af de laveste 
ydelser. Flere overvejer i den forbindelse at søge om gældssanering. 
 
Omfanget af gælden og afbetalingen hertil påvirker interviewpersonernes budget-
ter, og vi vil i de følgende eksempler på budgetter fokusere på rådighedsbeløbet 
ved at se på huslejen og afdrag af gæld, da det er væsentlige udgifter, som er af 
stor betydning for deres økonomiske situation. I de tilfælde, hvor vi har flere in-
formationer om fx tillægsydelser og andre indtægter og udgifter, inddrages disse, 
men der vil derfor være variationer i omfanget af oplysninger om de enkeltes bud-
getter. 
 
Eksemplerne vil blive opdelt efter husstandstyper, og vi vil illustrere den økono-
miske situation for par med børn og enlige med og uden børn8. For at kunne vur-
dere de rådighedsbeløb, som modtagerne af de laveste ydelser har, kan følgende 
beregninger af minimumsbudgetter, som Hansen & Hansen, 2004 har foretaget, 
anvendes som referenceramme. Vi har pristalsreguleret budgettet, så det giver et 
indblik i, hvad det er muligt at leve for i dag9. 
 

                                              
7 Andelen var størst blandt personer og familier med nedsat kontanthjælp og almindelig 
kontanthjælp. Når andelen er lavere blandt modtagere af introduktionsydelse/starthjælp, 
skyldes det, at andelen af yngre personer er større end i de andre grupper – unge, som 
endnu ikke har stiftet så meget gæld. Men det kan også skyldes manglende eller lille kre-
ditværdighed i gruppen grundet kort tids ophold i landet. 
8 Der inddrages ikke noget eksempel på par uden børn, da vi i udvalget af interviewper-
soner ikke har et illustrativt eksempel. 
9 Vi har anvendt Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks til at justere beløbene til 2009-
niveau. 
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Minimumsbudgettet angiver et rådighedsbeløb, som det er muligt at leve for med 
en række forudsætninger om, at der fx handles ind i discountbutikker, der ikke 
holdes ferie osv. Beløbet skal dække udgifter til mad, tøj, hygiejne, transport og 
fritid, men det omfatter ikke udgifter til bolig, forsikring og evt. daginstitutionsbe-
taling (Hansen & Hansen 2004). 
 
Månedlige minimumsbudgetter for forskellige familietyper 2009 

Hustandstype         Beløb 
Enlig kvinde uden børn (30-49 år) .......................................................................  4.296 kr. 
Enlig kvinde med et barn (3-6 år) ........................................................................  5.752 kr. 
Par uden børn (30-49 år) .....................................................................................  7.875 kr. 
Par med 2 børn (3-6 år og 11-14 år) ...................................................................  11.097 kr. 

 
 
3.2 Budgeteksempler for par med børn 
Der er i udvalget af husstandene med par forskellige indkomstkombinationer. To 
af parrene lever på nuværende tidspunkt af en indkomst, mens resten af parrene 
lever af to indkomster, og her optræder forskellige kombinationer som: 2 x nedsat 
kontanthjælp, starthjælp + nedsat kontanthjælp, starthjælp + førtidspension, nedsat 
kontanthjælp + førtidspension, nedsat kontanthjælp + løn, 2 x førtidspension eller 
2 x løn (jf. bilag 1: Metode, afsnit om udvælgelse af interviewpersoner og præsen-
tation af de udvalgte husstande).  
 
Parrene, der i vores udvalg er ramt af 300/450-timers reglen eller af anden grund 
kun har, hvad der svarer til en indkomst, har det laveste rådighedsbeløb. Herefter 
følger par udsat for starthjælp/introduktionsydelse, kontanthjælpsloftet samt varig-
hedsbegrænsning og endelig de resterende, der har kombinationer af førtidspensi-
on eller løn + en lav ydelse. Vi har i udvalget ingen par, hvor begge får starthjælp/ 
introduktionshjælp, som ellers er den type par, der ifølge den kvantitative under-
søgelse, er dem, der har det laveste rådighedsbeløb (Hansen & Hussain 2009). 
 
Vi ser i vores udvalg eksempler på, at par som hypotetisk set ville have et højere 
rådighedsbeløb end dem, hvor begge ægtefæller er ramt af de laveste ydelser, ikke 
har det. Der er fx et par, der modtager førtidspension og starthjælp, hvis rådig-
hedsbeløb kun er på 1.500 kr. Dette skyldes, at parret primært lever af konens 
starthjælp, da al mandens førtidspension går til en gæld, som han har i forbindelse 
med en konkurs og tvangsauktion af et hus, som han havde med sin tidligere kone. 
Gæld har således rigtig stor betydning for mange af interviewpersonernes økono-
miske situation og deres rådighedsbeløb. 
 
Vi har i det følgende ikke mulighed for at vise eksempler på budgetter med alle 
kombinationerne af indkomsttyper og vælger derfor at fremstille to budgeteksem-
pler med forskellige indkomsttyper, hvor begge ægtefæller er eller har været ramt 
af de laveste ydelser, da dette er fokus i projektet. I begge eksempler indgår ”ek-
semplariske” problemstillinger omkring gældsstiftelse, hverdagens kampe om at 
få økonomien til at hænge sammen samt økonomiens betydning for børnene. Det 
er eksempler, som er illustrative for de generelle tendenser i interviewene. 
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Eksempel 1: Ægtepar på kontanthjælp ramt af varighedsbegrænsning og kon-
tanthjælpsloft 
Ægteparret Anni og Jan har oplevet at blive ramt af både nedsættelse af kontant-
hjælpen og kontanthjælpsloftet. Til familien hører seks sammenbragte børn i alde-
ren 13 til 19 år fra tidligere forhold, og tre af dem bor i dag hjemme10. De bor i et 
lejet hus på 110 kvadratmeter i en mindre landsby. Førhen delte børnene værelser, 
men i dag har de tre hjemmeboende børn hvert deres værelse, mens forældrene 
sover på en sovesofa i stuen. Begge forældre har været på kontanthjælp i en læn-
gere periode og oplevede i 2004, at deres kontanthjælp blev nedsat. 
 
Anni falder ind under gruppen de fastlåste mødre og har aldrig rigtig fundet sig til 
rette på arbejdsmarkedet. Hun hævede sin første kontanthjælp som 18-årig, døjer 
med psykiske problemer og har på interviewtidspunktet lige fået tilkendt en tids-
begrænset førtidspension og håber på, at hun kan komme ud på arbejdsmarkedet 
efter terapien. Jan har arbejdet i mange år som ufaglært, men kom til skade med 
ryggen for 15 år siden og havde svært ved at arbejde igen. Han afspejler typen af 
marginaliserede mænd med nedsat arbejdsmarkedspotentiale og har i en periode 
haft alkoholproblemer, er fraskilt og skylder mange penge væk til et hus, der gik 
på tvangsauktion. I 2007 fik Jan tilkendt førtidspension pga. sine rygproblemer, 
og han er i dag erklæret uarbejdsdygtig og er derfor rykket over i denne kategori 
(jf. kapitel 2). 
 
Jan og Anni har, før de begge fik førtidspension, i mange år levet af kontanthjælp, 
som i perioder skulle række til en familie med fem hjemmeboende børn. De har 
derfor i mange år levet et hverdagsliv, hvor der kun var råd til de allermest nød-
vendige ting, og hvor de kun lige kunne få pengene til at slå til. De blev som 
nævnt udsat for varighedsnedsættelse og kontanthjælpsloftet. Følgende budgetek-
sempel tager udgangspunkt i deres økonomi, da de var blevet nedsat i kontant-
hjælpen og er fra 2004, mens de havde fire hjemmeboende børn under 18 år. 
 
 

*Familien modtager børnebidrag til Jans to børn. Annis mand og hendes to børns far er død, og de 
er, ifølge socialrådgiveren, berettiget til at modtage ekstra børnetilskud til disse to børn på 2 x 1.181 
kr. (2009). 
** Jan betaler børnebidrag til sin 11-årige søn, som han ikke ser. 

                                              
10 Anni har to børn fra et tidligere forhold, som er vokset op hos dem. Hendes ældste dat-
ter er for nylig flyttet hjemmefra. Jan har fire børn, hvoraf han ikke har kontakt med sin 
yngste søn, som bor hos hans ekskone. Hans ældste søn er flyttet hjemmefra, og tilsam-
men har de i dag tre børn boende hjemme. 

Budget Detaljeret budget Beløb Beløb i alt 

Indtægt 
Nedsat kontanthjælp .......................
Børnebidrag .....................................
Børnefamilieydelse (BF) (x 4) .........

7.464 +7.121 
2 x 1.080* 

3.000 
19.745 kr. 

Faste udgifter 

Husleje inkl. el .................................
Telefon/internet ...............................
Forsikring .........................................
Lån ...................................................
Børnebidrag** ..................................
Vægtafgift/ bil ..................................
Diverse udgifter (tv m.m.) ................

7.943 
1.100 
375 
700 

1.080 
200 
465 

11.863 kr. 

Rådighedsbeløb Ekskl. BF .........................................
Inkl. BF ............................................

 4.882 kr. 
7.882 kr. 



40 

Anni og Jan har et godt overblik over deres økonomi, og i dette budget inddrages 
diverse tillægsydelser samt udgiftsposter. De havde, når de faste udgifter var fra-
trukket, 7.882 kr. tilbage til rådighed til en familie med fire hjemmeboende børn. I 
dette budget inkluderes børnefamilieydelsen, som har en stor betydning for famili-
ens samlede rådighedsbeløb. En stor del af deres udgifter går til boligen. De bor 
på landet i et lejet hus, og den reelle husleje er 5.900 kr., men herudover har de 
store udgifter til el og varme. Huset er dårligt isoleret og fyldt med svamp, og de 
får jævnligt ekstra varmeregning, når varmeregnskabet opgøres. Ud over boligud-
gifter har de udgifter til en gammel varevogn, som er højt prioriteret for, at de kan 
hente og bringe børnene, og som de føler sig afhængige af, fordi de bor på landet. 
 
Hvad betød kontanthjælpsloftet for budgettet? 
Kontanthjælpsloftet betød meget for denne familie, og de endte, ifølge Anni, med 
at have ca. 2.500 kr. mindre om måneden pga. loftet. De gik fx fra at få 2.100 kr. i 
boligsikring til 270 kr., hvilket betød, at de måtte flytte til en billigere bolig, som 
var i dårligere stand, og hvor der var mindre plads til børnene. Det er den bolig, 
familien i dag bor i. Alligevel fik familien pga. ”loftet” et mindre rådighedsbeløb. 
 
Om kontanthjælpsloftet siger familien selv: A: ”Det var det, der sparkede os helt i 
stykker”. 

J: ”I begyndelsen tænkte vi: hvad skal det betyde? Men det kom til at betyde 
meget, og det er selvfølgelig også i kraft af, at priserne er steget, og der er jo 
ikke reguleret i overførselsindkomsterne af den grund, vel?” 

A: ”Kontanthjælpsloftet gjorde rent faktisk også, at vi måtte flytte fra det 
hus, vi boede i.” 

J: ”Ja der havde vi en husleje, som var 1.000 kr. højere end den, vi har 
her.” 

A: ”Det betød meget mere, end vi havde forestillet os. Det var helt vildt. Der 
var vi sådan set klar til at gøre, som sagsbehandleren sagde: ”Så gå dog fra 
hinanden, det er da det nemmeste”. Vi var lige ved at være der.” 

I: ”Var det fordi, I så ville få noget økonomisk ud af det?” 

A: ”Ja, og det er jo fuldstændigt blødt. Loftet betød alt. Det betød så meget i 
forhold til børnene. Det kom samtidigt med, at børnene begyndte at blive 
teenagere og dyre i drift. Der var mange uheldige sammenfald.” 

 
Med kontanthjælpsloftet og nedsættelsen af kontanthjælpen blev familiens økono-
miske situation voldsomt forringet. Jan og Anni blev af deres sagsbehandler op-
fordret til at gå fra hinanden, hvilket vidner om, at par, hvor begge er på kontant-
hjælp, rammes hårdt af de nye regler, og at det ville kunne betale sig at gå fra hin-
anden, fordi enlige kontanthjælpsmodtagere ikke rammes i så høj grad. En pointe, 
som vi også ser eksempler på i andre interview, hvor par på kontanthjælp fortæl-
ler, at de vælger at bo hver for sig og ikke flytter sammen, da det vil påvirke deres 
økonomi negativt. En konsekvens, som forringer familielivet for par på sociale 
forsørgelsesydelser. 
 
Stramninger i reglerne faldt ifølge Anni og Jan sammen med generelle prisstignin-
ger, og at børnene blev ældre og dyrere i drift, og nedsættelsen betød derfor, at be-
talingen af regninger blev udsat, og at gælden hobede sig op. 
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Gældstiftelse og ubetalte regninger 
Familien måtte som følge af nedsættelsen af kontanthjælpen og kontanthjælpslof-
tet stifte gæld for at kunne betale regninger og diverse forbrug, da de ikke kunne 
klare sig for de penge, de havde. Endvidere har de mange år på kontanthjælp sat 
deres spor og betydet, at familien allerede tidligere havde stiftet en stor gæld, og 
familien skylder nu tilsammen ca. 2 millioner væk. Heri er inkluderet Jans gæld til 
det hus, der gik på tvangsauktion samt ubetalte børnepenge, som Jan har skullet 
betale til sin ekskone, da hans ene barn bor hos hende. 
 
Om gælden siger Anni og Jan: 

A:” Gælden har været til at klare os for, når alle regningerne har væltet ind, 
og de har stået og banket nonstop på vores dør, fordi de ville lukke alt, så 
har vi taget gæld for at komme videre (…). Det er hos tvivlsomme lånefirma-
er, der så ender med at blive en mega-dyr fornøjelse, fordi det har været de 
eneste steder, vi har kunnet låne. Det har været for at bevare forstanden, 
selvom vi godt vidste, at det var noget pis. Men den der situation, hvor de 
står og banker på ens dør – man bliver vanvittig af det. Der var en periode, 
hvor vi aldrig åbnede døren, når det bankede på, vi tog aldrig telefonen, når 
den ringede – vi lod bare alting være. For vi vidste godt, hvad der var galt. 
At vi ikke havde betalt.” 

I: ”Har I meget gæld nu?” 

A: ”Et par millioner sammenlagt. Vi kan ikke komme ud af det, hvis vi ikke 
kan få en gældssanering.” 

J:”Du kan jo nok se, at jeg ikke har haft nogen mulighed for at betale bør-
nepenge, vel? Og jeg har jo reelt haft tre at betale børnepenge til (…) Så jeg 
har en kæmpe gæld på kontoen der.” 

I: ”Så er det kommunen, I skylder eller hvad?” 

J: ”Ja, det er vel Told og Skat, vil jeg tro. Så har jeg jo et hus, som jeg gik 
på røven med for hundrede år siden. Det vil sige, det er jo ca. femogtyve år 
siden. Men det hænger jo ved endnu. Gælden på huset forgår jo ikke bare.” 

 
Anni fortæller her, at de har taget lån for at bevare forstanden, og at de blev ”van-
vittige” af situationen, hvor de ikke kunne betale deres regninger, og alle trak i 
dem for at få deres penge. De lånte penge i tvivlsomme lånefirmaer for at betale 
de faste udgifter og var inde i en ond cirkel, som blot forværrede deres økonomi-
ske situation. Parret var i en finansielt stresset situation, og i desperation forgælde-
de de sig yderligere. 
 
Familien har foruden gældstiftelse til lånefirmaer og det offentlige også gæld til fx 
elselskabet. Udgifter til bolig og el har generelt taget næsten alle deres penge, og 
familien har i perioder været år bagud med regningerne: 

”Altså de to regninger [el og husleje], de har simpelthen været et mareridt, 
og vi har været flere år bagud med vores elregninger. Hvis ikke elforsynin-
gen havde vært så flinke, så havde vi været på spanden. (…)” 

 
Især uventede udgifter som ekstra elregninger har kunnet vælte budgettet, og de 
har til tider skyldt så mange penge, at de måtte prioritere i forhold til hvem, der 
skulle betales først: ”Altså vi har før lagt minusbudgetter – hvem skal have penge, 
og hvem er det, der kan få penge?”. De har derfor jævnligt udskudt regninger, da 
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der ikke har været penge til alle, hvilket fx har betydet, at deres ene søn er blevet 
sendt hjem fra fodboldtræning pga. et ubetalt fodboldkontingent, hvilket gjorde 
meget ondt på både sønnen og Jan og Anni. De har altid prioriteret deres børns 
velbefindende højt og måtte fx i forbindelse med deres konfirmationer bede deres 
udlejer om at få udsættelse af huslejen og betale den i rater: ”Han [udlejeren] 
reddede vores børns konfirmation uden tvivl. Men det er jo bare noget skidt, for 
så halter man bagefter”. Børnenes konfirmation har været noget, som har tæret 
hårdt på deres økonomiske situation. Familien har holdt fire konfirmationer på tre 
år, og det har været svært at få pengene til at strække til disse begivenheder, idet 
de i forvejen havde svært ved at klare hverdagen. 
 
Hverdagens kampe 
Når regningerne var betalt, var der ikke meget tilbage at leve for, og familiens 
dagligdagsforbrug var derfor præget af tilbudsjagt på billige fødevarer og gen-
brugstøj. Familien på seks personer skulle leve for et budget på små 8.000 kr., og 
det har været svært at få pengene til at række. Jan og Anni har brugt mange kræf-
ter på at få pengene til at slå til, og det har i perioder været en kamp at få mad på 
bordet til hele familien. De fortæller, at de har gjort alt, hvad de kunne for, at de-
res børn skulle gå mætte i seng. Der blev bagt brød, købt billigt ind af varer, der 
var nedsatte, fordi sidste salgsdato var ved at blive overskredet, og de samlede 
flasker. Enkelte gange har de stjålet madvarer i supermarkeder og æg ved lande-
vejsboder, og ellers har de prøvet at klare sig på bedste vis. Anni fortæller: 

”Datomærkede varer har vi gået meget efter – vi har vidst, hvilke forretnin-
ger der mærker [priserne] ned, og hvornår de gør det. Og det er vi gået me-
get konsekvent efter. (…) Bagt brød selv, og så om efteråret, der går jeg 
rundt og banker på folks døre og spørger, om jeg må tage nogen af folks æb-
ler, og de siger jo altid ja. (…) De vil hellere have, at jeg tager dem, end at 
de ligger og rådner. Vi har faktisk engang stjålet noget mad i en periode. 
Der stjal vi mad. Kørte rundt ved landevejene og stjal æg og sådan noget 
(…) Det var vi nødt til. (…) Ungerne de græd, for de ville bare gerne prøve 
at have noget frugt, de synes, det var så unormalt, og så måtte vi jo køre ud 
og stjæle noget. Og så kan man så ligge søvnløs i tre uger og føle sig som 
verdens værste kriminelle. Men det gjorde vi.” 

 
Det at stjæle mad og den desperation, de har følt i øjeblikket, vidner om en eks-
trem stram økonomi, som har ført dem ud i alternative handlinger, som de opleve-
de som nødvendige for at overleve. De har endvidere set sig nødsaget til at købe 
brugt tøj, selvom børnene ikke var glade for det, og derfor løj de også om det over 
for børnene: 

A:”Altså de store problemer, det er jo at få klædt alle mand på. Altså tøj, det 
er godt nok en udfordring.” 

I: ”Nu siger du, at du køber brugt tøj til dig selv, gør I også det til børnene?” 

A: ”Ja det har vi altid gjort.” 

J: ”Men det har så også resulteret i, at nu har vi fået nogen mærkedyr af 
rang, for nu skal de have mærketøj, fordi det har de aldrig fået før, og nu 
tjener de selv deres egne penge.” 

A: ”Men vi har faktisk løjet med det brugte tøj nogen gange, fordi vi måske 
har været lidt flove, og så fordi vi også havde en oplevelse af, at de ikke ville 
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gå med noget fra en genbrugsbutik. De ville godt gå i arvet tøj, så vi bildte 
dem nogle gange ind, at det var noget, de havde fået fra nogen.” 

J: Vi har virkelig følt os som verdens mest usle forældre, fordi vores børn 
har stået i det her.” 

I: ”Hvordan oplever I, at økonomien påvirker jeres børn?” 

A: ”Det har påvirket dem meget. De har i perioder på skift følt sig uden for 
samfundet, og de har følt sig som verdens eneste teenagere, der ikke kunne 
en skid og verdens eneste barn uden mobil. Det har påvirket dem rigtig me-
get i bølger. Det har da været hårdt. De er jo gået glip af nogle lejrskoler 
indimellem og en masse børnefødselsdage. Så det har påvirket dem, og de 
har selvfølgelig gerne ville have haft noget af det smarte tøj og de smarte 
mærker.” 

 
Jan og Anni har med fire hjemmeboende børn haft meget at se til i forhold til at få 
økonomien til at række til børnenes behov og ønsker. Sammenfaldet mellem, at de 
blev ramt af kontanthjælpsloftet, og at børnene blev teenagere og dyrere i drift, at 
der var en række konfirmationer på stribe, og at de gerne ville hjælpe børnene 
godt på vej, skabte mange frustrationer. Det er tydeligt, at Anni og Jan er meget 
bevidste om, at deres børn ikke har fået de samme goder som andre børn. Børnene 
har ikke fået mobiltelefon, og forældrene er klar over, at det er ekskluderende at 
skille sig ud fra de andre kammerater ved at være uden mobiltelefon eller ved at 
gå i genbrugstøj. Anni siger direkte: ”de har i perioder på skift følt sig uden for 
samfundet”. Deres udsagn viser også, at de er klar over, at børnene har oplevet det 
som ubehageligt at gå i genbrugstøj, mens ”arvet” tøj åbenbart har været mere ok, 
men forældrene er også klar over, at det kan have påvirket børnenes forhold til tøj 
på længere sigt. Børnene er blevet ”mærkedyr af rang”. Det er også interessant, at 
forældrene er bevidste om, at fattigdommen har givet sig udslag i, at de selv har 
måttet lyve over for børnene, også selvom der har været tale om en hvid løgn med 
hensyn til tøjets oprindelse. Disse udsagn viser således, at forældrene både har 
haft et klart blik for de problemer, som den stramme økonomi har skabt for bør-
nene, og at de selv har følt sig usle, fordi deres børn er kommet i denne situation. 
 
Børnene har trods den stramme økonomi altid gået til sportsaktiviteter, og Anni 
og Jan har sørget for, at de kunne betale kontingent i afdrag, eller fundet andre 
løsninger, som fx at deres ene søn arbejder som træner og får kontingentet betalt. 
Det synes kendetegnende for forældre på nedsat kontanthjælp, at de fleste er gode 
til at få de knappe midler til at strække til hverdagsting, sætte deres egne behov i 
baggrunden og gøre plads til fritidsaktiviteter for børnene. De er, som denne fami-
lie, handlekraftige og gode til at manøvrere rundt med deres udgifter og indtægter, 
så de får mest muligt ud af det. Der lægges budgetter og kalkuleres med børnefa-
milieydelsen og boligsikringen til at betale blandt andet elregninger. Når de så 
med kontanthjælpsloft og varighedsnedsættelse pludselig reduceres i deres ind-
tægt, om det så kun er 500 kr. om måneden, kan det have stor betydning, da bud-
gettet i forvejen kun med nød og næppe hænger sammen. 
 
For denne familie betød det, at hverdagen i højere grad end tidligere kom til at 
handle om at få pengene til at række til mad, og Anni fortæller, at alle ressourcer-
ne nu gik hertil: 
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”Nå man bruger sine kræfter på at skaffe mad – det er jo faktisk helt tilbage 
til stenalderen, hvor de gik ud og samlede bær, så gik vi ud og brugte alle 
vores kræfter på at samle flasker og tænkte: ”Hvor kan vi samle flasker nok 
til at få råd til mælk og brød?”, så er der ikke tid til at tænke på arbejde.” 

 
Trods nuancer i konsekvenserne af at leve på nedsat kontanthjælp for den enkelte 
person eller familie tegner denne families hverdagsliv formentlig et meget præcist 
billede af den kamp, der udspiller sig i hverdagen for personer og familier på ned-
sat kontanthjælp. Det er en kamp, som handler om at få pengene til at række til det 
allermest nødvendige forbrug, prioritere og spare, hvor man kan. Besparelserne i 
hverdagen har dog på ingen måde været nok til at bringe balance i denne families 
indtægter og udgifter. Her var gældsstiftelse en desperat løsning, og de var i en 
lang periode udsat for finansielt stress. Der var også tale om livsstress, fordi 
gældsstiftelse og tyveri fra supermarkeder forekom at være de eneste udveje, da 
de ikke oplevede, at de havde mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet 
pga. helbredsproblemer. 
 
Begrænset arbejdsmarkedspotentiale og sjusket sagsbehandling 
Både Anni og Jan havde gennem lang tid bevæget sig på kanten af at være syge 
og uarbejdsdygtige, uden at dette var blevet undersøgt. De kæmpede en kamp, og 
mødet med de ”rigtige” sagsbehandlere satte deres sag i gang og gjorde, at de i 
dag har fået tilkendt førtidspension. Anni fortæller: 

”Men ellers har jeg fået kontanthjælp altid. Sådan ud og ind og en masse 
forsøg. Men først den sidste sagsbehandler, jeg havde, begyndte at sætte sig 
og se på, hvad er det, der går galt, og hvorfor går det galt? Og hvad kan vi 
gøre anderledes? Hold da op, hvis jeg var stødt ind i hende for 18 år siden, 
så havde meget måske set anderledes ud.” 

”(…) Jeg har ikke haft groteske sagsbehandlingsfejl. Det har bare sådan 
været almindelig sjusk (…). Nu har jeg så fået en tidsbegrænset pension. Det 
er jeg faktisk ret glad for. Så skal man revurderes. (…) Jeg vil godt ud og 
have noget uddannelse og ud og prøve at have et almindeligt liv – jeg skulle 
have startet ud for 15 år siden. Det vil jeg godt prøve.” 

Anni fortæller videre om kontakten til sagsbehandlerne: 

”(…) man er selv meget ansvarlig for, hvor meget og hvor brugbar kontakt 
man får, fordi, hvis man ikke selv henvender sig og siger: ”Nu skal der ske 
noget”. Så er tendensen altså, at der ikke sker noget. Altså, man skal selv 
sørge for at holde sin sag kørende, og har man ikke overskud til det, så er 
man på spanden.” 

 
Det er oplagt, at kontakten til myndighederne har været problematisk. Selvom 
begge har været i kontakt med kommunens sagsbehandlere gennem mange år, så 
er det først på et meget sent tidspunkt, at Anni oplever, at der er en sagsbehandler, 
som kan hjælpe hende. Hun giver selv udtryk for, at meget kunne have set ander-
ledes ud, hvis hun havde mødt hende meget tidligere. Muligvis er hun også blevet 
bedre til selv at presse på, og måske er hun også blevet mere afklaret selv. Men 
tydeligvis er sagsbehandlerskift – og hvad Anni kalder for almindelig sjusk – år-
sagen til, at sagen ikke er blevet seriøst behandlet igennem 15 år. Annis sag er 
sandsynligvis et eksempel på den gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som forsin-
ket får tilkendt en førtidspension – en førtidspension som hun sikkert de sidste år 
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har været berettiget til, men som muligvis kunne være erstattet af målrettet revali-
dering eller jobtræning, hvis der var blevet sat ind tidligere. 
 
En lidt bedre økonomi på førtidspension 
Både Anni og Jan har haft et overskud til at holde deres sag kørende og kæmpe, 
og de er i dag begge på førtidspension. Dette har gjort deres liv nemmere. Førtids-
pensionen har givet dem en bedre økonomi, mest fordi de igen får boligsikring. 
Kampene for at holde deres sager kørende er forsvundet, og anerkendelsen af, at 
de er for syge til på nuværende tidspunkt at arbejde, gør, at deres hverdag ikke 
længere er præget af stress, og de oplever, at presset i hverdagen er blevet mindre: 

J:” (…) vores hverdag er altså blevet væsentlig nemmere, end den var bare 
for et år siden.” 

I: ”Er det på grund af, at I er kommet på pension?” 

J: ”Ja, på pension i stedet for. Men forskellen er egentlig ikke så stor. Men 
den er så stor, at vi faktisk følte os halvrige, da det skete.” 

A: ”Det, der gør forskellen, det er boligsikringen, for den ryger jo ikke, lige-
som med loftet (…) Men det er så også mange penge. Det er 2.000 kroner for 
os. Så plus at vi er gået fra at have fem hjemmeboende børn til, at der er tre 
her i hverdagene.” 

 
Denne families budget er i dag betydelig bedre, end da de var på nedsat kontant-
hjælp og formentlig endog bedre, end da de var på kontanthjælp, fordi de nu beg-
ge er kommet på førtidspension. To af børnene er også flyttet hjemmefra, og der 
er nu mere plads til udfoldelse i huset og bedre økonomi. Men familien skylder 
stadig 2 millioner kr. væk, deres hus er stadig faldefærdigt og har svamp, og deres 
børn har en del dårlige oplevelser med en stram økonomi med sig fra deres teen-
ageår.  
 
Eksempel 2: Ægtepar på kontanthjælp udsat for 300/450-timers reglen 
Ægteparret Faduma og Muhammed, som begge er midaldrende, kom til Danmark 
fra Nordafrika i slutningen af 1970’erne som arbejdsindvandrere. De har fire børn 
i alderen 10 til 30 år, hvoraf de to ældste er flyttet hjemmefra. Faduma og Mu-
hammed har altid været vant til at forsørge sig selv, indtil de for et par år siden 
endte på kontanthjælp. Begge ægtefæller er efter mange års ufaglært arbejde ned-
slidte og har helbredsproblemer. Muhammed havde, inden han kom på kontant-
hjælp, været på sygedagpenge i to år pga. rygproblemer. Han har altid været i fag-
forening og a-kasse, men er nu endt på kontanthjælp. Han har tidligere søgt før-
tidspension, men sagen er trukket i langdrag, og han er på interviewtidspunktet i 
gang med at søge igen, denne gang med hjælp fra sin fagforening. Han søger der-
for ikke job og er heller ikke i stand til at varetage et fuldtidsjob, hvilket han også 
har arbejdsvurderinger og lægeerklæringer, der dokumenterer, og han hører derfor 
til gruppen af de syge og uarbejdsdygtige. Hans kone har også helbredsproblemer, 
og der er lavet arbejdsvurderinger og lægeerklæringer, men efter alt det hendes 
mand har været igennem i forsøget på at få tilkendt førtidspension, har hun ikke 
mod på også at søge pension. Hun har ikke tillid til systemet og er derfor arbejds-
søgende på trods af dårligt helbred, jf. afsnit 2.1.  
 
Familien har tidligere lige kunnet klare sig økonomisk, da begge forældre fik fuld 
kontanthjælp, men de blev i 2009 ramt af 300/450-timers reglen og fik frataget 
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den ene kontanthjælp, hvilket betød, at hele husstanden skulle leve af en kontant-
hjælp. Her er et eksempel på, hvordan budgettet så ud med en kontanthjælp til en 
familie med to hjemmeboende børn. 
 

*Ifølge socialrådgiveren, der har tjekket beløbene igennem, kan den ene ægtefælles personfradrag 
overføres til den ægtefælle, der modtager kontanthjælp. Beløbets størrelse vil afhænge af skatte-
forhold, men kan beregnes til en fordel på ca. 2.200 kr., som kan lægges til de 9.000 kr., og der er 
derfor mulighed for, at familien har haft eller retmæssigt kunne have haft et større rådighedsbeløb. 
** Vi har af familien ikke fået oplysninger om børnefamilieydelse til budgettet, og vi har derfor selv 
tilføjet dette beløb. I familiens budget var i øvrigt ikke inkluderet fx udgifter til telefonregninger. 
 
Familien bor i en treværelses lejlighed i Københavnsområdet og har en forholds-
vis høj husleje. Efter de faste udgifter var fratrukket havde de i denne periode ca. 
1.000 kr. om måneden til rådighed til forbrug, og 2.700 kr., når børnefamilieydel-
se lægges til. 
 
Familien levede i et halvt år med dette budget, og i denne periode var deres øko-
nomi meget stram. Rådighedsbeløbet svarer til ca. en fjerdedel af minimumsbud-
gettet, som Hansen & Hansen (2004) har udregnet, og det vil være nærmest umu-
ligt for en familie med to hjemmeboende børn at leve for dette beløb. Familien har 
normalt udgifter for ca. 10.000 kr., og disse udgifter var stort set ikke til at reduce-
re, selvom den ene kontanthjælp pludselig blev fratrukket, som det er tilfældet ved 
300/450-timers reglens ikrafttræden. For denne familie betød det, at deres forsør-
gelsesgrundlag blev revet væk. 
 
Gældstiftelse 
Familien kunne ikke leve for dette budget, hvilket resulterede i, at de lånte penge 
forskellige steder. Som kontanthjælpsmodtager er det umuligt at få et banklån, og 
de lånte derfor af venner og bekendte. Endvidere lånte deres ene voksne søn pen-
ge i banken til dem, og i alt endte de i denne periode med at stifte gæld for ca. 
46.000 kr., hvoraf deres søn lånte 20.000 kr. i banken, og de resterende 26.000 kr. 
er lånt af venner og bekendte. Før de blev ramt af 300/450-timers reglen, havde de 
ikke gæld nogen steder, og gældstiftelsen er derfor en direkte konsekvens af reg-
len. Muhammed fortæller: 

”Det værste er, at da de stoppede kontanthjælpen, der havde vi ikke gæld el-
ler noget. Men da de stoppede den ene kontanthjælp, havde vi 1.000 kr. til-
bage. Jeg har jo ikke nogen familie her i Danmark, som har penge, som vi 
kunne låne af. Så jeg måtte låne af dem, vi kender. Og der har jeg lånt 500 
og 1.000 kr. ad gangen (…) og min søn har også lånt omkring 20.000 kr. 
Han havde det så dårligt over, at hans mor havde det så skidt, så han har 
lånt for at hjælpe, han har også købt medicin til hende og været med til at 
dække sine søskendes bøger, og hvad de nu manglede. Og nu står han også 
med gæld (…).” 

Budget Detaljeret budget Beløb Beløb i alt 

Indtægt 
Kontanthjælp ....................................
Boligsikring 
BF(x 2) .............................................

9.000* 
2.000 

1.700** 
12.700 

Faste udgifter 

Husleje inkl. el ..................................
Internet .............................................
Forsikring/a-kasse ...........................
Diverse andre udgifter (tv m.m.) ......

7.700 
500 

1.200 
600 

10.000 

Rådighedsbeløb Ekskl. BF ..........................................
Inkl. BF(x 2) ......................................

 
1.700 

1.000 kr. 
2.700 kr. 



47 

Familien har i dag fået den fratagne kontanthjælp igen med tilbagevirkende kraft, 
da de klagede over sagen, og selvom de i dag har et større rådighedsbeløb, har 
perioden, hvor den ene kontanthjælp bortfaldt, trukket dybe spor i familiens øko-
nomiske situation11. De må i dag afdrage på gælden, og deres situation er derfor 
stadig mærket heraf. Begge forældre var også utrolig kede af, at de ikke kunne 
undgå at indblande børnene. 
 
Når børnene rammes 
Den økonomiske situation har sat Faduma og Muhammed i et dilemma i forhold 
til at indblande børnene, for allerhelst så de, at børnene ikke blev indblandet. De 
ønsker, at børnene skal få en god fremtid og vil gerne hjælpe dem både med ud-
dannelse og job, uden at børnene skal bekymre sig om familiens økonomiske situ-
ation. Samtidig har det været svært at skjule situationen for deres børn. Muham-
med fortæller: 

”Det sværeste er som familiefar at undgå at indblande børnene og sørge for, 
at de ikke læser brevene. Men de har alligevel kunnet mærke det økonomisk, 
og de kunne godt se, selvom de ikke spurgte, at der var krise, for de kunne 
godt mærke det på os. Og de havde det svært. De kunne ikke spørge om bare 
en tier for at komme med på tur. Det gjorde de ikke i den situation, fordi de 
kunne godt se, at far og mor havde det dårligt, og der ikke var det mad, vi 
plejer at få på bordet, eller at der ikke var det mad, der plejer at være i køle-
skabet. For det plejer at være fyldt, men nu var det tomt. Det er svært at stå 
over for sine børn i den situation. Til sidst skulle de selvfølgelig vide, hvad 
der foregik i hjemmet, og det fik de at vide, også at det var på grund af ar-
bejde og sygdom, og de prøvede jo selv at finde et job efter skole, men det er 
jo svært for dem, ikke? Det er jo ikke børnene, der skal forsørge forældrene. 
Det er svært at gå fra at være selvforsørgende til at være på kontanthjælp 
pga. sygdom. Det er jo ikke noget, jeg har valgt. Det er nedværdigende i for-
vejen at få kontanthjælp, så det motiverer ikke, det er ikke fordi, vi ikke vil. 
Som unge arbejdede vi med næsten alt, rengøring, alt hvad vi kunne komme 
til. Der blev der heller ikke stillet krav, da vi var yngre til uddannelse, eller 
at vi skulle komme med et bevis, som nu Faduma har prøvet. Alle mine børn, 
selvom de var i gang med lektier, var de i gang med at finde job til hende.” 

 
Citatet viser, at forældrene er bevidste om, at det er problematisk, at børnene får 
bekymringer på grund af familiens fattigdom. De er opmærksomme på, at børnene 
ikke måtte få mulighed for at læse brevene, hvilket sandsynligvis har givet anled-
ning til, at børnene er blevet opmærksomme på, at brevene indeholdt dårlige ny-
heder. Børnene i sådanne familier hjælper ofte forældrene med at læse og tyde 
breve fra myndighederne, og børnene i denne familie er sikkert meget hurtigt ble-
vet opmærksomme på, at den økonomiske situation er blevet forværret, efter at 
forældrene har fået frataget en kontanthjælp. De har også kunnet mærke, at små-
penge til ture og udflugter, som har været en del af det normale liv i denne fami-
lie, er blevet umulige. Maden er blevet af dårligere kvalitet, køleskabet er tomt 
osv. Børnene har også selv forsøgt at få job efter skoletid. Det fremgår ikke, om 
de faktisk har fået det, men i hvert tilfælde er det ikke noget, forældrene har brudt 
sig om: ”Det er jo ikke børnene, der skal forsørge forældrene”. Alligevel ender 
det netop med, at børnene bliver voldsomt indblandet i Fadumas jobsøgning, idet 
                                              
11 Der blev trukket 60 % i skat af den tilbagevirkende kontanthjælp, og de fik derfor kun 
23.000 kr. tilbage, hvilket ikke kunne dække den gæld plus de renter, som de havde op-
bygget i denne periode.  
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hun desperat ledte efter job for ikke at falde for 300/450-timers reglen. Faduma 
har søgt over 150 job, og hun er taget ud for at søge job med sit ben bundet ind ef-
ter en operation. I den forbindelse hjalp hendes ene søn hende og lejede en bil og 
tog fri fra arbejde for at køre hende rundt til diverse steder med ansøgninger, fordi 
hendes mand var for syg til at tage med. Faderens beskrivelse af denne situation er 
nøgtern, men situationen vidner om en desperat kamp for at opretholde familiens 
eksistensniveau. 
 
Det kunne således ikke undgås, at børnene i denne familie også blev ramt af 
300/450-timers reglen og indblandet i forældrenes situation. Især deres voksne 
sønner har mærket det ved, at den ene har stiftet gæld for familien, mens den an-
den søn har overvejet at stoppe sin uddannelse for at kunne hjælpe familien: 

”Heldigvis har jeg nogle dejlige børn. Den ene har faktisk fået rigtig gode 
karakterer og er ved at uddanne sig til skolelærer, men har sagt at han gerne 
vil opgive karrieren, hvis det kan hjælpe os ud af situationen. Men vi har 
sagt: ”Nej, du har også et liv foran dig, så lad være”. De har det så dårligt 
med at se os i sådan en situation.” 

 
Også deres 16-årige datter har mærket konsekvenser, fordi forældrene overvejede 
at tage hende ud af skolen, for at hun kunne arbejde mere for at tjene til familiens 
overlevelse. Denne overvejelse skyldtes afmagt og desperation og var desuden et 
råb om hjælp og et håb om, at skolen eller andre ville gribe ind og hjælpe dem. 
Det blev ved overvejelserne, og deres datter forblev i skolen og er nu begyndt i 
gymnasiet. I stedet lånte de som omtalt penge af venner 
 og deres søn. 

”Da min datter fandt ud af, at hendes mor og far ville have hende ud af sko-
len, begyndte hun at græde, og hun var rigtig ked af det. Hun har knoklet he-
le tiden for at nå op til den her eksamen, og hun vil jo gerne videre, så hun 
var rigtig ked af det. Og naboerne også, de kunne godt mærke det. Og så 
bliver man stemplet, hele familien. Og man kan ikke gå ind og spørge om, 
man kan låne, fordi ens kontanthjælp er blevet stoppet – det er meget ned-
værdigende i det arabiske miljø. Især for den her familie for vi har aldrig 
modtaget kontanthjælp, og det er nedværdigende i forvejen. Men vi har nog-
le sygdomme, der stopper os, og det er et problem i sig selv.” 

 
Faderens desperation afspejles tydelig i, at han stod over for et valg med hensyn 
til at lade datteren fortsætte sin skolegang eller tage hende ud af skolen, for at hun 
ved at arbejde kunne klare de økonomiske problemer. Faderen opsøgte i sin de-
speration skolen for at appellere til, at den kunne træde til med hjælp, for at datte-
ren kunne fortsætte sin skolegang, men faderen oplevede ikke, at skolen tog pro-
blemet alvorligt, og han blev bitter. Her opstod således en potentiel konflikt mel-
lem familien og skolen – et forhold som ellers ikke tidligere syntes at have været 
belastet. 
 
300/450-timers reglen har på denne måde haft store konsekvenser for hele famili-
en. En familie kan ikke leve af en kontanthjælp, og rådighedsbeløbet, som famili-
en havde i denne periode, var så lavt, at de blev nødt til at låne penge for at få mad 
på bordet. De stiftede i perioden en gæld på ca. 8.000 kr. om måneden for at klare 
sig, og herved nåede de ikke engang op på minimumsbudgettet som er ca. 11.000 
kr. om måneden for en familie med to børn. Ud over forældrenes egen gældsstif-
telse, så blev børnene også inddraget og måtte hjælpe til. 300/450-timers reglen 
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har i denne familie været tæt på at ødelægge børnenes muligheder for uddannelse, 
fremtidige selvforsørgelse og inklusion i samfundet. 
 
300/450-timers reglens vidtrækkende konsekvenser 
Konsekvenser af 300/450-timers reglen har desuden medført en række afsavn, 
som blandt andet tydeliggøres ved, at familien tidligere har været vant til, at de 
var to, der arbejdede og derfor var selvforsørgende: 

”(…) vi har kæmpet, og det har været rigtig hårdt for familien at gå fra at 
være selvforsørgende og til at være på kontanthjælp – det har ikke været 
nemt. Heller ikke for børnene. De har mistet deres lommepenge, der har ikke 
været det mad, der plejer at være på bordet, de har ikke kunnet gå til alt det, 
de gerne ville. Der har været mange ting, der har været hårdt. Og så har vi 
lånt hist og pist. Det er jo svært at låne, når man ikke kan betale tilbage. Så 
vi var virkelig ramte. I den situation tænkte vi, at vores datter på 16 år er 
den eneste, der kan hjælpe os videre, men det har gjort ondt på os, for vi vil 
gerne have, at vores datter får en god uddannelse og bliver en god borger, 
men vi skal også have betalt husleje og have lidt mad på bordet, så hun blev 
nødt til at arbejde efter skole, så hun kunne hjælpe med et lille beløb, og det 
har været hårdt. Også mine børn, der er gift, dem blev jeg nødt til at bede 
om hjælp. For som du ved, som kontanthjælpsmodtager kan man ikke låne 
penge af banken, men så måtte jeg sige til mine børn, at de blev nødt til at 
hjælpe. Og det har været hårdt – for det går også ud over deres familier. Så 
det er ikke kun familien her – det er også vores børns familier.” 

 
Beretningen afspejler, hvorledes en velintegreret familie, hvor begge forældrene 
gennem en årrække har haft arbejde og været selvforsørgende og har kunnet give 
deres børn en god skolegang og uddannelse og tilsyneladende også har glædet sig 
over børnenes deltagelse i det danske samfundsliv, er blevet rystet af fattigdom-
men. Det stærke familiesammenhold er blevet sat på prøve. Der er blevet byttet 
helt rundt på de traditionelle roller, og det smerter forældrene, der har befundet sig 
i et uløseligt dilemma, fordi de også ved, at de voksne børn med egen familie ikke 
kunne tåle at se deres forældre og deres hjemmeboende søskende lide nød. 
 
Den stramme økonomi skabte ydermere en stresset situation, hvor det at få mad på 
bordet, var en kamp. Muhammed blev psykisk påvirket af situationen og følte et 
pres for at kunne forsørge sin familie. De psykiske konsekvenser for faderen 
fremgår tydeligt af nedenstående citat: 

”Da jeg blev syg, var det hårdt, og da de så stoppede den ene kontanthjælp, 
var det et rent helvede. Jeg gik psykisk ned. Tænk på, man står pludselig 
uden mad på bordet. Du har nogle piger, du skal tage dig af. Hvis jeg var 
alene, ville jeg måske tage tilbage til min familie, men jeg har jo børn, som 
er danske, og som jeg skal tage mig af. (…) Jeg kunne ikke sove, for jeg 
tænkte hele tiden over, hvordan jeg skulle få mad på bordet og få min familie 
til at fungere. Tro mig – jeg sov ikke, jeg har det dårligt. (…) Og jeg fik også 
brug for at gå til psykolog, men havde ikke råd til det. Min læge henviste mig 
så, fordi han kunne se, at jeg havde brug for det. Jeg var så langt nede på 
grund af situationen, og det kunne min læge godt se. Man bliver hele tiden 
straffet. Jeg var syg i forvejen med min ryg og også min skulder, fordi jeg 
har haft hårde job og været meget tidligt ude på arbejdsmarkedet. Og så kan 
man ikke nå at blive rask – man bliver faktisk straffet af systemet i stedet for, 
at de hjælper en op at stå. Tværtimod kommer man længere ned, og det bli-
ver man ikke rask af. (…) Bare det at få et brev ind ad døren, så får jeg et 
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chok – hvad er det næste? Så får man det rigtig dårligt, for man ved ikke, 
hvilken trussel det nu er.” 

 
Sygdommen og nedslidningen er den bagvedliggende årsag til, at forældrene mi-
ster jobbet og kommer på kontanthjælp. Men det er de økonomiske afsavn og den 
manglende mulighed for at kunne tage vare på børnene, da de bliver ramt af 
300/450-timers reglen, der udløser de sociale og psykiske problemer. Det ekstremt 
lille rådighedsbeløb, mangel på mad, handlingslammelse (ikke at kunne tage til-
bage til sin familie og få hjælp der), søvnløshed og manglende psykologhjælp gør, 
at Muhammed ”går psykisk” ned. 
 
Fremtid 
Familien er på interviewtidspunktet fortsat i en økonomisk stresset situation, idet 
Muhammed kæmper med at få førtidspension og Faduma med at få job. De er 
blevet varslet om, at de fra den 1.4.2010 igen vil falde for 300/450-timers reglen. 
Faduma kæmper derfor med beskæftigelseskravene og Muhammed med at få an-
erkendt sin dårlige helbredstilstand. De ved, at de ikke kan leve for en kontant-
hjælp og frygter at ende i situationen igen. De er derfor stadig udsat for livsstress, 
børnene er stadig involveret og prøver at hjælpe, så godt de kan, og det kan fryg-
tes, at børnenes trivsel og de voksne børns eget liv påvirkes, samt at Fadumas og 
Muhammeds helbred stadig forværres, og Fadumas muligheder for job hermed 
forringes. 
 
 
3.3 Budgeteksempler for enlige med og uden børn 
De enlige med og uden børn, der er berørt af de laveste ydelser, er primært berørt 
af starthjælp/introduktionsydelse. De enlige kontanthjælpsmodtagere rammes ikke 
af varighedsbegrænsningen, men kun af kontanthjælpsloftet, og få af de enlige 
kontanthjælpsmodtagere, som vi har interviewet, gav udtryk for at være bevidste 
om, at de er ramt af loftet eller har mærket det. Vi har, som tidligere nævnt i ind-
ledningen vedrørende vores udvalg af interviewpersoner, interviewet en gruppe 
enlige både med og uden børn, som vi ikke kunne registrere som modtagere af 
nedsat kontanthjælp (jf. kapitel 1 og bilag 1 vedrørende metodeovervejelser). 
 
Vi har i interviewudvalget en enkelt kontanthjælpsmodtager, der har været på en 
af de laveste ydelser, da han tidligere har været på ungesatsen, idet han var under 
25 år. Resten af de enlige i udvalget er på starthjælp/introduktionsydelse eller har 
været berørt heraf. Kendetegnende for gruppen af enlige både med og uden børn 
er, at de har en meget stram økonomi med lave rådighedsbeløb. Dette skyldes 
bl.a., at starthjælpen/introduktionsydelsen udgør et af de laveste beløb, samt at 
modtagerne heraf, især enlige med børn, næsten har lige så høje udgifter som par 
med børn til trods for, at de kun har en indkomst. 
 
Generelt er denne gruppes rådighedsbeløb lave, idet det for enlige uden børn lig-
ger på mellem 1.200 kr. til 3.000 kr. sammenlignet med det minimumsbudget på 
3.886 kr., som Hansen & Hansen (2004) har udregnet for enlig uden børn. De, der 
lever på ydelser som starthjælp eller ungesatsen for starthjælp og kontanthjælp, 
har et rådighedsbeløb, som er under halvdelen af det anbefalede minimumsbeløb 
til rådighed, og det er så lidt, at de sidst på måneden ikke har flere penge og må 
spise hos familien. Deres overlevelse bliver herved meget afhængig af familien. 
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Den laveste ydelse, starthjælp til unge under 25 år, udgør 5.079 kr., hvilket er 
nærmest umuligt at leve for. 
 
Udgifter til husleje gør et stort indhug i de enliges økonomi, og deres rådighedsbe-
løb er stærkt afhængigt af huslejens størrelse. Huslejen ligger hos de enlige inter-
viewpersoner mellem 2.800 og 4.600 kr. og udgør i flere tilfælde over halvdelen 
af forsørgelsesydelsen. Herudover kommer andre faste udgifter. Vi ser eksempler 
på, at huslejen betyder så meget, at fx en enlig kvindelig forsørger, der modtog 
ungesatsen for starthjælp, måtte leje sig ind hos sine forældre, da hun ikke ville 
kunne klare alle udgifterne til bolig, for det hun fik udbetalt i ydelse. 
 
Hansen & Hansen (2004) vurderer i deres udregning af husstandsbudgetter og 
minimumsbudgettet, at med en anslået boligudgift på 3.000 kr. og 500 kr. til andre 
faste udgifter som forsikring og kommunikation (tv + telefon), vil en enlig kvinde 
behøve 7.386 kr. pr. måned i disponibel indkomst. Til sammenligning har inter-
viewpersonerne på starthjælp ca. 5.000 kr. i disponibel indkomst, mens personer 
på kontanthjælp har ca. 7.000 kr. i disponibel indkomst. Med ovenstående bolig-
udgifter på op til 4.600 kr. betyder det, at ingen af de enlige har et rådighedsbeløb, 
der matcher minimumsbudgettet, hvilket betyder, at de enten må leve med mange 
afsavn eller klare sig på anden vis, fx med lån og hjælp fra familie og venner. 
 
Vi vil i det følgende fremlægge tre budgeteksempler, som afspejler de enliges 
økonomiske situation: to illustrationer af budgetter for enlige med børn og et for 
en enlig uden børn. 
 
Eksempel 3: 23-årig enlig mor på den laveste ydelse: Starthjælp til personer 
under 25 år 
Anne er 23 år og alenemor til en datter, der er 16 mdr. gammel. De bor i et lille 
baghus til hendes forældres hus. Anne læser til lærer og er derfor på interviewtids-
punktet på SU. Før hun gik i gang med at studere, var hun på starthjælp i et halvt 
års tid og dermed berørt af en af de laveste ydelser. 
 
Anne har en studentereksamen og tog herefter to år til Island, hvor hun mødte en 
kæreste og blev gravid. Anne ville gerne hjem til Danmark igen, og da hun havde 
været væk fra Danmark i to år, kunne hun ikke få kontanthjælp, men fik start-
hjælp, mens hun var på barsel. Blandt starthjælpsmodtagere er det ifølge vores 
registerundersøgelse tæt på hver fjerde, som er etniske danskere (Hansen, Hansen 
& Hussain 2009). Vi har i vores udvalg tre eksempler herpå, og de er alle kvinder, 
som er flyttet til udlandet i en periode i deres liv pga. kærlighedsforhold. 
 
Anne hører til typen af arbejdsmarkedsparate og arbejdssøgende, og hun regner 
med at få et job, når hun har færdiggjort sin uddannelse. Idet Anne på interview-
tidspunktet modtager SU, inddrager vi her hendes budget, som det så ud, da hun 
modtog starthjælp, og under interviewet taler vi retrospektivt om hendes økono-
miske situation på daværende tidspunkt. Dengang havde hun en meget billig hus-
leje, fordi hun bor i en tilbygning til sine forældres hus, og dengang satte de husle-
jen meget lavt for at hjælpe hende økonomisk. Budgeteksemplet er fra 2007. 
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*Ifølge socialrådgiverens gennemgang er Anne også berettiget til børnefamilieydelse som udgør 
1.369 kr. om måneden. Endvidere mangler der i budgettet et børnebidrag fra faderen til barnet på 
ca. 1.100 kr. Disse beløb er ikke opgivet af Anne, men hun nævner, at hun er i gang med at få 
pålagt faderen at betale børnebidrag. 
 
Når udgifterne var betalt, havde Anne 3.290 kr. tilbage til rådighed til sig selv og 
sin datter. Og her skal det tages i betragtning, at hun har meget lave faste udgifter, 
idet hendes udgifter til husleje kun var på 1.000 kr. Så lav en husleje vil det ikke 
være muligt at finde en almindelig lejlighed for. Hun fik samtidig starthjælp som 
udeboende til trods for, at det var forældrenes ejendom, hun boede i. Starthjælpen 
til unge under 25 år er den laveste ydelse, og trods hjælp fra forældrene lå Annes 
rådighedsbeløb stadig under det anbefalede minimumsbudget på 5.203 kr. for en 
enlig med et barn. Annes økonomi hang kun sammen, fordi hun boede hos sine 
forældre, og fordi hun lånte penge. Hun har i perioden stiftet en gæld på 25.000 
kr., og budgeteksemplet illustrerer hermed, at en starthjælp til de unge på 25 år er 
så lav, at det reelt er meget svært at overleve på et anstændigt niveau for start-
hjælpsydelsen. 
 
Fastlåst og afhængig af forældrenes hjælp 
Annes periode på starthjælp har betydning for hendes økonomi i dag og gør, at 
hun ikke har råd til at flytte fra forældrenes ejendom og få sit eget sted at bo. I 
hverdagen klarede hun sig ved, at hun og datteren fx spiste aftensmad hos foræl-
drene, og på den måde sparede hun lidt penge på mad. Hun havde som nævnt også 
en billig husleje, idet hun boede til leje hos forældrene. Trods økonomisk hjælp 
fra forældrene kunne hun ikke klare sig for det lave rådighedsbeløb og opbyggede 
i perioden på det halve år en gæld på 25.000 kr. Hun skylder sin familie 15.000 
kr., og hun har en kassekredit på 10.000 kr., som hun nu på SU skal betale af på. 
Anne bor stadig hos forældrene og med gældsafbetaling og en lidt dyrere husleje, 
har Anne i dag ikke meget mere til rådighed at leve for end før. 
 
Anne vil gerne flytte fra forældrenes ejendom og få sit eget sted at bo. Hun føler 
ikke, at hendes situation er holdbar i længden, da hun og datteren kun har 46 kvm. 
tilsammen. Hun vil gerne have, at datteren får sit eget værelse, når hun bliver æl-
dre: 

”For det første, så synes jeg snart, jeg er nået til et punkt, hvor jeg godt kun-
ne tænke mig, at hun fik sit eget værelse. Og der er kun et soveværelse. For 
det andet så har man også lidt stolthed. Man vil jo egentlig gerne klare sig 
selv. Derfor har jeg overvejet at prøve at spare sammen til noget til måske 
næste sommer. Jeg synes ikke, at jeg kan byde min datter at bo i samme væ-
relse som mig, når hun bliver ældre. Og heller ikke mig selv. Der er et væ-
relse, stue, køkken og bad. Der er 46 kvm. cirka. (…) Det ville være fanta-

Budget Detaljeret budget Beløb Beløb i alt 

Indtægt 
Starthjælp (under 25 år) inkl. 
forsørgertillæg 
Børnetilskud 

5.200 
790 5.990 kr.* 

Faste udgifter 
Husleje inkl. el ..................................
Mobil + Internet  
Forsikring + andre faste udgifter ......

1.000 
500 

1.200 
 

2.700 kr. 

Rådighedsbeløb Ekskl. BF 
Inkl. BF+ tilskud ...............................

 3.290 kr. 
4.659 kr. 
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stisk for mig, hvis jeg kunne få råd til at flytte hjemmefra. For jeg synes, at 
jeg også skal lære at klare mig selv. Jeg har det nemt på mange områder, 
fordi jeg bor så tæt på mine forældre og ikke betaler særligt meget i husleje 
og ikke skal sætte mig ind i alt det der med boligsikring og sådan noget. Jeg 
ved jo ingenting om det, for jeg har ligesom ikke arbejdet i det. Og også det 
der med afdrag på lån og hist og pist. Jeg har jo slet ikke nogen idé om, 
hvad det koster at betale el eller vand ud over en husleje. Det kunne jeg godt 
tænke mig. Bare det der med at komme lidt længere væk. Og hvor du selv be-
stemmer over, om du nu gider at støvsuge ovre ved mine forældre i dag, for 
der kommer gæster til dem. Jeg føler ligesom, at jeg også har et ansvar for, 
at de synes, at det er pænt at bo i deres hjem, når nu jeg alligevel også bor 
herhjemme.” 

 
Annes økonomiske situation binder hende til sine forældre. Hun er afhængig af 
dem og har samtidigt et ønske om at klare sig selv. Hun sætter pris på forældrenes 
hjælp, men taler samtidigt også om, at hun føler sig forpligtet over for dem, og at 
hun ikke kan leve sit eget liv der. 
 
Hun prøver nu at betale af på gælden, og først når den er væk, kan hun overveje at 
flytte. Anne har klare fremtidsplaner om at få et job som lærer og at kunne forsør-
ge sig selv og sin datter, når hun er færdig med at studere.  
 
Netværkets betydning for overlevelse på starthjælp 
Annes netværk har haft stor betydning for, at hendes tid på starthjælp ikke har haft 
så omfattende konsekvenser for hendes livsbetingelser, som hvis hun ikke havde 
kunnet få hjælp fra familien. Hun har et godt netværk, som hun har kunnet og sta-
dig kan trække på, og hendes forældres støtte har haft stor betydning: 

”De har hjulpet rigtig meget. Hvis jeg ikke havde haft dem, havde jeg ikke 
kunne få det til at hænge sammen (…)”.  

 
Annes familiære netværk har støttet hende både økonomisk og socialt i forhold til, 
at hun er alenemor på starthjælp. Anne og hendes datter spiser aftensmad sammen 
med forældrene hver dag, og samtidig har hun altid en mulighed for at få sin dat-
ter passet, hvis det er nødvendigt. Både Annes forældre, mormor og farmor, som 
bor i nærheden, samt hendes to brødre, som bor hjemme, vil gerne passe hendes 
datter, og Anne har på denne måde et stærkt netværk i sin familie. Med denne 
støtte har Anne også mulighed for at deltage i sociale aktiviteter på sit studie: 

”Jeg har deltaget i et par fester, hvor jeg så har fået pasning af mine foræl-
dre (…). Det bliver måske de der 3-4 gange om året, hvor man virkelig får 
børnepasning, også dagen efter. Og det er jo ikke noget, jeg skal betale pen-
ge for, men jeg vil sige, at skulle jeg hen og betale penge for det, så ville det 
være noget mindre, jeg ville deltage. For en barnepige koster jo altså mere 
end 200 kroer for en aften og nat.” 

 
Anne er i denne forbindelse meget bevidst omkring de muligheder, det giver hen-
de at bo hos forældrene, og at de hjælper hende. Den støtte Anne har i sine foræl-
dre – både økonomisk, praktisk og socialt – bevirker, at Annes tid på starthjælp og 
nu på SU som enlig forsørger ikke har de helt store konsekvenser for hendes soci-
ale liv, hvilket illustrerer netværkets betydning. 
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Prioriteringer og afsavn 
I hverdagen prøvede Anne at spare for at få pengene til at slå til, hvilket hun sta-
dig gør i dag på SU. Hun prioriterer økologiske varer og ville gerne generelt kun-
ne købe sundere madvarer. Hun går op i at købe kvalitetsvarer til sin datter og 
sparer fx ikke på fodtøj. Derimod køber hun ikke tøj til sig selv, og hun køber 
gerne brugt tøj til sin datter: 

”(…) Jeg ville jo gerne være i stand til at købe mere frugt og mere grønt og 
sådan noget, men det er bare tit dyrere. Det ville være rarere, hvis man hav-
de råd til at købe alt fra bunden af. Men det er ikke altid muligt. (…) Jeg kø-
ber økologisk mælk, og hvis der er noget tøj, jeg synes, hun skal have, så får 
hun det. Jeg køber ikke for billige sko. Så vil jeg hellere have minus på kas-
sekreditten og så vide, at hun har det godt (…) kvalitet betyder alligevel no-
get, når man har små børn. Og jeg går meget op i, at hun ikke drikker soda-
vand og spiser slik og al sådan noget. Og så vil jeg hellere købe nogle gode 
kiks til hende og sådan noget. Det kunne jeg nok godt spare på, men jeg vil 
helst ikke gå på kompromis med sådan nogle ting. Så køber jeg hellere noget 
brugt tøj. Sko køber jeg ikke brugt. Der skal meget til, før jeg køber det 
brugt, for eksperterne siger, at det er usundt. Vi bruger jo ikke penge på at 
tage i Lalandia eller sådan noget, som familier kan. Det gør jeg ikke. Det er 
selvfølgelig noget, man ville ønske, man havde råd til, men jeg ved, at hvis 
mine forældre skal et eller andet sted hen på sommerferie, så vil de gerne 
have os med.” 

 
Anne er ikke bange for at bruge af sin kassekredit og prioriterer at bruge den i 
forbindelse med at kunne give sin datter det, som hun har brug for. Vi ser i alle 
familierne, at børnenes behov bliver prioriteret højt trods stram økonomi, og dette 
er også tilfældet hos Anne. Godt fodtøj og økologiske varer vejer tungt i hverda-
gens prioriteringer. En undersøgelse foretaget af SFI om udsathed og forbrug i de 
nordiske velfærdsstater påpeger, at børnenes forbrug bliver familiens sociale eller 
moralske ansigt udad til: ”Det er vigtigt, at man som forælder kan tilbyde sine 
børn en rigtig fritid, gode sko og korrekt ernæring. Det udsender et signal om 
værdighed” (Bonke m.fl. 2005). En pointe, som især fremgår i Annes interview. 
 
Interviewene vidner generelt om, at forældrene gør en stor indsats for at skærme 
deres børn mod økonomisk knaphed ved selv at undvære, så deres børn kan få de 
bedst mulige materielle betingelser. Børnenes behov kommer i første række, de 
får det bedste, mens tøj og forbrugsgoder til forældrene kommer til sidst. Det er 
vigtigt for forældrene, at børnene ikke skiller sig ud, og at de ligner de andre børn. 
Facaden udadtil bliver vigtig, og Anne fortæller fx, at det er vigtigt for hende, at 
hendes datter er klædt pænt på, og at det er mærketøj, hun har på. Anne køber der-
for brugt mærketøj, som ser ud af noget. Også Kavitha, som er 29 år, har tre børn 
og er fra Sri Lanka, fortæller sigende om, hvordan hun forsøger at opfylde børne-
nes behov: 

”(…) Det [økonomien] påvirker meget, fordi mine børn kan godt lide prin-
sessekjoler og varmt flot tøj, ligesom dem i skolen, og tøj og sko. De vil ligne 
danske børn i skolen, og deres madpakker skal se flotte ud. Det hele skal næ-
sten være som hos danske børn, og det er meget svært at leve op til simpelt-
hen, hvis man har en dårlig økonomi, så er det meget vanskeligt (…) de bli-
ver ikke mobbet, men de vil også gerne være med i gruppen, de kan ikke lide 
at blive holdt udenfor, og selvom det er dyrt, så køber jeg næsten alt, så vil 
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jeg gerne være en god mor, jeg køber næsten det hele, selvom jeg ikke har 
råd, så er jeg ligeglad.” 

 
Citatet afspejler, at børnenes behov har første prioritet, og at Kavitha gør alt, hvad 
hun kan for at opfylde børnenes behov, så de ikke føler sig uden for eller skiller 
sig ud fra de andre børn i skolen. I denne higen efter, at børnene skal ligne de an-
dre børn, synes der at ligge en frygt for stigmatisering, som forældrene i inter-
viewene generelt er bange for, at deres børn skal udsættes for. De prøver at be-
skytte børnene, og det er især besiddelse af (de ’rette’) materielle ting, som udadtil 
kan usynliggøre fattigdommen. 
 
Det er således meget tydeligt, at forældrene prioriterer børnenes trivsel og udvik-
lingsmuligheder højt. For Anne betyder det, at hun prioriterer sund mad og hen-
sigtsmæssigt fodtøj, men accepterer at datteren ikke kan komme på ferie sammen 
med hende, eller at der ikke er råd til udflugter: 

”Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme på ferie, men det kan jeg ikke. 
Det er fuldstændig urealistisk for mig. Og bare det der med at tænke, ej, det 
kunne være hyggeligt at tage med min datter og min veninde i Zoo, det kan 
man ikke. Det kommer også til at koste penge, fordi man skal med toget og al 
sådan noget. Det gør jeg ikke, selvom jeg gerne vil. Jeg venter lidt på, at min 
familie måske skal nogle steder, og så tager vi med der (…) jeg ville ønske, 
at jeg kunne tage på ferie. En uge syd på ved en pool, for jeg ved, at hun 
[datteren] ville elske det.(…) jeg tænker, at det måske bliver muligt næste år. 
Men så tænker jeg også, at hvis jeg flytter hjemmefra næste år, så er der i 
hvert fald ikke mulighed for at komme på ferie. Så skal jeg vinde i lotto. Og 
jeg har også overvejet stærkt, om jeg ikke skulle til at spille det. Men jeg har 
ikke lige fået taget mig sammen endnu. Men det ville da være… hvis man 
vandt 100.000, det ville simpelthen gøre så meget.” 

 
Trods afsavn i forhold til ferie, så har Anne ikke så mange afsavn, som andre in-
terviewpersoner på starthjælp har, hvilket bl.a. skyldes, at hun har mulighed for at 
bruge af en kassekredit, og at hun har sine forældre, som hun kan trække på og 
koble sig på i forskellige sammenhænge som dagligt ved aftensmaden, ved week-
endture og ferier. Muligheden for kassekredit giver en økonomisk buffer, som 
mange andre på forsørgelsesydelser ikke har, da mange banker ikke vil give fx en 
starthjælpsmodtager en kassekredit. 
 
Støtte i netværket og økonomisk fleksibilitet begrænser de sociale og økonomiske 
konsekvenser af at leve på laveste ydelser. Disse faktorer gør, at Annes livsbetin-
gelser ikke påvirkes så kraftigt af at være på starthjælp, som vi ser i andre tilfælde. 
En anden faktor, der spiller ind, er, at det kun er i en tidsbegrænset periode, at An-
ne lever af laveste ydelse og under en stram økonomi. 
 
Fremtiden for en atypisk starthjælpsmodtager 
Anne har konkrete udsigter til ændringer i både sin indkomst og jobsituation. 
Starthjælp og SU er en midlertidig situation for hende. Godt nok skal hun leve 
økonomisk stramt i fire år, men det er med det formål at blive uddannet og få et 
job med en relativ god løn. Denne udsigt til en bedre økonomi, herunder at kunne 
flytte i eget hjem, gør, at Anne ikke virker fastlåst i sin situation, og hun har posi-
tive fremtidsudsigter: 
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 ”Når jeg er færdiguddannet (…) er min drøm selvfølgelig at få et fast i ar-
bejde, så jeg evt. kan købe mig et hus.” 

 
De største konsekvenser af at leve på starthjælp har for Anne været gælden samt 
en stor afhængighed af hendes forældre, som fastlåser hende i en situation med for 
lidt plads og en afhængighed af forældrene, som hun gerne vil undgå, samtidig 
med at det har noget længere udsigter med hensyn til at kunne flytte for sig selv 
og flytte ”hjemmefra”.  
 
Annes eksempel tydeliggør på ”eksemplarisk” måde flere forhold omkring de la-
veste ydelsers virkning, hvilket paradoksalt nok skyldes, at Anna er en atypisk 
modtager af de laveste ydelser. Hun er på mange andre måder end lige på det 
økonomiske ressourcerig, men netop derfor kan hun på mange måder kaste lys 
over, hvad de laveste ydelser medfører. Opgørelsen viser imidlertid, at der ikke er 
mulighed for at leve et normalt liv for det beløb, starthjælpen til enlige under 25 år 
med børn udgør. Beløbene er så lave, at massive afsavn og gældsstiftelse er kon-
sekvensen, og det selvom Anne på mange måder er en usædvanlig privilegeret 
modtager af de laveste ydelser. Anne er selv ressourcerig og har ressourcerige 
forældre og har generelt et godt og støttende familienetværk. 
 
Eksempel 4: Enlig far, tidligere berørt af starthjælp og nu på almindelig kon-
tanthjælp 
Kenneth er 43 år og har tre børn med sin tidligere kone. Kenneth bor i et række-
hus i Ballerup med to af børnene, som er 11 og 17 år. Kenneth er tidligere lagerar-
bejder og fik for to et halvt år siden en rygskade, som gjorde ham uarbejdsdygtig. 
Kenneth modtog sygedagpenge, men blev frataget denne ydelse på grund af rejser 
til udlandet, og i en periode levede han og hans daværende kone Lise og Kenneths 
tre børn af hendes starthjælp, som blev suppleret op til en kontanthjælp. Lise døde 
for et år siden efter en hjerneblødning under en ferie i udlandet, og Kenneth har si-
den boet alene med to børn, mens hans ældste søn er flyttet hjemmefra. Kenneth 
kom efter sin kones død på kontanthjælp, hvilket familien i dag lever af.  
 
Kenneth har primært haft job som lagerarbejder. Han har ingen erhvervskompe-
tencegivende uddannelse, men har næsten altid haft arbejde, indtil han blev ramt 
af rygskaden. Efter rygskaden har han ikke været i job eller aktivering, men er 
langtidssygemeldt og venter på speciellægehenvisning og genoptræning, så han 
evt. kan komme i arbejde igen. Kenneth falder under kategorien marginaliserede 
mænd med nedsat arbejdsmarkedspotentiale, og han hælder på interviewtidspunk-
tet til at søge førtidspension på grund af ventetiden på behandling (jf. kapitel 2). 
Kenneths indkomst svarer i dag til, hvad han og hans kone modtog tilsammen, da 
de var på starthjælp/en kontanthjælp, og familiens økonomiske situation er derfor 
i dag lidt bedre, idet husstanden er reduceret med to personer. Kenneth modtager i 
dag almindelig kontanthjælp samt boligsikring, børnefamilieydelse og børnebi-
drag til de to børn. Eksemplet medtages i rapporten, fordi familien, da konen le-
vede, var på nedsat ydelse, og deres økonomiske situation var berørt heraf. Fami-
liens erfaringer med at være forsørget af kun en kontanthjælp sammenlignet med 
familiens nuværende situation kan således belyse konsekvenserne af de laveste 
ydelser. 
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Budgettet er i dag følgende: 
 

* Beløbene forekommer ifølge socialrådgiveren at være ca. 700 kr. for lave. Kenneth er desuden 
berettiget til at modtage et børnetilskud til enlige forsørgere på 1.181 kr. om måneden. Dette er et 
beløb, der skal søges om. 
 
Kenneth har på interviewtidspunktet faste udgifter til boligen samt til fx medicin 
til ham selv og mobiltelefoner til børnene, og når de faste udgifter er betalt, er der 
ca. 6.000 kr. tilbage til rådighed til mad og forbrug til ham og hans to børn, hvil-
ket er det samme beløb, som hele familien havde til rådighed, da de var en familie 
bestående af et par med tre hjemmeboende børn på kun en kontanthjælp. 
 
Kenneth har som følge af sin kones død, hospitalsophold i udlandet og hjemtrans-
port stiftet en gæld på mindst 400.000 kr., men han betaler ikke af på denne gæld 
endnu. Pengene skyldes til et inkassofirma, og Kenneth virker ikke villig til at 
betale disse penge tilbage – han udskyder det og tager ikke deres rykkere alvor-
ligt. Kenneth har således ikke udgifter til afbetaling af gæld på nuværende tids-
punkt. 
 
Fra lav ydelse til almindelig kontanthjælp – afsavnene følger med 
Familiens økonomi virker ikke så stram, som i mange af de andre interviewperso-
ners tilfælde. Grunden er, at Kenneth ikke længere er på de laveste ydelser, men 
på almindelig kontanthjælp. Som ovennævnte budgetskema viser, får han foruden 
kontanthjælpen som enlig forsørger til to børn en del ekstra penge i børnefamilie-
ydelse og børnebidrag. Det ses, at kontanthjælpen knap dækker de faste udgifter 
til boligen, og det er således diverse tillægsydelser (boligsikring, børnefamilie-
ydelse og børnebidrag), der gør, at familien har noget at leve for. Kenneth troede, 
at han var ved at blive ramt af kontanthjælpsloftet og skulle have været nedsat, og 
han frygtede dette. Men det skete ikke, ifølge ham selv, fordi hans sagsbehandler 
ikke syntes, at det kunne lade sig gøre på daværende tidspunkt, idet hun tog hen-
syn til, at han lige havde mistet sin kone, og at han er enlig forsørger. 

I: ”Nu sagde du, at du undgik at få din kontanthjælp sat ned. Var det din 
sagsbehandler, der gik ind og hjalp der?” 

K: ”Ja, det var min arbejdsmarkedssagsbehandler. Hun kunne godt se situa-
tionen. På daværende tidspunkt sad jeg alene med tre unger, og min kone 
var lige død, og jeg skulle egentlig nedsættes, men hun kunne godt se det. 
Hun var fair nok.” 

 
Ifølge socialrådgiveren, der har tjekket budgetskemaerne igennem, var og er Ken-
neth dog ikke i risiko for at blive nedsat, idet han i dag er enlig forsørger og ikke 
rammer loftet, som for enlige forsørgere i 2009 var 15.755 kr. brutto. Kenneths 

Budget Detaljeret budget Beløb Beløb i alt 

Indtægt 

Kontanthjælp ...................................
Boligsikring ......................................
Børnefamilieydelse ..........................
Børnebidrag .....................................

9.300 
3.022 
1.300 
2.000 

15.622*kr. 

Faste udgifter 
Husleje inkl. El, + udgifter til TV ......
Medicin ............................................
Mobil + Internet ...............................

8.600 
200 
600 

9.400 kr. 

Rådighedsbeløb Ekskl. BF 
Inkl. BF ............................................

 6.222 kr. 
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nervøsitet og usikkerhed på, hvad han egentlig er berettiget til, er imidlertid karak-
teristisk for mange af modtagerne af de laveste ydelser, og det gør deres situation 
ekstra uoverskuelig og vanskelig.  
 
At Kenneth og familien i dag lever af en almindelig kontanthjælp plus diverse 
tillægsydelser gør, at familien har bedre økonomiske forhold end tidligere, hvor 
de på et tidspunkt levede fem mennesker af, hvad der svarer til en kontanthjælp. 
Deres økonomi var dengang noget strammere, end den er nu, og de havde mange 
ubetalte regninger, hvilket bl.a. førte til, at der blev lukket for strømmen.  
 
I dag virker det til, at regningerne bliver betalt, og at der er råd til at få mad på 
bordet. Dog gør økonomien, at der handles efter tilbud, og at det er de billige fø-
devarer, der købes. Der er således ikke råd til frugt, hvis der også skal være råd til 
andre ting. Noget som børnene savner: 

 ”Altså frugt det er en mangelvare. Det er det, for det er der altså ikke råd 
til. Det er blevet voldsomt dyrt i det sidste stykke tid. Det må jeg sige, det 
savner ungerne. Det gør jeg jo også selv.” 

 
Afsavn i forbindelse med sunde fødevarer optræder i flere af interviewene, og vi 
ser det særligt hos familier med børn som i budgeteksempel 1 og 3, hvor afsavn i 
forbindelse med frugt og grønt også er nævnt. Disse afsavn vidner om, at de lave-
ste ydelser medfører økonomiske konsekvenser, som umuliggør den kost, som 
anbefales i dag. Seks stykker frugt om dagen og fedtfattigt mad er sjældent en del 
af kosten hos interviewgruppen pga. den stramme økonomi, og at disse varer sam-
tidigt er blevet dyrere.  
 
Kenneth prøver generelt at prioritere børnenes behov højt, og mobiltelefoner til 
børnene samt mulighed for fritidsaktiviteter er noget, der skal findes penge til. 
Derimod er der ikke penge til mærketøj, og børnene får primært tøj fra en gen-
brugsforretning, og de får kun lommepenge, hvis der er nogle penge tilovers. 
 
Begrænsninger i det sociale liv og mangel på indhold 
Familiens økonomi sætter nogle begrænsninger i hverdagen, og sociale aktiviteter 
må indimellem nedprioriteres. Kenneth prioriterer, at børnene kan deltage i socia-
le aktiviteter, men der er ikke altid penge nok til, at de kan alt det, som de gerne 
vil, og de vil derfor indimellem opleve, at de ikke kan deltage i aktiviteter på lige 
fod med andre børn. Der er fx ikke altid råd til de mange fødselsdage, som især 
hans 11-årige datter gerne vil til hos veninderne, og hun må somme tider melde 
afbud, da der ikke er råd til gaver. Dette har gjort, at Kenneths datter er begyndt at 
finde gaver derhjemme: 

”Hun skulle til fødselsdag i sidste uge, og normalt så hedder det en 50’er, og 
der havde jeg så penge og sagde værsgo. Så kom hun i mandags farende 
hjem fra skole og sagde, at hun skulle til fødselsdag igen: ”Kan jeg få en 
50’er?” ”Nej det kan du ikke”. Så gik hun op på værelset og fandt noget 
”Build a bear-tøj” til gave.” 

 
Det, at Kenneths datter giver sit eget legetøj væk for at komme med til fødselsdag, 
afspejler, at det betyder meget for hende at komme med til fødselsdag, og at hun 
er bevidst om at være en del af fællesskabet. Hun oplever ikke at have de samme 
muligheder som de andre, som hun kommer med gaver til, og hun søger at undgå 
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at blive holdt uden for. Økonomiske begrænsninger kan for børn medføre daglige 
oplevelser af, at de ikke har de samme muligheder og samme forbrugsgoder som 
deres jævnaldrende skolekammerater, omgangs- og vennekreds. Kenneths datter 
prøvede at løse problemet ved at give sit eget legetøj i fødselsdagsgave, og vi vil i 
næste kapitel se nærmere på copingstrategier i forbindelse med at håndtere knap-
hedsøkonomien. Eksemplet viser, hvor vigtigt det er for børn at være en del af 
fællesskabet, og at konsekvenserne af den stramme økonomi, som de laveste ydel-
ser skaber, kan være en udelukkelse fra fællesskabet, når der ikke er penge til fx 
fødselsdagsgaver. Forbrugsmulighederne kan på denne måde påvirke børnenes 
sociale liv, og Anni og Jan fortalte fx, at deres børn ”har i perioder på skift følt 
sig uden for samfundet, og de har følt sig som verdens eneste teenagere, der ikke 
kunne en skid og verdens eneste barn uden mobil”. Forbrugsmulighederne har på 
denne måde indflydelse på børnenes oplevelse af inklusion i fællesskabet. Dette er 
en pointe, som understøttes af SFI-undersøgelsen om udsathed og forbrug i de 
nordiske velfærdsstater, hvor det bl.a. vurderes, at oplevelsen af tilhørsforhold og 
integration hos børn med anden etnisk baggrund end dansk i det norske samfund 
er relateret til forbrugsmulighederne (Bonke m.fl.2005, Rysst 2007). 
 
Også Kenneths sociale liv er påvirket af økonomien. Han giver dog udtryk for, at 
det sociale ikke længere er vigtigt for ham. Den manglende deltagelse i sociale ak-
tiviteter, der koster penge, oplever han ikke længere som et afsavn, idet han har 
afskrevet den form for udfoldelse, siden han kom på sygedagpenge: ”Det har jeg 
afskåret mig selv fra for længe siden (…) så det er ikke noget, jeg tænker over 
længere (…) Da jeg røg på sygepenge og Lise røg på starthjælp, så var det slut 
med at spille tennis eller noget som helst – det var der ikke råd til”. Kenneth på-
peger her, at den trange økonomi dengang gjorde, at han har måttet opgive at del-
tage i et aktivt socialt liv. Det er noget, der skete, dengang familien var berørt af 
starthjælp, og det har medført, at han herefter har vænnet sig til at undlade at del-
tage i et socialt liv. På denne måde er han blevet mere og mere isoleret og socialt 
ekskluderet fra det omgivende samfund – noget som den lave ydelse har været ud-
slagsgivende for, og som fortsætter i dag, selvom han er på almindelig kontant-
hjælp. Eksemplet viser, at de laveste ydelser både har givet Kenneth et lavere 
aspirationsniveau og ekskluderet ham fra nogle sociale sammenhænge. At leve 
med de laveste ydelser kan således have alvorlige sociale konsekvenser, der kan 
vanskeliggøre deltagelse i samfundslivet på længere sigt. 
 
Andre konsekvenser af at være kommet på sygedagpenge, nedsat ydelse og kon-
tanthjælp har for Kenneth været et øget alkoholforbrug, manglende motivation og 
mangel på indhold i hverdagen, jf. afsnit 2.1. Hans hverdag er blevet påvirket ne-
gativt af at gå hjemme, da han med tiden føler sig mere og mere sløv og passiv: 

”(…) Jeg synes, at jo længere jeg går hjemme, jo mere tung i røven bliver 
jeg. Jo mere klæber jeg til sofaen, nå ja, at vaske gulv, det kan jeg gøre i 
morgen, ikke? Hvor da jeg gik på arbejde, da jeg kom hjem, så skulle der 
cleanes, og det gjorde man bare og så lave mad. Nu når jeg har siddet her-
hjemme klistret til stolen, så er energien helt væk.” 

 
To et halvt år med at gå hjemme og vente på behandlingstilbud har således haft 
sociale konsekvenser for Kenneth, som i dag har et hverdagsliv, der er præget af 
isolation, manglende energi og motivation, øget alkoholforbrug og mangel på ind-
hold i tilværelsen. 
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I sin hverdag ser Kenneth nogle venner i nabolaget, som han taler med dagligt, og 
som han finder støtte hos, og ellers består hans nære netværk af hans familie, som 
udgør en støttende ramme, som kan hjælpe ham økonomisk, og som er der for 
ham og børnene. Fx kan han låne penge af sin storesøster, hvis det er nødvendigt, 
og hans mor hjælper til, hvis børnene fx skal have noget mærketøj. Ud over fami-
lien og naboer har Kenneth ikke kontakt med andre. Efter arbejdsskaden mistede 
han kontakten til sine gamle arbejdskolleger, og han har derfor ikke længere til-
knytning til arbejdsmarkedet. Samtidigt oplever han, at hans kontakt til kommu-
nen/sagsbehandler er tidsspilde, der ikke rykker noget hverken i forhold til at 
komme tættere på arbejdsmarkedet eller at komme i gang med behandling. Dette 
gør, at han i dag overvejer at søge førtidspension, da han har mistet troen på, at 
han kan komme videre, og herved rykker han nærmere mod kategorien de syge og 
uarbejdsdygtige. 
 
Udover at Kenneth er fastlåst i sin arbejdsløshedssituation, påvirker den stramme 
økonomi også familiens sociale liv. Økonomien begrænser familiens mulighed for 
at leve op til mainstreamsamfundets forventninger, fx i forhold til at ”glæde an-
dre” med gaver og derved have ressourcer til at indgå i gensidige sociale relatio-
ner. Erich Fromm, der ofte betegnes som håbets filosof, formulerede, at ” [d]et 
værste ved fattigdom [ikke er] de direkte lidelser, den forårsager, men at den fra-
tager folk glæden ved at give noget til andre ” (Fromm 1971). Sociale relationer 
trives og vedligeholdes bedst – i hvert fald på den længere bane – hvis der (bare 
en gang imellem) er mulighed for at glæde andre. Konsekvenserne over tid kan 
være en selvforstærkende ond cirkel af tilbagetrækning, social isolation, tab af 
netværk, yderligere tab af selvværd osv., som vi ser tendenser til i Kenneths situa-
tion. 
 
Eksempel 5: Enlig flygtning på starthjælp 
Berat er 30 år og bor alene i en lejlighed i en mindre by på Fyn. Han er bosnier og 
kom til Danmark i 2005 som flygtning. Hans søster og bror kom til Danmark i 
1990’erne, mens deres forældre og resten af familien stadig er i Bosnien. Berat er 
på starthjælp og har ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Han kan ikke det dan-
ske sprog og er lige nu i psykiatrisk behandling formodentlig på grund af krigs-
traumer. Berat er ifølge hans psykiater for syg til at gå til sprogundervisning, og 
han har derfor heller ingen planer om at komme i job i den nærmeste fremtid. Be-
rat bor i en lejlighed, som han er blevet henvist til, og kommunen hjælper ham 
med at administrere hans udgifter. De trækker udgifter til regninger fra hans start-
hjælp, og han får udbetalt et beløb, som er hans rådighedsbeløb. Ud over start-
hjælp og boligsikring får han tilskud til medicin. 
 
Berats budget ser ud som følger: 

 

Budget Detaljeret budget Beløb Beløb i alt 

Indtægt Starthjælp .........................................
Boligsikring .......................................

5.000 
400 5.400 kr. 

Faste udgifter Husleje .............................................
TV-udgifter .......................................

2.800 
800 3.600 kr. 

Rådighedsbeløb  .........................................................  1.800 kr. 



61 

Berat har 1.800 kr. tilbage til at leve for, når de faste udgifter er betalt. For dette 
beløb skal Berat betale mad, transport, mobiltelefonregning, cigaretter og andet 
forbrug. En enlig uden børn skal ifølge minimumsbudgettet have 4.296 kr. til rå-
dighed, og Berat har ikke engang halvdelen af dette beløb til rådighed. 
 
Starthjælp – Nok til overlevelse? 
Berat fortæller, at han har svært ved at leve for de 1.800 kr., og det er svært at få 
pengene til at række til sidst på måneden. Her er der sjældent penge til mad, og 
han spiser derfor jævnligt hos sin søster og hendes mand. Om at leve på starthjælp 
siger Berat:  

”Jeg spiser tit hos min søster, og hun hjælper til. Jeg kan ikke engang betale 
mine smøger. (…) Det er heldigt jeg har min søster.” 

 
Berat er på denne måde afhængig af sin søster og hendes familie – uden hende 
ville han stå rigtig dårligt, for han kender ikke mange i Danmark, og han oplever 
ikke, at han kan leve af de få penge, som han får af kommunen. Han har svært ved 
at få pengene til at række, og især at få råd til cigaretter er svært på et budget på 
1.800 kr. Men cigaretter og mad er også det eneste, han bruger penge på. Der er 
ikke råd til andet, og han har ikke mulighed for at låne penge, hverken af banken 
eller af nogen han kender. På den måde er han som flygtning dårlig stillet i og 
med, at hans netværk er meget begrænset. 
 
Hans hverdag er præget af, at han ikke har råd til at foretage sig noget, og at han 
ikke kender nogen her. Han laver derfor ikke meget i hverdagen: ”(…) Jeg går 
bare en tur en gang imellem. Og så kigger jeg bare. (…) det er faktisk kedeligt 
nogle gange, men jeg kan ikke gøre noget anderledes”. Berat fortæller endvidere, 
at der ikke er råd til at tage med i byen, som nogen af de få venner han kender, 
engang imellem gør. Der er på starthjælp ikke råd til fritidsaktiviteter og fornøjel-
ser, og når der ikke er råd til at foretage sig noget eller deltage i sociale aktiviteter 
med andre, er der stor risiko for social isolation for en mand, der som Berat er 
alene, forholdsvis nytilkommen og ikke kender mange i Danmark eller den by, 
han bor i: ”Jeg kender ikke nogen her, ikke så mange, som man kan stole på”. 
 
Med en stram økonomi, der sætter begrænsninger, giver starthjælpen ikke en 
flygtning som Berat mulighed for at starte et liv i Danmark, og spørgsmålet er, om 
starthjælpen overhovedet giver mulighed for overlevelse. Ud over de begrænsede 
forudsætninger og de ringe livsbetingelser, som starthjælpen giver folk, så er kon-
sekvenserne, som vi også så i Annes tilfælde, at modtagerne bliver afhængige af 
deres familie. Det er en tendens, som vi også ser hos 36-årige Susanne, som er 
starthjælpsmodtager og hver dag spiser hos sin 70-årige mor, idet hun ellers ikke 
ville kunne klare sig på starthjælpen. 
 
Interviewpersonerne på starthjælp kan således ikke leve for ydelsen, hjælp fra 
netværket og familiens støtte er en afgørende faktor for, at de får selv helt basale 
behov dækket, og de er i stor risiko for at blive ekskluderet. 
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3.4 Opsummering af de laveste ydelsers konsekvenser for 
livsbetingelserne 

Vi har med ovennævnte gennemgang af forskellige husstandes budgetter vist, at 
de laveste ydelser resulterer i lave rådighedsbeløb, som påvirker familiernes leve-
standard og livsbetingelser. De laveste ydelser skaber i nogle tilfælde så lave rå-
dighedsbeløb, at familierne er nødt til at sætte sig i gæld for at få mad på bordet. 
Her er der særligt tale om 300/450-timers reglen og starthjælpen, som udgør så 
lave beløb, at det er umuligt at overleve på et anstændigt niveau, og modtagerne 
bliver hermed afhængige af låntagning og/eller hjælp fra netværk. 
 
Beskrivelsen af udvalgte husstandes økonomiske situation viser endvidere, at de 
laveste ydelser begrænser forbruget, således at der i disse familier optræder en 
række alvorlige afsavn, som umuliggør en sund livsstil, og som begrænser både 
voksnes og børns deltagelse i samfundslivet på områder, der marginaliserer og 
tendentielt ekskluderer dem. Afsavnene er dels materielle, som fx passende bolig, 
sund mad, nyt tøj og mobiltelefon, dels sociale som fravær af udflugter, ferier og 
deltagelse i fritidsaktiviteter og andre sociale aktiviteter og dels psykiske som rol-
letab, værdighedstab, skam og utilstrækkelighedsfølelse. De umiddelbare følger er 
bekymringer (søvnløshed), stress og uligevægt, som opstår som direkte følger af 
de oplevede afsavn og desperationen over at stå magtesløs i forhold til at forbedre 
situationen. 
 
En række potentielt mere langvarige sociale konsekvenser af de laveste ydelser 
fremgår meget tydeligt af interviewene. Der er flere eksempler på, at de laveste 
ydelser gør, at børnene, fordi de ikke længere kan gå til sportsaktiviteter eller del-
tage i fødselsdage, er i risiko for at føle sig udelukket fra fællesskabet med deres 
jævnaldrende skolekammerater, omgangs- og vennekreds. Også de voksnes socia-
le liv er begrænset af de laveste ydelser. De finder det generelt problematisk at 
indgå i sociale relationer, da de aldrig kan give noget igen. Det opfattes som en 
forudsætning, at man både kan tage imod og give igen, og interviewpersonerne 
kan pga. den begrænsede økonomi aldrig give gaver eller invitere hjem til middag. 
Frygten for den ydmygende, skamfulde eller uværdige situation at skulle stå som 
den evige modtager gør, at flere af interviewpersonerne trækker sig lidt tilbage, og 
at kontakten til deres omgangskreds svækkes. Hermed er der risiko for mere varig 
social eksklusion. 
 
Endvidere ser vi, at de laveste ydelser også har konsekvenser for interviewperso-
nernes psykiske og helbredsmæssige tilstand. Vi har i gennemgangen af budget-
eksemplerne set flere eksempler på, at den økonomiske knaphed skaber finansielt 
stress og livsstress, og at knaphedens tyranni hersker. Det er især de personer, som 
føler sig fastlåste, og som ikke kan se, hvordan de kan ændre deres situation, som 
bliver psykisk påvirket af de laveste ydelser. Der er således forskel på, hvordan 
interviewpersonerne reagerer på de laveste ydelser, og hvordan de håndterer deres 
situation, hvilket næste kapitel handler om. 
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4 Copingstrategier i forhold til 
arbejdsløshed og hverdagslivet 

I kapitel 3 har vi undersøgt de laveste ydelsers indvirkning på interviewpersoner-
nes livsbetingelser, herunder begrænsninger i forhold til forbrugsmuligheder, af-
savn og risiko for social eksklusion som følge af knaphedsøkonomien. I denne 
forbindelse bliver det relevant at fokusere på, hvordan interviewpersonerne reage-
rer på konsekvenserne af de laveste ydelser, hvilke strategier de benytter i forhold 
hertil, og hvad der har indflydelse på deres handlinger. Modtagerne af de laveste 
ydelser er ikke kun passive ofre for omstændighederne, men de er også aktører, 
der handler i forhold til deres livsbetingelser og løbende tilpasser sig til nye vilkår 
og omstændigheder. Tilpasning og udvikling af overlevelsesstrategier finder sted i 
forbindelse med håndtering af vanskeligheder og definerer i denne sammenhæng 
de copingstrategier, som interviewpersonerne udvikler i forbindelse med at skulle 
leve af de laveste ydelser. Det centrale i dette kapitel er således, hvordan inter-
viewpersonerne håndterer at skulle leve af disse ydelser, og der lægges hermed 
vægt på aktøraspektet. Samtidig er individets handlinger ikke uafhængige af sam-
fundskonteksten, og vi ser således også på, hvilke faktorer der påvirker og danner 
rammebetingelserne for deres handlinger. Handlemulighederne og forudsætnin-
gerne for at kunne ”cope” og reagere på de laveste ydelser er således også et væ-
sentligt aspekt i dette kapitel. 
 
Begrebet coping 
Begrebet coping er ikke entydigt, og vi vil derfor her kort redegøre for, hvordan vi 
anvender det. Begrebet anvendes oftest inden for socialpsykologien og sundheds-
psykologien i forbindelse med en beskrivelse af menneskers reaktioner på eksem-
pelvis stress eller alvorlig sygdom. Inden for sociologien kan begrebet anvendes 
om den instrumentelle og problemløsende adfærd, som personer møder livets krav 
og mål med (Kaul & Kvande 1991). Sociologerne Kaul & Kvande har i artiklen 
Mestring av arbeidsledigthet fra 1991 argumenteret for, at man i forskning om ar-
bejdsløses situation må fokusere på de arbejdsløses handlingsmønstre. I den for-
bindelse ligger de op til en skelnen mellem coping (mestring) og tilpasning, hvor 
coping refererer til den problemløsende adfærd, som er handlinger, der er rettet 
mod at finde en løsning på arbejdsløshedssituationen, mens tilpasning refererer til 
aktiviteter, som ikke er rettet mod en løsning på arbejdsløshedssituationen. Tilpas-
ning bruges her også om de strategier, som folk enten tvinges ud i eller selv øn-
sker som alternativer til lønarbejdet (Kaul & Kvande 1991). 
 
Denne skelnen mellem tilpasning og coping finder vi relevant at anvende i føl-
gende analyse af vores interviewpersoners håndtering af at være ramt af de laveste 
ydelser. Begrebet coping anvender vi derfor om menneskers handlinger i forhold 
til at løse problemer eller forbedre deres vilkår, hvilket udtrykker en proaktiv 
håndtering, hvor personerne selv tager initiativ til at handle i forhold til deres situ-
ation. Tilpasning anvendes i forhold til de handlinger og reaktioner, som ikke er 
præget af problemløsende handlinger, og som udtrykkes i en tilpasning og passivi-
tet over for situationen. Her er tale om en reaktiv håndtering, som udtrykker, at 
personerne alene reagerer, fordi udefrakommende omstændigheder nødvendiggør 
det. 
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I kapitel 2 fremgår det, at flere af interviewpersonerne i forhold til de økonomiske 
incitamenter har svært ved at handle hensigtsmæssigt og skaffe sig job, hvilket 
skyldes de svære livsbetingelser, der fx består i helbredsproblemer og ventetid i 
behandlingssystemet. Dette udgør barrierer for, at de kan handle sig ud af situati-
onen. Copingstrategierne kan ikke ses uafhængigt af den enkeltes forudsætninger 
for at handle samt den kontekst, de udspilles i. Hermed bliver interviewpersoner-
nes ressourcer samt de handlemuligheder, de oplever i det omgivende samfund 
aktuelle (fx forholdene på det lokale arbejdsmarked, boligområde, nærmiljøet og 
frivillige og offentlige institutioners tilbud). I denne forbindelse er det i denne be-
lysning af interviewpersonernes copingstrategier relevant at trække på kapitel 2 og 
3, der omhandlede henholdsvis interviewpersonernes livsforløb, arbejdsmarkeds-
potentiale og livsbetingelser. 
 
Coping i forhold til forskellige arenaer 
De laveste ydelser berører interviewpersonernes liv på flere forskellige områder, 
og det fremgår af interviewmaterialet, at interviewpersonerne i forbindelse med at 
leve af de laveste ydelser har udviklet copingstrategier i forhold til forskellige 
arenaer. Der er således strategier, der er rettet direkte mod arbejdsløshedssituatio-
nen/arbejdsmarkedet, og som viser sig i konkrete handlinger i form af aktiviteter 
som jobsøgning, mens andre strategier er rettet mod hverdagslivets andre områder 
såsom de økonomiske forhold, de oplevede afsavn og familielivet generelt. 
 
Copingstrategierne i Kauls & Kvandes undersøgelse omhandler primært de ar-
bejdslediges handlinger i forhold til arbejdsmarkedet. Lovene om de laveste socia-
le ydelser er indført med den erklærede hensigt at motivere mennesker til at søge 
og opnå ordinært job og aktivt arbejde for at blive selvforsørgende. Men som vi så 
i kapitel 2, er der en stor gruppe, som ikke oplever at have reelle muligheder for at 
træde ind på det ordinære arbejdsmarked (primært pga. helbredsproblemer), og 
som derfor ikke kan cope efter hensigten. Disse personer udvikler andre strategier 
som fx at søge førtidspension. 
 
De laveste ydelser har, som vi så i kapitel 3, generelt stor indflydelse på modta-
gernes hverdagsliv og livsbetingelser, og der udvikles i denne forbindelse strate-
gier, som er særligt rettet mod at tilpasse sig den økonomiske knaphed og imøde-
gå de betingelser og vilkår, som de laveste ydelser resulterer i ved fx at søge at 
minimere udgifterne eller at optage gæld. En tidligere empirisk analyse foretaget 
af Leisering og Leibfried i Time and Poverty (1999) viser, at der findes mange in-
dividuelle måder at håndtere fattigdom på i form af forskellige copingstrategier, 
og vi finder i interviewmaterialet mange eksempler på, at vores interviewpersoner 
benytter forskellige copingstrategier for at overleve på de laveste ydelser. 
 
Tidligere undersøgelser (fx Kaul & Kvande og Leisering & Leibfried) har ude-
lukkende beskæftiget sig med coping i forhold til enten arbejdsledighed eller fat-
tigdom. Vi fandt i datamaterialet, at der som konsekvens af de laveste ydelser ud-
foldes copingstrategier i forhold til begge arenaer samt i forhold til flere andre 
områder som fx familielivet, børnenes trivsel, helbredssituationen, netværket og 
kommunen. Pointen i vores undersøgelse er med et holistisk blik at søge at ind-
fange og belyse alle disse forskellige former for copingstrategier, som er udviklet 
i forbindelse med at leve af de laveste ydelser, og det er således håndteringen ge-
nerelt, der er i centrum. 
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I det følgende vil vi give et indblik i, hvordan interviewpersonerne har forholdt sig 
til at leve af de laveste ydelser, og hvilke former for copingstrategier de har benyt-
tet i forhold til arbejdsløshedssituationen og hverdagslivet. Vi vil kort også kom-
me ind på interviewpersonernes oplevelse af handlemulighederne og deres forud-
sætninger for at håndtere deres situation. Analysen tager udgangspunkt i første in-
terviewrunde og skal ses som en foreløbig analyse, hvor vi giver et øjebliksbillede 
af interviewpersonernes coping og tilpasning. Vi lægger hermed op til næste inter-
viewrunde, hvor vi forsøger at belyse processer ved bl.a. at undersøge, hvorledes 
copingstrategierne over tid har udviklet sig, og hvordan strategierne har virket.  
 
 
4.1 På vej mod job eller førtidspension? Håndtering af 

arbejdsløshedssituationen 
Der er variationer i måden interviewpersonerne forholder sig til arbejdsmarkedet 
og deres arbejdsløshedssituation på, og af den kvantitative undersøgelse fremgår 
det fx, at kun en fjerdedel af personerne på nedsatte ydelser blev mere tilskyndet 
til at søge et ordinært job pga. af nedsættelsen af ydelserne, mens det for to tredje-
del betød, at de blev mere modløse (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). I kapitel 2 
fremgik det, at lidt under en tredjedel af interviewpersonerne er arbejdsmarkeds-
parate og jobsøgende, mens resten har en række barrierer og problemer ud over le-
dighed, som påvirker deres arbejdsmarkedspotentiale. Placeringen i de forskellige 
undergrupper mellem arbejde og førtidspension har betydning for interviewperso-
nernes copingstrategier, og de arbejdsmarkedsparate og arbejdssøgende har såle-
des strategier, der direkte er rettet mod at komme i job, mens ingen af de syge og 
uarbejdsdygtige og kun få i de to midterkategorier (de marginaliserede mænd med 
nedsat arbejdsmarkedspotentiale og fastlåste mødre) er jobsøgende, idet de pri-
mært på grund af helbredsproblemer ikke oplever, at de ville kunne varetage et or-
dinært job. I disse tilfælde er der udviklet alternative strategier til at mestre ar-
bejdsløshedssituationen, som enten er rettet mod en førtidspension, eller som er 
mere indirekte og reaktive i forhold til arbejdsløshedssituationen, og som afspejler 
en tilpasning, afventning eller accept af situationen. Vi vil i det følgende beskrive 
de forskellige strategier nærmere, undersøge hvem der benytter sig af de forskelli-
ge strategier og belyse sammenhængen mellem strategier og muligheder for at 
komme i job12. 
 
Jobsøgning som problemløsende copingstrategi 
Aktiv jobsøgning er en måde at forsøge at handle sig ud af arbejdsløshedssituatio-
nen og den økonomiske knaphed på. Her er tale om en strategi, som er foran-
dringsrettet og problemløsende. Denne strategi er direkte rettet mod at finde en 
varig løsning på de negative konsekvenser af de laveste ydelser. De problemlø-
sende copingstrategier rettet mod arbejdsløshedssituationen kan foruden jobsøg-
ning også bestå i aktiviteter, som bringer personerne tættere på arbejdsmarkedet 
eller opretholder tilknytning til arbejdsmarkedet, som fx praktik, aktivering, kur-
ser eller lignende. 
 

                                              
12 I dette afsnit vedrørende coping i forhold til arbejdsløshedssituationen vil vi trække på 
Kauls & Kvandes undersøgelse af Mestring av arbejdsledighet. 
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Vi ser blandt interviewpersonerne, der benytter problemløsende copingstrategier i 
forhold til arbejdsløshedssituationen, at de er meget målrettet i deres handlinger, 
og at de benytter både direkte og indirekte strategier. For eksempel har både Lars 
og Miriam, som tidligere er nævnt i kapitel 2, foruden jobsøgning deltaget i kurser 
for at forbedre deres kvalifikationer samt kontaktet tidligere arbejdsgivere eller 
andre netværk. Miriam, som er uddannet revisor, har med sin iranske baggrund 
svært ved at komme ind på danske arbejdspladser, og hun tager derfor ekstra 
danskkurser på en handelsskole, hun er i aktivering for at tale dansk i sin hverdag, 
hun har opsøgt en mentor for at skabe kontakter, og hun søger hjælp hos sin sags-
behandler. Miriam fortæller: 

”Jeg har lyst til at arbejde her. Jeg har været rundt til mange kontorer og 
spurgt, om de manglede en revisor (…). Jeg er god til matematik, kemi og fy-
sik. Hvis jeg kan blive bedre til dansk kan jeg måske få noget med økonomi 
eller matematik. Nu kan jeg ikke finde job. Jeg går her [aktiveringssted] for, 
at jeg skal snakke dansk, så jeg kan blive bedre. Jeg gik hen til mange revi-
sorkontorer (…) Jeg sendte mange ansøgninger, men de svarede, at jeg skul-
le vente, jeg skulle vente. Og jeg venter stadig. For to eller tre måneder si-
den talte jeg med min socialrådgiver, og vi mødtes, og jeg sagde, at hun ger-
ne måtte finde et arbejde til mig. Og hun svarede, at det er svært: ”vi har 
krise, der er mange mennesker, der er blevet arbejdsløse”, og jeg sagde, at 
jeg gerne ville på kursus i matematik, computer og dansk. Men der var ikke 
plads. Hun havde talt med aktiveringsstedet, og her var plads, så jeg kunne 
komme her.” 

 
Miriam har søgt mange job og opsøgt mange arbejdsgivere uden succes. Hun går 
målrettet efter at få et job, som passer til hendes uddannelse og kvalifikationer, 
men det er svært for hende at få foden ind på det danske arbejdsmarked, og hun 
reflekterer over, hvad hun kan gøre for at forbedre sine chancer, fx ved at blive 
bedre til dansk eller tage kurser. Det er ikke blevet nemmere med den tiltagende 
arbejdsløshed, og hun er nu endt i aktivering, da hun heller ikke kunne komme på 
de kurser, hun gerne ville. 
 
Lars gør brug af de samme aktive strategier og har i sin periode på kontanthjælp 
og nedsat ydelse været aktivt jobsøgende. Lars er ufaglært og har modsat Miriam 
for det meste haft job. Han har gennem tiden været på en del arbejdspladser, haft 
forskellige arbejdsfunktioner og har også i sine ledighedsperioder taget kurser for 
at forbedre sine kvalifikationer. Inden for den sidste tid har han som jobsøgende, 
ligesom Miriam, mærket den stigende arbejdsløshed, som har gjort det sværere for 
ham at finde et job. Han har over hundrede ansøgninger liggende, som han har 
sendt ud inden for det sidste års tid. Lars fortæller, at han altid gerne har villet ar-
bejde, og at risikoen for at falde for 300/450-timers reglen ikke har påvirket hans 
jobsøgning, da han i forvejen var jobsøgende. Lars har på interviewtidspunktet 
fået job hos et større rengøringsfirma, hvilket gør, at familien ikke blev ramt af 
300/450-timers-reglen, som de ellers var varslet om. 
 
Lars’ problemløsende copingstrategier har således resulteret i et job, men for Mi-
riam lykkedes strategierne ikke, og hun er på interviewtidspunktet stadig arbejds-
løs. De problemløsende copingstrategier er ingen garanti for at komme i job, og 
det er hermed ikke kun op til den enkeltes håndtering af arbejdsløshedssituation, 
men tidligere arbejdsmarkedstilknytning, individuelle ressourcer, arbejdsmarke-
det, konjunkturerne og andre forhold kan spille ind. Miriam har fx kun erfaringer 
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inden for revisorbranchen fra sit hjemland, mens Lars har nylige erfaringer fra 
forskellige arbejdspladser. Miriam har heller ingen direkte kontakter til danske ar-
bejdspladser eller netværk, hun kan benytte, og hun har barrierer i forhold til det 
danske sprog. Dette er alt samme noget, der kan svække hendes chancer for at få 
job. 
 
Både Lars og Miriams motivation for at anvende problemløsende copingstrategier 
er, at de har en tidligere arbejdsmarkedstilknytning, de har en arbejdsidentitet, og 
arbejde betyder noget for indholdet i deres liv. Samtidigt har de stærke økonomi-
ske incitamenter for at komme i job, da de begge er forsørgere i familien og har 
været vant til en levestandard med en højere indkomst end, hvad de får på de lave-
ste ydelser. Især for Miriam, som har levet af starthjælp i fem år og har været vant 
til en tilværelse i Iran, hvor hun arbejdede som revisor, er levestandarden faldet 
meget. 
 
Det er svært at afgøre, om det er de laveste ydelser, som motiverer interviewper-
sonerne til jobsøgning. Ifølge Lars er det ikke nedsættelsen af kontanthjælpen, der 
motiverer ham, idet han var jobsøgende i forvejen, og for Miriam er det svært at 
vurdere, da hun aldrig har modtaget anden ydelse end starthjælp i Danmark. Job-
søgningsmotivationen er for dem begge et ønske om bedre økonomiske forhold 
for familien samt et ønske om at have et arbejdsliv, og derfor er årsagssammen-
hængen mellem de laveste ydelser og problemløsnede copingstrategier i forhold 
til arbejdsmarkedet ikke entydig. 
 
Hvem virker de problemløsende copingstrategier for? 
Ud fra analysen af vores interviewpersoners håndtering af deres arbejdsløshedssi-
tuation fremgår det efter første interviewrunde, at de målrettede og jobsøgende 
strategier på interviewtidspunktet har resulteret i jobansættelse eller uddannelse 
for fire af interviewpersonerne, som har levet af de laveste ydelser13. Tre mænd 
har på interviewtidspunktet fået et ufaglært job, mens en ung kvinde er startet på 
en uddannelse. I to tilfælde var den lave ydelse en overgangsperiode i deres liv, og 
tiden på den lave ydelse blev brugt strategisk med øje for fremtiden: Line på 23 år 
fik starthjælp, mens hun var på barsel, og hun startede herefter på uddannelse, 
mens Jannik på 33 år, som pga. en rygskade og ventetid på operation, oplevede, at 
hans sygedagpenge ophørte, og han endte derfor på nedsat kontanthjælp. I perio-
den, hvor han levede af nedsat ydelse, gik han til genoptræning og fik hurtigt job, 
da han var fysisk klar til at arbejde igen. Kendetegnende for dem begge er, at de 
har individuelle ressourcer i form af uddannelse og erhvervserfaring samt ressour-
cestærke netværk, som de i perioden på de laveste ydelser har kunnet trække på 
(jf. kap. 3 vedr. netværkets betydning for Line). De to andre, som har fået job, var 
varslet om at falde for 300/450-timers reglen, og i det ene tilfælde hjalp kommu-
nen med at finde job til 58-årig afghanske Abdhal, mens Lars, som nævnt, selv fik 
job efter en masse forgæves ansøgninger. Begge har været uden for arbejdsmarke-
det i en længere periode, og deres arbejdsmarkedstilknytning er derfor svagere 
end de to andre, som relativt hurtigt kom på arbejdsmarkedsmarkedet/i uddannel-
se. Abdhal har ikke haft andre job i Danmark, har dårligt helbred og taler kun lidt 
dansk, og han havde derfor ikke mange ressourcer at trække på i forhold til at op-

                                              
13 I opgørelsen inddrages interviewpersoner og evt. partnere, som har været arbejdsløse 
og levet af en lav ydelse. 
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nå ordinær beskæftigelse. Abdhal har mange smerter og var derfor ikke selv aktiv 
jobsøgende, men blev presset i job af kommunen. Lars har, som tidligere omtalt, 
pendlet mellem forskellige job og har altid kunnet finde et arbejde. Det er dog ofte 
tidsbegrænsede stillinger, og han ved også, at han bliver fyret igen fra sit nuvæ-
rende job, da virksomheden lukker, og han kommer således i risikozonen for igen 
at blive ramt af nedsat ydelse. 
 
Den aktive jobsøgning er således ikke ensbetydende med, at arbejdsløshedssitua-
tionen løses. Lars’ familie har tidligere været ramt af 300/ 450-timeres reglen til 
trods for, at han var aktivt jobsøgende, og Abdhals familie blev til trods for, at 
kommunen hjalp med at finde job til ham, ramt af reglen, og konen får ikke læn-
gere kontanthjælp, og de skal nu leve udelukkende af hans løn. Han får 12.000 kr. 
udbetalt om måneden til en familie på 6 personer, og familiens økonomiske situa-
tion er blevet forværret, efter han fik job, hvilket virker demotiverende for deres 
oplevelse af systemet.  
 
Copingstrategierne kan ikke stå alene, men indgår i en kontekst, hvor individuelle 
ressourcer og samfundsstrukturerne spiller ind, og hvor nogen har bedre udgangs-
punkt end andre. Kaul & Kvande taler i denne forbindelse om jobafhængige for-
udsætninger og personafhængige forudsætninger, hvor førstnævnte afspejler kva-
lifikationsniveau og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet og sidstnævnte de 
mere individuelle og personlige ressourcer. 
 
Tre interviewpersoner, der også har håndteret deres arbejdsløshedssituation med 
aktiv jobsøgning, har på interviewtidspunktet endnu ikke fået job, og kendeteg-
nende for deres forløb er, at de længe har været arbejdsledige og jobsøgende. De 
har derfor også været i forskellige aktiveringer og praktikker. Miriam, som tidli-
gere er nævnt, er på interviewtidspunktet i aktivering, men ikke et sted, hun ople-
ver hjælper hende tættere på at få et job. Miriam er den eneste af de jobsøgende, 
som har en videregående uddannelse. Hun har samtidigt også erhvervserfaringer, 
men disse stammer fra Irak, og hun oplever umiddelbart ikke at have meget gavn 
af sine kvalifikationer i forhold til jobsøgningen.  
 
De to andre, hvis jobsøgningsstrategier heller ikke har resulteret i et job, er begge 
uden faglige kvalifikationer og erhvervserfaringer i forhold til arbejdsmarkedet i 
dag. 50-årige Faduma fra Nordafrika, som er nævnt i kapitel 3, har tidligere arbej-
det på fabrik og som rengøringsassistent, men det ligger en del år tilbage, og hun 
er i dag nedslidt, har dårligt helbred og har barrierer i forhold til det danske sprog. 
Det andet eksempel er 30-årige Jim, som er tidligere hashmisbruger, og som har 
været i kontanthjælpssystemet, siden han var 18 år. Han har været i forskellige 
lærlingestillinger uden at færdiggøre dem og forskellige praktikker med længere-
varende fravær pga. sit misbrug. Han er i dag ude af misbruget og aktivt jobsø-
gende. Jim har i det sidste stykke tid været i aktivering som maler og har oparbej-
det lidt erhvervserfaring og håber på at komme i voksenlære hos en maler, som 
han venter svar fra. Hans muligheder virker gode, og generelt har de unge mænd 
større mulighed for at komme videre fra de laveste ydelser end andre (Hansen, 
Hansen & Hussain 2009). 
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Fadumas chancer for at komme i job er derimod ikke store. Hun har inden for det 
sidste år sendt over hundrede ansøgninger ud uden succes. Både Faduma og hen-
des mand er kontanthjælpsmodtagere og i risikozonen for at falde for 300/450-ti-
mers reglen igen. Hendes mand fortæller: 

”Da vi kom her til Danmark. Vi var ikke engang 18 år. Vi kom her og arbej-
dede og forsørgede os selv, og der krævede de ikke, at man skulle have et 
rengøringsbevis eller noget som helst. Man kunne arbejde med næsten hvad 
som helst, og det gjorde heller ikke noget, at man ikke kunne dansk. Det er 
først nu, hvor min kone er blevet ældre, og vi har fået børn. Og nu kræver 
de, at min kone skal kunne tale perfekt dansk, men det gjorde de ikke for tyve 
år siden, og nu kan vi ikke få job til hende. Jobcentret hjælper heller ikke 
med at tilbyde job – de kunne heller ikke finde et job til hende. De sagde, at 
hun ikke talte godt nok dansk, og at hun ikke kan læse dansk, og hvordan kan 
de så kræve de der 300 timers job?” 

 
Faduma har til trods for problemløsende strategier svært ved at handle sig ud af si-
tuationen med at leve af nedsat ydelse. Hun er på interviewtidspunktet i praktik 
ved et større rengøringsfirma, hvilket kan give hende en arbejdsmarkedstilknyt-
ning, men praktikken og reglerne om nedsat ydelse spænder ben for hinanden, for 
på trods af praktikken, som hun er henvist til af kommunen, skal hun alligevel fin-
de 300/450 timers ordinært arbejde, og her tæller praktik ikke med, og ægteparret 
er derfor varslet om at falde for reglen igen. Men Faduma kan ikke finde en ar-
bejdsplads, der vil ansætte hende i 300/450 timer. Hendes jobsøgning er præget af 
stress og desperation, idet familien tidligere har været ramt af reglen, hvilket hav-
de drastiske konsekvenser for deres økonomiske situation. Praktik er for Faduma 
ikke en løsning, idet det ikke er sikkert, at det ender med et job, og hun kan risike-
re at blive ramt af 300/450-timers reglen igen. Hun føler derfor, at situationen er 
håbløs: 

”(…) Det er et problem, for nu har jeg været i praktik i fire uger, og hvor er 
løsningen? Fordi det er kommunen, der henviser mig til firmaet, men de har 
heller ikke nogen job eller løsninger. Og de tror bare, at når jeg er der, så 
sker der ikke noget med min kontanthjælp. Men det gør der, for du kan se 
der (viser brevet fra kommunen), så er der kommet en advarsel igen (…). 
Der, hvor jeg blev sendt hen først, der var jeg til samtale med en, og der 
havde jeg fået af vide, at der ville de finde en praktik, hvor jeg 100 % sikkert 
kunne få job bagefter. Og det var ikke det, der skete. Jeg kom derover i prak-
tik for at få et job så hurtigt som muligt, inden de stopper min kontanthjælp. 
Jeg prøvede at fortælle dem om min situation, og at jeg ikke har haft kon-
tanthjælp i et halvt år, og at det er vigtigt, at jeg får et job. Men, du ved, der 
bliver lovet, men de har ikke noget job til mig. Det siger de også til mig, og 
de tænker, at det sker der ikke noget ved, når nu kommunen har sendt mig 
dertil. Det gør der jo, der er jo kommet advarselsbrev.” 

 
Faduma oplever, at praktikopholdet hverken hjælper hende i job eller modvirker, 
at familien er i risiko for at blive ramt af 300/450-timers reglen igen. Samtidig 
oplever hun en usammenhængende kommunal indsats, og til trods for aktive co-
pingstrategier rettet mod at komme ind på arbejdsmarkedet så lykkedes det ikke 
for Faduma at komme i job og afværge den nedsatte ydelse. Årsagerne er umid-
delbart en kombination af flere faktorer: hendes individuelle ressourcer, stigende 
forventninger til ufaglærte på arbejdsmarkedet, færre ledige arbejdspladser, uhen-
sigtsmæssige kommunale indsatser i form af meningsløse praktikker, der ikke 
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hjælper hende tættere på arbejdsmarkedet samt manglende anerkendelse af Fadu-
mas helbredstilstand og behov for behandlingsmæssige tilbud.  
 
I de eksempler, der er nævnt i dette afsnit, fremgår det, at effekten af problemløs-
nede copingstrategier påvirkes af et samspil mellem individuelle ressourcer og de 
muligheder, der er til stede på det lokale arbejdsmarked og i kommuners tilbud. 
 
Førtidspension eller passivitet som tilpasningsstrategi 
De interviewpersoner, der ikke benytter sig af problemløsende copingstrategier i 
forhold til arbejdsmarkedet, har generelt problemer ud over ledigheden. De er på 
interviewtidspunktet ikke aktivt arbejdssøgende, hvilket ikke skal forstås som, at 
de ikke er interesseret i eller motiveret for at komme ud på arbejdsmarkedet, men 
de oplever generelt ikke, at de har muligheder for enten at opnå eller varetage et 
ordinært job. De befinder sig i de tre kategorier: de syge og uarbejdsdygtige, de 
fastlåste mødre og de marginaliserede mænd med nedsat arbejdsmarkedspotentia-
le, og det er kendetegnende, at de benytter alternative strategier, som ikke er rettet 
mod at komme på arbejdsmarkedet. Disse personer har ofte været i forsørgelses-
systemet over en længere periode, og årsagerne til, at de benytter reaktive strategi-
er i forhold til arbejdsmarkedet, er primært dårligt helbred og/eller manglende 
kvalifikationer og tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
For gruppen af personer med dårligt helbred er det kendetegnende, at de på inter-
viewtidspunktet ikke opfatter sig selv som arbejdsmarkedsparate. De personer, der 
fx har været udsat for arbejdsskader, venter på interviewtidspunktet stadig på be-
handling eller er i gang med behandling og håber på at komme i arbejde igen. An-
dre personer er så syge og uarbejdsdygtige, at de ser førtidspension som eneste 
løsning, og en sidste gruppe er fastlåste og magtesløse (evt. ramt af sygdom som 
depression) og har ingen fremtidsplaner overhovedet, og de forholder sig derfor 
passivt til at leve af de laveste ydelser og i forhold til arbejdsløshedssituationen, 
da de ikke har overskud og ressourcer til fx at søge førtidspension. 
 
Fire af interviewpersonerne udtrykker på interviewtidspunktet overvejelser om at 
søge førtidspension, to har på interviewtidspunktet fået tilkendt førtidspension, og 
syv personer har hverken overvejelser om førtidspension eller arbejde. Tre perso-
ner har tidligere søgt om førtidspension, men har fået afslag og opgivet tanken, da 
de ikke orker at skulle igennem hele ”maskineriet” igen, mens en enkelt fortsætter 
med at søge førtidspension på sjette år. 
 
Reflekteret tilpasningsstrategi rettet mod førtidspension 
De, der benytter reflekterede tilpasningsstrategier, har været ude af arbejdsmarke-
det i længere tid og har helbredsproblemer, der gør dem ude af stand til at arbejde. 
Derfor overvejer de at søge førtidspension eller venter på at komme på folkepen-
sion. De oplever sig selv som værende for syge eller gamle til at få et job, og de-
res fremtidsudsigter er præget af et ønske om at opnå førtidspension eller folke-
pension, da de ser dette som eneste løsning på deres situation. De, der har planer 
om at søge en førtidspension, er enten i gang med aktiviteter som arbejdsprøv-
ning, indsamling af lægeerklæring m.m., mens andre kun er i overvejelsesfasen 
herom. Atter andre, som har søgt førtidspension, men ikke fået svar eller afventer 
at blive 65 år for at kunne få folkepension, befinder sig i en afventende situation, 
hvor de forholder sig reaktivt. Denne form for tilpasning til situationen er præget 
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af strategiske overvejelser, og vi vælger derfor at kalde den reflekteret tilpas-
ningsstrategi. Kaul & Kvande benævner denne form for tilpasning som alternativ 
tilpasning, og de nævner, at der her er tale om strategier, som folk enten er tvunget 
ud i eller selv ønsker som permanente alternativer til lønarbejdet. 
 
Denne gruppe, som benytter en reflekteret tilpasningsstrategi, har langsigtet stra-
tegiske overvejelser i forhold til deres situation og forventer, at denne vil ændre 
sig. Førtidspensionen anses som et alternativ til arbejdslivet, som de føler sig 
tvunget ud i, da de ikke længere ser andre løsninger. Nogen har tidligere ønsket et 
fleks- eller skånejob, andre har ønsket behandling og genoptræning i forhold til 
helbredsproblemer, men de oplever ikke, at disse tiltag kan lade sig gøre, og de 
har over tid derfor mistet håbet herom. Kenneth, som har været udsat for en ar-
bejdsskade med ryggen, har ventet over to år på behandling, og ventetiden har på-
virket hans copingstrategi i retning af en reflekteret tilpasningsstrategi. Han for-
tæller: 

”Jamen altså, det er to et halvt år, jeg har gået (…) det har faktisk gjort mig 
moden til, at jeg overvejer at søge en pension. Fordi man får ingen hjælp al-
ligevel (…) Og så kan jeg jo ligeså godt sidde herhjemme på min flade røv 
og så sige, jeg må arbejde og tjene 70.000 kr. om året ved siden af (…)14. I 
øjeblikket ser jeg det sådan, at næste gang, jeg er til møde, søger jeg en pen-
sion, fordi jeg kan ikke rigtigt overskue andet. Jeg vil helst se mig på ar-
bejdsmarkedet igen, men det er urealistisk.” 

 
Kenneth er på interviewtidspunktet stadig afventende på et behandlingstilbud og 
har efterhånden mistet troen på at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Han 
finder det ”urealistisk”, at han skulle kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet til 
en fuldtidsstilling, og hans copingstrategi er derfor i dag præget heraf. Han føler 
sig fastlåst og ser efterhånden pension som eneste mulighed. Der er her tale om en 
tilpasningsstrategi, som Kenneth er tvunget ud i som følge af manglende behand-
lingsmuligheder og hjælp hertil. Førtidspensionen bliver eneste mulighed til trods 
for, at han gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig er Kenneth bevidst om, 
at man på førtidspension må tjene lidt ved siden af, og han ser her en mulighed for 
at forøge sin indkomst. På denne måde er hans coping med øje for førtidspension 
og en lidt bedre økonomi præget af langsigtede strategiske overvejelser samtidigt 
med, at han tilpasser sig arbejdsløshedssituationen, og der er derfor tale om en re-
flekteret tilpasningsstrategi. 
 
Vi ser her et eksempel på, at jo længere ventetiden er på behandling, desto længe-
re væk fra arbejdsmarkedet bevæger Kenneth sig, og vi ser flere eksempler på, at 
personerne i starten af deres ledighedsperiode har haft fremtidsplaner om at kom-
me ud på arbejdsmarkedet igen, men at deres strategier over tid har ændret sig til 
mere reaktive strategier pga. manglende behandlingsmuligheder, manglende job-
muligheder samt relevante kommunale indsatser, og de har derfor udviklet denne 
form for reflekteret tilpasning. Copingstrategierne er således dynamiske, og vores 
indblik heri kan være afhængig af, hvornår i ledighedsperioden vi træffer perso-
nerne. Anden interviewrunde vil derfor kunne give os mere indblik i processen, og 

                                              
14 Hvis du er enlig, kan du have supplerende indtægter på op til 66.500 kr. om året (2010), 
uden at det påvirker førtidspensionens størrelse (Borger.dk). 
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hvad der påvirker strategierne i den ene eller anden retning, og hvor dynamiske de 
er. 
 
Resigneret tilpasnings- og tilbagetrækningsstrategi 
Andre tilpasningsstrategier er mere ureflekterede, hvilket viser sig ved en passiv 
forholden sig til situationen. De personer, der benytter denne strategi, har generelt 
andre og mere alvorlige problemer end deres ledighed, og det kan virke som om, 
at de har givet op i forhold til arbejdsmarkedet, da de forholder sig reaktivt til de-
res arbejdsløshedssituation. Deres handlinger er mere kortsigtede, og de har ingen 
fremtidsplaner eller drømme i forhold til job eller arbejdsfunktion. Kendetegnende 
for denne gruppe er, at de har store helbredsproblemer, som fylder meget i deres 
hverdag og bevidsthed. De anser ikke sig selv som arbejdsmarkedsparate og er 
derfor ikke jobsøgende. De befinder sig i en ”sygerolle”, hvor de oplever, at de 
pga. helbredsproblemer ikke kan leve op til beskæftigelseskravene. De oplever 
også, at de skal have hjælp til at blive raske og evt. have særlige tilbud i form af 
fleksjob, og at de derfor ikke på egen foranledning kan handle sig ud af arbejds-
løshedssituationen. Begrebet sygerolle har flere aspekter, og i nogen perspektiver 
formodes det, at den syge ikke ønsker at være syg og dermed ude af arbejdsmar-
kedet, mens andre påpeger, at der kan forekomme situationer, hvor en person øn-
sker at være syg og sygemeldt for dermed at undgå samfundets krav. Vi går ikke 
ind i en vurdering eller diskussion af disse forhold, men anvender begrebet til at 
beskrive den rolle og handlingslammelse, som interviewpersonerne oplever i takt 
med udviklingen i deres selvoplevede helbredsproblemer15. 
 
Helbredsproblemerne og sygerollen passiviserer personernes aktivitet i forhold til 
at håndtere deres arbejdsløshedssituation, og det kan derfor være svært at få øje på 
hvilke strategier, de anvender. Bosniske Berat, der er traumatiseret og går i psyki-
atrisk behandling, siger om sine fremtidsplaner og forhåbninger om at komme til 
at arbejde i Danmark: ”Jeg skal bare være rask. Det er det første og så videre 
med livet”. Han har således ingen overvejelser omkring at komme ind på arbejds-
markedet på nuværende tidspunkt, da hans helbredstilstand først skal blive bedre. 
Interviewet med Berat er foretaget med tolk. Han går ikke til sprogundervisning 
endnu, da hans helbredstilstand blokerer for indlæring. I situationer med traumati-
serede flygtninge, der har oplevet fx krig eller totur, virker de økonomiske incita-
menter ikke efter hensigten. De har problemer, der overskygger deres ledighed, og 
de oplever ikke at have hverken ressourcer eller mulighed for at anvende direkte 
problemløsende copingstrategier. Dette ser vi også hos andre interviewpersoner, 
hvis håndtering af arbejdsløshedssituationen er præget af resigneret tilpasnings- 
og tilbagetrækningsstrategier. De har generelt ingen fremtidsudsigter, og de har 
mistet troen på at kunne ændre deres situation i fremtiden, og deres håndtering af 
situationen er derfor mere præget af kortsigtet dag-til-dag afværgemanøvrer frem 
for strategier. Kavitha på 29 år, der tidligere har søgt førtidspension og fået afslag, 

                                              
15 Sociolog Talcott Parsons beskrev i 1951 begrebet sygerolle i form af de rettigheder og 
forpligtelser, som sygdom medfører. Sygerollen defineres blandt andet ud fra, at sygerol-
len legitimerer fritagelse fra en række forpligtelser, at den syge ikke er skyld i sin tilstand 
og kun kan få det bedre med lægens hjælp, at den syge har et socialt ansvar for at få det 
bedre og skal følge lægens råd, og at det forventes, at den syge vil søge hjælp fra en kom-
petent læge. I rapporten: ”Psykisk sygelighed hos langtidssygemeldte” af Hans Jørgen 
Søndergaard indgår bl.a. en diskussion af begrebet sygerolle (Søndergaard 2007). 
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er slidt op efter et hårdt liv og mange års kamp for sin mands opholdstilladelse, og 
hun ved nu ikke, hvordan hendes fremtid ser ud: 

”(…) Jeg kan næsten ikke klare at arbejde, for jeg har stadigvæk smerter, og 
der sker flere ting, og jeg har brugt mit hoved meget. Jeg kan næsten ikke 
holde det ud mere, det kan min mand heller ikke, det er håbløst, simpelthen. 
Hvis han havde fået permanent opholdstilladelse længe før, kunne jeg godt 
klare det, men nu er jeg slidt op, for jeg kan ikke vente, efter at have ventet 
og ventet. Jeg fik afslag på førtidspension, fordi jeg er for ung, og fordi jeg 
ikke har en alvorlig sygdom som kræft (…) så jeg kan ikke gøre noget, jeg er 
også ked af det, jeg prøvede virkelig at kæmpe hårdt for at blive førtidspen-
sioneret, jeg havde ventet et år, til sidst fik jeg et afslag (…) jeg er lidt usik-
ker på vores fremtid – jeg er meget usikker på, om jeg egentlig kan gøre min 
fremtid bedre for mine børn, jeg er meget usikker, jeg er helt fortabt i for-
hold til min fremtid, min økonomi den er meget dårlig.” 

 
Kavitha har efter afslaget på førtidspension ingen andre overvejelser i forhold til 
sin jobsituation. Hun har mistet modet på at komme ud på arbejdsmarkedet, da 
hun ikke oplever at have ressourcer eller helbredet til det. I modsætning til Berat 
har Kavitha set førtidspension som en løsning, men da dette ikke lod sig gøre, 
føler hun sig ”fortabt”. Hun virker fastlåst og hendes strategi er gået hen og blevet 
reaktiv og afventende. Hun er bekymret for fremtiden – især i forhold til sine 
børn, men oplever ikke at kunne ændre situationen til noget bedre. 
 
Modløshed, fastlåshed og afmagt 
Ovenstående to eksempler afspejler en fastlåshed og en afmagtsfølelse, som vi ser 
hos en del af de personer, hvis strategier er præget af resigneret tilpasning og til-
bagetrækning. De ser ingen løsninger på deres situation, og de har fx ingen over-
vejelser om fleksjob eller pension, som dem, der har mere reflekterede tilpas-
ningsstrategier. Vi ser, at det især er dem, som har massive helbredsproblemer, 
både fysisk og psykisk, som havner i denne situation, hvor de pga. manglende mu-
ligheder, ressourcer og afmagt tilpasser sig situationen og trækker sig tilbage. 
Herved er de fastlåst i en sygerolle og kan ikke reagere på de laveste ydelser, hvis 
de ikke får hjælp hertil. 
 
Af den kvantitative undersøgelse fremgår det, at 68 % af personerne, der modta-
ger de laveste ydelser, blev mere modløse pga. nedsættelsen, mens kun 27 % blev 
tilskyndet til mere jobsøgning. Her fremgår det, at den tilsigtede copingstrategi, 
jobsøgning og påtagelse af ordinær beskæftigelse altså kun finder sted for lidt 
over en fjerdedel af modtagerne, mens en stor del blev mere modløse. Hovedpar-
ten af de jobsøgende (59 %) har søgt efter arbejde, men med negativt resultat, og 
20 % af modtagerne af de laveste ydelser blev tilskyndet til mere jobsøgning, 
mens de samtidigt blev mere modløse (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). 
 
Foruden denne modløshed ser vi i den kvalitative undersøgelse også eksempler 
på, at de laveste ydelser og beskæftigelseskravene i enkelte tilfælde forværrer hel-
bredssituationen, hvilket modvirker aktiv coping, herunder jobsøgning. Vi så i ka-
pitel 3 eksempler på, hvordan knaphedsøkonomien resulterede i finansielt stress 
og livsstress generelt. I forhold til at håndtere arbejdsløshedssituationen spiller 
disse konsekvenser ind, idet stress og påvirkning af helbredet forværrer mulighe-
derne for at cope ud fra problemløsende strategier. For eksempel fortæller 43-åri-
ge Fatima, at beskæftigelseskravene påvirker hendes helbred negativt. Hun ople-
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ver ikke sig selv som værende i stand til at arbejde, og pres og straf gør kun ondt 
værre. Det, der primært træder frem i interviewet med Fatima, er hendes afmagt 
og fastlåshed i forhold til at håndtere sin situation. Hun har været i over tyve akti-
veringer uden nogensinde at blive ansat, og hun føler sig presset ud i den ene akti-
vering efter den anden og orker ikke rigtigt mere. Hun har mistet håbet om, at hun 
kan komme på arbejdsmarkedet og mener, at det nu er for sent. På den måde vir-
ker hun i en alder af 43 år udbrændt. Systemets pres over lang tid gør ifølge hende 
selv, at hun er blevet syg, og det har fået hende til at drømme om at komme tilba-
ge til hjemlandet, da hun har sin familie dér, og hun ikke er syg, når hun er der. 
Omkring fremtidsovervejelser siger Fatima: ”Jeg tænker på mine børn, hvis de 
bliver gift, så jeg bliver ikke i Danmark. Jeg flytter hjem (…). Hele familien er 
der, og jeg har været på ferie der i næsten fire måneder. Der var jeg glad, jeg var 
ikke syg. Jeg kom til Danmark, og jeg blev syg igen”. Det, der fastholder Fatima i 
Danmark, er hendes børn, og hun venter på, at hendes datter vil stifte familie, og 
så vil hun gerne tilbage til Irak. Det er interessant, om denne drøm om at tage 
hjem bliver realiseret i fremtiden, eller om det at drømme sig væk er en form for 
overlevelsesstrategi, som kan ses som et resultat af den situation, hun befinder sig 
i. Fatima er på denne måde i en afventende situation, der gør, at hun forholder sig 
reaktivt til sin situation. 
 
En anden form for tilpasning, som også er præget af passivitet i forhold til ar-
bejdsmarkedet, er, når de fastlåste mødre enten føler sig tvunget ind i eller vælger 
at leve sig ind i husmoderrollen, hvor al deres energi og fokus er rettet mod fami-
lien. De har fra børnene var små gået hjemme og passet dem, og det har været 
manden, der har forsørget familien. De har derfor ikke været vant til at forholde 
sig til arbejdsmarkedet, men med de nye regler bliver kontanthjælpsmodtagere 
over tid presset til at håndtere deres arbejdsløshedssituation. For eksempel har 46-
årige Anja, som har været på kontanthjælp, siden hun var 18 år, aldrig fundet fod-
fæste på arbejdsmarkedet, men har altid gået hjemme og passet børnene. Hun er 
ordblind, har en form for social forbi og har depressioner og mener selv, at hun i 
dag ikke ville kunne klare et ordinært job, og hun har derfor ingen planer om at 
komme i arbejde: 

I: ”De år du har fået kontanthjælp, har du da haft nogle planer for fremtiden i 
forhold til arbejde?” 

A: ”Så har Lars jo haft arbejde, så ville jeg jo ikke ud. Jeg vil være hjemme 
ved børnene.” 

L:” Hjemmegående husmor det er jo det, som man siger i det system, det hed 
det i gamle dage. Hun ville gerne gå hjemme, når jeg arbejder.” 

I: ”Men har du haft overvejelser om, at du gerne vil ud at arbejde?” 

A: ”Nej, jeg tror ikke, jeg kan nu. Det har jeg ikke overskud til nu.” 
 
Anja har gerne ville gå hjemme og passe børnene, hun har gjort det i mange år 
uden at blive sendt ud i praktik eller aktivering, og hendes coping har været præ-
get af et fokus på familien. Hun fortæller senere i interviewet, at hvis hun i dag 
skulle arbejde, ville hun gerne kunne arbejde hjemmefra. Hun bryder sig ikke om 
at komme ud blandt folk, hvilket gør, at hun ikke ser det som en mulighed at få et 
ordinært arbejde. Anja virker meget fastlåst i sin situation i forhold til arbejdsmar-
kedet, og hendes copingstrategier har igennem tiden været præget af resignerede 
tilbagetræknings- og tilpasningsstrategier. For nylig er der dog sket et skred i hen-
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des sag, og hun er nu endelig kommet i et sygeopfølgningsforløb og har fået til-
knyttet en psykolog i forbindelse med sin depression og sociale fobi. Hun har end-
videre overvejet at søge førtidspension, men skal vente til forløbet er slut. Hendes 
strategi i forhold til arbejdsmarkedet er på denne måde i forandring og er ved at 
rykke sig fra en resigneret tilpasningsstrategi til en mere refleksiv strategi, hvor 
førtidspension ses som en mulighed. I dette tilfælde har den kommunale indsats 
og tilbud haft en indflydelse på, at Anja begynder at overveje fremtiden. 
 
Det er generelt for denne gruppe, hvis strategier i forhold til arbejdsmarkedet er 
præget af tilpasning, at mange har behov for hjælp til at cope problemløsende eller 
mere refleksivt i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddan-
nelse. Gruppen har samtidigt massive helbredsproblemer og er fastlåste i nogle 
mønstre, som er svære at komme i ud af. De mangler muligheden for at udvikle 
og opbygge deres ressourcer, og de mangler ressourcestærke netværk til at kunne 
cope problemløsende og hensigtsmæssigt i forhold til situationen. Det er derfor, 
som i Anjas tilfælde, nødvendigt med kommunale indsatser, frivillige organisatio-
ner og/eller ressourcepersoner, der kan understøtte dem i selv at reflektere over 
deres situation og handle i forhold til den. De har imidlertid ikke mulighed for el-
ler adgang til at opnå ordinært job og derved reagere på lovgivningens incitamen-
ter om ordinær beskæftigelse. I et empowermentperspektiv handler det om at faci-
litere empowermentprocesser hos denne gruppe, således at de understøttes i at 
blive bedre i stand til at håndtere deres livssituation og at påvirke de vilkår, som 
de lever under. Dette kan fx være gennem netværksskabende aktiviteter eller insti-
tutionel forankring af ressourcemobiliserende indsatser (Andersen 2005)16.  
 
 
4.2 Håndtering af et hverdagsliv på laveste ydelser 
Interviewpersonerne, der har været eller er berørt af de laveste ydelser, har i korte-
re eller længere tid måtte leve af de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag, og 
vi vil i dette afsnit belyse, hvordan interviewpersonerne har håndteret et hverdags-
liv, der er præget af de laveste ydelser. Her er coping i forhold til deres hverdags-
liv i centrum, særligt i forhold til den økonomiske knaphed og de medfølgende af-
savn, men også i forhold til andre arenaer som børnenes trivsel, familielivet/par-
forholdet og dårligt helbred. 
 
Som det fremgår af kapitel 3 er interviewpersonernes økonomiske situation gene-
relt præget af lave rådighedsbeløb, hvilket resulterer i en række handlinger rettet 
mod at have penge nok til overlevelse og forbrug. Vi ser i interviewene eksempler 
på strategier, der er præget af begrænsninger i forbrug og prioriteringer samt al-
ternative handlinger rettet mod at få flere penge til forbrug ved fx gældsstiftelse. 
De aktive copingstrategier kan i forbindelse med den økonomiske situation med 
fordel opdeles i handlinger rettet mod forvaltning af eksisterende ressourcer og 
forøgelse af ressourcerne (Lister 2004: 133-135). 
 
 
 

                                              
16 Empowermentperspektivet vil vi komme nærmere ind på i næste rapport. 
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Coping via forvaltning af eksisterende ressourcer 
Copingstrategier, som er rettet mod at (over)leve for de penge, som interviewper-
sonerne modtager i social ydelse, afspejler sig i budgetplanlægning, begrænsnin-
ger og minimering af forbrug samt nedprioriteringer.  
 
I forhold til budgetplanlægning ses bl.a. eksempler på, at flere af børnefamilierne 
inddrager børnefamilieydelserne i deres budgetter, og at fx elregninger betales, 
når disse penge kommer, eller at pengene indregnes i rådighedsbeløbet. Anni og 
Jan fortæller: ”Vi er kun bagud med en elregning nu, og den får vi rettet op på her 
d. 20. med børnepenge, og så er det slut, så er vi med”. Annis og Jans måde at 
håndtere deres økonomiske situation og de mange udgifter på er at inddrage bør-
nefamilieydelsen i budgettet, og vi ser generelt en tendens til, at børnefamilieydel-
sen, børnebidrag m.m. gør, at der i børnefamilierne er flere penge til rådighed end 
hos enlige, når de faste udgifter er betalt, jf. budgeteksemplerne i kapitel 3. 
 
En anden form for økonomisk planlægning er konsekvent tilbudsjagt. Indkøb 
planlægges efter, hvornår der er tilbud, og hvornår fx varer sættes ned pga. ud-
løbsdato. De personer, der coper på denne måde, er meget bevidste om tilbud, ud-
salg m.m. Kenneth fortæller fx: ”(…) så er jeg god til at gå efter reklamer. Jeg 
ved fx på fredag skal jeg til centret for at købe nyt telefonnummer til min datter, 
fordi hun der kan få 200 kr. taletid for 1 kr. Sådan nogen småting, det gør jeg”. 
Kenneth planlægger på denne vis sine indkøb efter reklamer og tilbud, så familien 
kan få mest muligt for pengene, hvilket vi især ser tendenser til blandt børnefami-
lierne. Her begrænses forbruget så vidt muligt. Der bliver kun købt de billigste fø-
devarer, hvilket betyder, at de sunde fødevarer bliver nedprioriteret, da de er dyre-
re end de mere usunde varer, hvilket nager forældrene, da de gerne vil give børne-
ne en sund kost. Der bliver også jævnligt købt genbrugstøj til både børn og foræl-
dre. Ifølge den kvantitative undersøgelse bruger starthjælpsmodtagere i højere 
grad genbrugsstrategien17 end andre forsørgelsesgrupper, og 80 % har således 
købt tøj eller møbler i genbrug, mens det kun er 34 % af de beskæftigede. I inter-
viewene ser vi enkelte eksempler på, at forældrene er bevidste om, at deres børn 
er flove over genbrugstøj, og at de hellere vil arve end at have genbrugstøj, hvilket 
gør, at et forældrepar før har løjet om, at tøjet var arvet frem for brugt – hvilket 
også kan ses som en form for copingstrategi. 
 
I børnefamilierne ses det således, at pengene forvaltes nøje, og at der er tale om 
langsigtede copingstrategier, hvor der handles strategisk og aktivt for at få penge-
ne til at slå til. Generelt er børnefamilierne bedre til at administrere de eksisteren-
de ressourcer end enlige uden børn, som bl.a. oplever ikke at have råd til mad 
sidst på måneden. Det at sørge for børnene og familien og få hverdagen til at for-
løbe harmonisk medvirker til at holde forældrene aktivt handlende. 
 
Området, som familierne bor i, har også betydning for copingstrategierne. Fx for-
tæller Anni og Jan, som bor på landet, at de samler nedfalden frugt i områdets ha-
ver for at kunne give børnene frugt og grønt, mens fx Kenneth, som bor i et bolig-

                                              
17 I rapporten: ”Levekår og coping- ressourcer, tilpasning og strategi blandt modtagere af 
de laveste ydelser” anvendes begreberne genbrugsstrategi, arbejdsstrategi, gældsstrategi 
og sælge-ud-strategi om de strategier, der fremgår af de kvantitative data (Ejrnæs, Han-
sen & Larsen 2010). 



77 

socialt område, hvor der er mange børn fra mindrebemidlede familier, fortæller, at 
der er gode muligheder for at få genbrugstøj gratis: 

”Der bor vi igen i en kollektiv by, så der har vi en rigtig god ordning. Nede i 
centret, ligger noget der hedder ”Genbrugsen”, og der kan du gå ned og 
hente tøj, og du behøver ikke lægge nogen penge. Og man kan gå ned og af-
levere det, de ikke kan passe mere, og så henter man det, de andre ikke kan 
passe mere. Tit og ofte så er det med mærker på og det hele, spritnyt.” 

 
På denne måde kan de muligheder, der er i lokalområdet, påvirke copingstrate-
gierne i forhold til den økonomiske situation. Mulighederne i lokalområdet og de 
lokale tilbud har også betydning for, hvorvidt interviewpersonerne og deres børn 
kan deltage i sociale aktiviteter. Generelt er der i familierne på de laveste ydelser 
ikke råd til ferier og sociale aktiviteter, og disse ting nedprioriteres generelt, hvis 
de koster noget. I flere af de boligsociale bebyggelser hører vi om, at der er mange 
gratis aktiviteter for børnene, og i landområderne er der muligheder for, at børne-
ne kan blive en del af de lokale sportsklubber. Anni og Jan fortæller, at deres ene 
søn er blevet træner i den lokale sportsklub, for så skal han ikke betale kontingent, 
og han kan derved gå til sport, som forældrene ellers ikke havde råd til.  
 
Forældrene gør generelt meget for, at deres børn kan deltage i sociale fritidsaktivi-
teter. For eksempel fortæller Kavitha og Lars og Anja, at de har søgt kommunen 
om tilskud til, at deres børn kan gå til henholdsvis dans og svømning. Begge fami-
lier har dog fået afslag, men arbejder videre med sagen. Anja fortæller: 

”Vi har jo nogle problemer med vores søn. For han skal gå til nogle aktivite-
ter. Og så har kommunen været hjemme hos os, og vi har spurgt, om vi ikke 
kan få lidt hjælp, så han kan gå til lidt, men det har de sagt nej til. Det sagde 
de nej til første gang, men nu kommer de her d. 30., og så har de fundet no-
get. Jeg kunne godt tænke mig, at han gik til svømning. Og så vil han også 
gerne gå til noget karate og boksning og sådan noget. De vil se, om de kan 
finde ud af noget med ham.” 

 
Familien håber herved, at kommunen vil gå ind og hjælpe dem i forhold til at få 
sønnen i gang med idrætsaktiviteter, da de ikke selv har mulighed for at betale 
kontingent. 
 
Coping i forhold til børnenes trivsel 
I alle familierne prioriteres børnenes behov højt, og forældrenes copingstrategier 
er i forbindelse med den økonomiske situation primært fokuseret omkring børne-
nes trivsel. Forældrene ønsker fx, at deres børn skal have et rigt fritidsliv, men de 
oplever, at de ikke har råd til fx kontingenter. Enkelte gør alt for at få råd hertil, 
som fx Kenneth, der udtrykker, at selvom det kan være et økonomisk problem, at 
hans datter gerne vil gå til spejder, så ”skal det ikke afholde hende, hvis hun gerne 
vil, så må vi finde pengene et eller andet sted”. Det er her tydeligt, at i forhold til 
forvaltning af de eksisterende ressourcer, er det børnenes behov, der prioriteres 
frem for alt andet. Dette fremgik også af budgeteksemplerne i kapitel 3, hvor fx 
Kavitha, som er mor til tre, fortæller, at hun køber mange ting til sine børn for, at 
de ikke skal føle sig udenfor, selvom hun ikke har råd til det. Hun fortæller, at 
børnene er ”prioriteret først, og selvom det er meget dyrt, så prøver jeg på at fin-
de en løsning på det – til at købe tøjet, som de ønsker, skoene som de ønsker, sko-
letaske som de ønsker og madpakke som de ønsker, stort set alt, så køber jeg bare 
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for at tilfredsstille dem”. Det er ofte de materielle ting, der prioriteres i børnefa-
milierne – de synlige symboler udadtil, hvorimod vi ser flere eksempler på, at fri-
tidsaktiviteter, der koster penge, nedprioriteres, hvilket kan hænge sammen med, 
at forældrene ikke kan overskue en fast månedlig eller halvårlig udgift mere i de-
res stramme budget. 
 
Når børnenes behov prioriteres højst, betyder det, at de voksne nedprioriterer de-
res egne behov, og især forhold til det sociale liv og deltagelse i arrangementer, 
der koster noget, eller hvor det forventes, at man skal have gave med, undgår de 
konsekvent. Der er i flere tilfælde tendenser til, at de voksne pga. økonomien 
trækker sig fra den sociale arena og herved mister venskaber og kontakt med an-
dre voksne, ud over den kontakt de har i forbindelse med børnenes skolegang, og 
hermed forringes deres livskvalitet, og der er risiko for social eksklusion. Der kan 
her tales om en form for overlevelsesstrategi, som benyttes til fordel for at have 
flere ressourcer til børnene, og der er snarere tale om tilpasning frem for coping. 
 
Coping via forøgelse af ressourcerne 
Udover ovenstående håndtering af de eksisterende ressourcer ser vi også eksem-
pler på, at interviewpersonerne forsøger at forøge deres økonomiske ressourcer fx 
ved at søge julehjælp eller ekstra tillægsydelser, at samle flasker, at få børnene til 
at arbejde samt at stifte gæld enten hos tvivlsomme lånefirmaer, hos familie og 
venner eller ved at købe på afbetaling og kontokort. Gæld forøger ikke ressourcer-
ne på længere sigt, men inddrages alligevel her, da vi anser det som en måde, 
hvorpå interviewpersonerne forsøger at få flere ressourcer til rådighed i deres 
hverdag. Udover disse umiddelbart ressourceforøgende aktiviteter tager enkelte 
mere alternative og desperate strategier i brug som fx at spille lotto i håb om den 
store gevinst, som skal få dem ud af knaphedssituationen, mens andre begiver sig 
ud i kriminelle handlinger, som fx tyveri og sort arbejde for at få flere ressourcer. 
 
Gældstrategien 
Gældsstrategien er en af de mest anvendte strategier blandt modtagerne af de la-
veste ydelser, og det fremgår af interviewene, at der optages gæld både i forbin-
delse med at overleve i hverdagen samt i forbindelse med særlige begivenheder 
som ferier, konfirmationer eller lignende. Gældsstiftelsen er for mange en despe-
rat handling, og især 300/450-timers reglen fordrer denne coping, i og med famili-
erne ikke på anden vis kan overleve, når de mister halvdelen af deres forsørgel-
sesgrundlag. Interviewpersonerne har tidligere enten udtømt mulighederne for at 
låne i banken – eller aldrig haft mulighed for det, og derfor låner de i dag primært 
af familie og venner, mens enkelte bevæger sig ud i at låne hos tvivlsomme låne-
firmaer og køber på afbetaling. Jim på 30 år kan fx ikke låne af banken, da han 
står i Ribers kartotek. Han skylder endvidere en del penge til Told & Skat pga. 
bøder og diverse, og hans familie og venner vil ikke låne ham penge længere: ”De 
vil ikke låne mig penge, så ved de godt, at der går lang tid før de får dem igen”. 
Så når Jim ikke har nogen penge, har han ingen at gå til ud over sin kæreste, som 
han selv siger, han indimellem ”nasser” på. 
 
Gældstiftelsen er udtryk for desperate handlinger, og generelt er aktiviteterne for 
at forøge ressourcerne kortsigtet dag-til-dag handlinger, hvor interviewpersonerne 
forsøger at afværge ikke at have penge til fx mad, skoleudflugt, julegaver eller 
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lignende. Disse handlinger kan derfor betegnes som Kortsigtede dag-til-dag af-
værgningsmanøvrer. Gælden har fremtidige konsekvenser, som interviewperso-
nerne ikke altid har taget højde for, da beslutningen er taget i et desperat øjeblik, 
og de kan derfor ende med at blive fanget i en gældsspiral, hvor de skylder til høj-
re og venstre uden nogen mulighed for at betale tilbage, og der kan derfor være 
tale om en copingstrategi, som på sigt er ressourceforværrende. 
 
Støtte fra frivillige organisationer 
Af andre strategier i forbindelse med at forøge ressourcerne ser vi, at enkelte fa-
milier søger om julehjælp og som nævnt ovenfor også om økonomisk støtte til 
fritidsaktiviteter for børn. Det er dog meget få af interviewpersonerne, der benyt-
ter de velgørende organisationers tilbud, og flere af dem, som vi taler med, kender 
slet ikke til de muligheder, der eksisterer. Dette fremgår også af den kvantitative 
undersøgelse, hvor henholdsvis 16 % af starthjælpsmodtagerne og 7 % af modta-
gerne af nedsat kontanthjælp inden for det sidste år har modtaget en eller anden 
form for hjælp fra velgørende organisationer (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). 
Dette vidner om, at denne form for coping kræver aktiv handling og ressourcer, fx 
i form af kendskab til organisationerne samt evner til at formulere en ansøgning 
m.m., hvilket kan være med til at hindre, at modtagerne af de laveste ydelser bru-
ger de tilbud, der er. 
 
Vi er i interviewene stødt på et par enkelte eksempler, hvor interviewpersonerne 
har opsøgt og fået hjælp fra lokale kirker. Abdahl fortæller, at familien har en dår-
lig kommunikation med kommunen bl.a. på grund af tolkemangel i kommunen, 
og at han derfor havde den lokale præst med til samtale ved kommunen, hvilket 
medvirkede til, at deres boligsikring steg: 

”(…) Og før det, var der to gange et møde med kommunen, som blev aflyst, 
fordi der ikke kom tolk. Og sidste gang havde vi en dansk ven [præsten] 
med. Den dag vi havde ham med, skete der ændringer – vi fik mere i bolig-
sikring. Den steg fra 1.000 kr. til 2.400 kr.” 

 
Abdhal kender præsten henne fra kirken, hvor han går til lektiehjælp engang imel-
lem, og denne kontakt har hjulpet familien til en bedre økonomi.  
 
Vi har også set et par enkelte eksempler på, at interviewpersonerne har opsøgt 
rådgivning og retshjælp ved fx Retshjælpen og andre frivillige rådgivningsinstan-
ser i forbindelse med deres sagsbehandling. To af interviewpersonerne har således 
haft en sag kørende, og den ene vandt sin sag og fik sin kontanthjælp tilbage med 
tilbagevirkende kraft, mens den anden sag stadig kører.  
 
Der er således eksempler på, at der opsøges hjælp i den frivillige sektor, men dem 
er der meget få af, og derfor kan det ikke antages, at det frivillige hjælpearbejde 
kan løse de afsavns- og fattigdomsproblemer, der opstår som konsekvens af de la-
veste ydelser. 
 
Børnene og fritidsjob 
Vi ser også kun få eksempler på, at børnene påtager sig fritidsarbejde som en res-
sourceforøgende strategi. Anni og Jans børn har altid arbejdet fra 13-års-alderen: 
”Så snart de har kunnet få et arbejde, har de måtte holde dem selv med lomme-
penge og tøj, det har været nødvendigt (…) som 13-årige har de kunnet gå med 
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aviser – det er jo det eneste, man kan i den alder”. Faduma og Muhammeds datter 
ledte efter arbejde, da de blev ramt af 300/450-timers reglen, hvilket var en nød-
vendighed for, at familien kunne klare sig. Men ud over disse eksempler er det ik-
ke en copingstrategi, som anvendes jævnligt, hvilket kan skyldes manglende ad-
gang til arbejde, eller at forældrene ikke ønsker, at børnene skal indblandes i den 
økonomiske situation. En beboerrådgiver i et udsat boligområde nævner i den for-
bindelse, at mange af de unge i området gerne vil arbejde, men at de har svært ved 
at finde et fritidsjob. 
 
Alternative strategier 
Af mere alternative strategier kan nævnes flaskeindsamling, sort arbejde, tyveri og 
pars beregning af økonomiske fordele ved at blive boende hver for sig. I forbin-
delse med flaskeindsamling hører vi om episoder, hvor flaskepant gør, at familien 
kan købe mælk: ”så gik vi ud og brugte alle vores kræfter på at samle flasker og 
tænkte: Hvor kan vi samle flasker nok til at få råd til mælk og brød (…)”. Sort 
arbejde er derimod en sjælden strategi blandt interviewpersonerne, hvilket kan 
skyldes, at interviewpersonerne generelt har et så dårligt helbred, at de ikke kan 
varetage et sort arbejde, samt at de ikke har adgang til det, dvs. netværk som tilby-
der dem arbejde. Ifølge den kvantitative undersøgelse er det kun en lille andel af 
dem på starthjælp (4 %), der har haft sort arbejde, mens der er lidt flere på nedsat 
kontanthjælp (13 %) – men dette ser ikke ud til at have noget at gøre med den 
nedsatte ydelse i og med, at andelen af beskæftigede, der har benyttet arbejdsstra-
tegien i forbindelse med en dårlig økonomisk situation, er betydelig større end 
blandt modtagerne af de laveste ydelser, hvilket kan skyldes, at de både har hel-
bredet til at udføre ”sort arbejde” og adgang til det (Ejrnæs, Hansen & Larsen 
2010). 
 
Laveste ydelser, parforhold og coping 
Den sidste alternative strategi vedrørende pars kalkulering handler om par, som 
begge modtager sociale ydelser, og som lægger strategier i forhold til deres bo-
form og reglerne om nedsatte ydelser. For par, der begge er på kontanthjælp, kan 
det økonomisk betale sig ikke at bo sammen, da de så ikke vil være i risikozonen 
for at blive ramt af 300/450-timers reglen og varighedsbegrænsningen, ligesom 
det kan være en fordel i forhold til diverse tillægsydelser. Herved kan der lægges 
strategier, hvor de ved at fravælge at flytte sammen bibeholder deres ydelser og 
sørger for, at de ikke får mindre i ydelse, end de er vant til. En anden strategi er, at 
personer, der allerede bor sammen, vælger at flytte fra hinanden for at få mere i 
social ydelse og derved forøge ressourcerne. Den første strategi kan ses som en 
undvigemanøvre, hvor de undgår at blive ramt af reglerne om nedsat ydelse, og 
den anden kan ses som en alternativ ressourceforøgende strategi. 
 
Vi ser i interviewene eksempler på begge strategier. Jim, som er på kontanthjælp, 
og hans kæreste, som er på sygedagpenge, fortæller således, at de ikke vil flytte 
sammen, så længe en af dem er på kontanthjælp: ”(…) på et eller andet tidspunkt 
vil vi flytte sammen, men vi skal bare sørge for begge to at arbejde, fordi det er jo 
sådan med kontanthjælpen, at er der en, der har arbejde, og den anden er på kon-
tanthjælp, så er det den, der har arbejde, der må betale alt”. Frygten for at blive 
reduceret i indkomsten har indflydelse på, at parret ikke flytter sammen på nuvæ-
rende tidspunkt til trods for, at de altid er sammen og har fælles økonomi. Frygten 
er reel, og to af interviewpersonerne, der er ramt af de laveste ydelser, fortæller, at 
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de fortryder, at de blev gift, fordi det betød, at de fik mindre udbetalt eller helt mi-
stede ydelsen. Deres økonomi blev forværret ved at blive gift. 
 
Også Azadeh, som er kontanthjælpsmodtager og mor til tre børn samt gravid med 
det fjerde barn, fortæller, at hun har valgt at lade være med at flytte sammen med 
kæresten og faderen til barnet, som er starthjælpsmodtager, idet de vil miste en del 
i sociale ydelser samt i de tillægsydelser, som hun modtager som enlig forsørger 
på kontanthjælp: 

”(…) min kæreste får kun lidt penge, 5.000 kr., og hvis han flytter sammen 
med mig, så stopper de det. (…) For eksempel betaler kommunen 3.000 kr. 
til min lejlighed, hvis han flytter ind, så stopper det. (…) Plus de vil også 
stoppe mine børnepenge, så vil jeg kun få 2.500 kr. til dem. Det er svært, så 
det har vi ikke tænkt på. Han bor her ved siden af. Vi er næsten naboer.” 

 
Azadeh undgår på denne vis at blive berørt af de laveste ydelser og indgår derfor 
egentlig ikke i vores målgruppe, da hun modtager almindelig kontanthjælp. Denne 
undvigemanøvre kan ses som en copingstrategi, der netop er udviklet i forbindelse 
med de laveste ydelser, hvor nedsættelsen af kontanthjælpen i højere grad rammer 
par end enlige, og det kan derfor være en fordel at forblive enlig forsørger, hvilket 
Azadeh er bevidst om. Her er ikke tale om et enestående eksempel, men en strate-
gi, som er kendt blandt fagfolk. En beboerrådgiver i et udsat boligområde udtaler i 
et ekspertinterview: 

”Det er jo folk, der bliver nødt til at snyde for at få flere penge. Og det er ik-
ke hensigtsmæssigt i et samfundsperspektiv – slet ikke, når mor og far lyver 
om, at de er sammen. Det er heller ikke psykologisk hensigtsmæssigt, når 
børnene skal lyve om, at far reelt er der. Det er der aldrig blevet gjort noget 
ved, og det er rent faktisk et større problem, end man tror. Med den lovgiv-
ning vi har, så presser man alle, folk lever under konstant overvågning, men 
uden at man egentlig gør andet.” 

 
Azadehs families økonomi vil blive dårligere, hvis de flytter sammen, og lovgiv-
ningen og de økonomiske stramninger er derfor medvirkende til, at Azadeh og 
hendes kæreste ikke bor sammen, og at deres børn derfor ikke lever sammen med 
deres far. Der er således tale om en copingstrategi, som påvirker hele familielivet. 
Ifølge beboerrådgiveren er der mange par, der både undgår at flytte sammen samt 
omgår reglerne, fordi de økonomisk føler sig presset til det, hvilket også er tilfæl-
det hos Azadeh, og dette kan anses som en desperat måde at cope på i forhold til 
de sociale ydelser/de laveste ydelser. Ud over dette eksempel, så er strategien med 
at forøge ressourcerne svær at få øje på, idet personerne, der benytter denne, pri-
mært ikke indgår i vores udvalg (de er på almindelig kontanthjælp), og samtidig er 
der tale om et tabubelagt emne, da disse strategier i nogle tilfælde bliver betragtet 
som socialt bedrageri. 
 
Ovenstående eksempler udtrykker primært en aktiv håndtering af de økonomiske 
vilkår, som interviewpersonerne på de laveste ydelser lever under, men der optræ-
der i interviewene også eksempler på en mere reaktiv håndtering af den økonomi-
ske situation og hverdagslivet, som viser sig i en afmagt overfor økonomisk at 
kunne overleve på de laveste ydelser, hvilket blandt andet afspejles i afhængighe-
den af at få hjælp af venner og familie. 
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Kortsigtet tilpasning via hjælp fra familie og venner 
Vi ser eksempler på, at interviewpersonerne får hjælp fra især familien til at over-
leve på de laveste ydelser. Familierne med børn bliver tit hjulpet af deres foræl-
dre/børnenes bedsteforældre, og det er således i kraft af dem, at børnene får lege-
tøj og tøj, kommer med på udflugter osv. Det er dog ikke alle interviewpersoner, 
der har ressourcerige forældre, og alle får derfor ikke denne hjælp. De enlige sø-
ger også hjælp hos familien, og det er også fra forældrene eller søskende, at de får 
hjælp. Her er der tale om hjælp i forhold til dagligdagsforbrug som mad, og vi ser 
fx, at tre af interviewpersonerne, der er på starthjælp, regelmæssigt spiser hos en-
ten forældrene eller søsteren, for ellers ville de ikke kunne klare sig økonomisk. 
 
Det er også af familien, at interviewpersonerne ofte låner penge, men mange af 
personerne med anden etnisk baggrund end dansk har ikke deres familie i nærhe-
den og kan låne af dem, så når det er nødvendigt at låne penge, er det af venner og 
bekendte, hvilket ikke er helt uproblematisk. Muhammed fortæller fx: 

”Så måtte jeg låne hist og pist hos en ven eller familiemedlem. Jeg har jo ik-
ke nogen familie her i Danmark, som har penge, som vi kunne låne af. Så jeg 
måtte låne af dem, vi kender (…) for man kan ikke låne i banken, når man er 
på kontanthjælp (…) Og så bliver man stemplet, hele familien. Og man kan 
ikke gå ind og spørge, om man kan låne, fordi ens kontanthjælp er blevet 
stoppet – det er meget nedværdigende i det arabiske miljø. Især for den her 
familie, for vi har aldrig modtaget kontanthjælp, og det er nedværdigende i 
forvejen (…) jeg har jo også min stolthed – og det er svært at gå til dem, der 
er nærmest, fordi der bliver hurtigt bagtalt og stemplet, selvom jeg er syg. 
De ved ikke, hvordan det er. Jeg har derfor gået til de andre venner, som er 
langt væk. Men det har ikke været nemt – det har været svært. Og det er 
svært at møde personer, som du ikke kan betale tilbage her og nu, for alle 
har brug for deres penge. Så det er rigtigt svært, fordi jeg er en stolt mand, 
der altid har klaret mig selv. Problemet er, at jeg ikke har fortalt dem, at min 
kontanthjælp er stoppet, for så kunne jeg sikkert ikke låne af dem. Så jeg har 
lånt forskellige steder og sagt, at jeg gerne vil have, at det bliver mellem os, 
der bliver jo også snakket i miljøet, og rygterne går jo også stærkt.” 

 
For Muhammed har det været meget nedværdigende at skulle låne af venner og 
bekendte, og han har ikke kunnet fortælle sandheden af frygt for, at de så ikke 
ville låne ham pengene. Han har været i en presset situation, hvor han har måttet 
lyve, og han har med gældsstiftelse sat sig i et afhængighedsforhold, hvor han 
føler, at hele familien bliver stemplet. 
 
At få hjælp fra familie og venner er generelt præget af en ambivalent følelse, idet 
det samtidigt med, at det hjælper dem ud af en svær situation, også sætter dem i et 
afhængighedsforhold, som mange giver udtryk for, at de er frustreret over og kede 
af. Susanne på 36 år, der modtager starthjælp, fortæller om hjælpen: ”(…) jeg har 
lånt af mine søskende, men tænk sig, at man skal låne for at kunne eksistere, du 
ved ikke, hvor mange tårer jeg har grædt”. Familien bliver for mange en redning, 
som for Berat, der tit spiser hos sin søster og i den forbindelse siger: ”Det er hel-
digt, at jeg har min søster”. De fleste af interviewpersonerne, der har været ramt 
af de laveste i ydelser, har befundet sig i en situation, hvor de har modtaget øko-
nomisk hjælp af familie og/eller venner, og det er generelt ikke noget, de bryder 
sig om. Det er for mange ganske uværdigt ikke at kunne klare sig selv økonomisk 
og skulle bede om hjælp. 
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Det at være nødsaget til at låne af andre, er noget interviewpersonerne føler sig 
tvunget ud i, og det løser ikke deres problemer på lang sigt. De fleste vil helst 
undgå det, og der er derfor tale om en desperat strategi, mens der i forhold til at få 
hjælp i form af fx gaver til børnene, aflagt tøj og middage er tale om en form for 
resigneret tilpasningsstrategi. 
 
At få hjælp fra familie og venner er en strategi, der oftest benyttes, når der ikke er 
andre muligheder, dvs. når de ikke kan låne af banken, og når de fx har så dårligt 
helbred, at de på ingen måde kan handle sig ud af deres situation. 
 
 
4.3 Coping og helbred 
Copingstrategierne og tilpasningen er i vid ustrækning relateret til den enkeltes 
helbredstilstand, da denne er en af de største barrierer for, at interviewpersonerne 
kan påtage sig et ordinært arbejde og derved afværge at være ramt af de laveste 
ydelser. For nogen fylder helbredsproblemerne så meget, at de heller ikke kan 
cope i forhold til deres økonomiske situation eller mestre livet generelt. Dette be-
tyder, at de fx føler sig magtesløse hver gang, der kommer en rudekuvert ind ad 
døren – hvad enten det handler om beskæftigelseskravene eller afdrag på lån eller 
lignende, og enten giver de op og lader stå til, eller også bliver de stresset og for-
søger sig med en række af de ovennævnte strategier. Den økonomiske knaphed 
kan, som vi så i kapitel 3, skabe finansielt stress og livsstress, som kan forværre 
det i forvejen dårlige helbred. I den kvantitative survey nævner 17 % af modta-
gerne af de laveste ydelser, at konsekvenserne af nedsatte ydelser har gjort dem 
deprimerede/givet dem psykiske problemer, 6 % har fået somatisk sygdom, mens 
16 % har fået en dårligere livskvalitet (Ejrnæs, Hansen & Larsen 2010). Dette kan 
være med til at handlingslamme modtagerne i forhold til at kunne ændre både ar-
bejdsløshedssituationen og den økonomiske situation, og det dårlige helbred synes 
generelt at påvirke copingstrategierne i en kortsigtet og enten resigneret eller de-
sperat retning. 
 
For nogle overskygger helbredsproblemerne alt, og her er strategierne primært fo-
kuseret omkring helbredsituationen, hvor fx det at få et bedre helbred, som i Be-
rats tilfælde, eller at få anerkendt sin sygdom og få tilkendt førtidspension, kom-
mer i centrum. Vi ser fx, at for Muhammed betyder det alt at få førtidspensionen 
igennem. Alle hans kræfter går på at kæmpe med systemet og få anerkendt, at han 
har en dårlig helbredstilstand. Han handler aktivt i forhold til kommunen for at få 
sin sag igennem, og han ser førtidspensionen som løsningen på både arbejdsløs-
hedssituationen og familiens økonomiske situation. Denne form for coping er fo-
kuseret, langsigtet og strategisk og går på tværs af de to overordnede arenaer og 
har helbredet som fokusområde. 
 
For andre betyder helbredsproblemerne, at de ikke har overskud til at handle, og 
derfor forholder de sig reaktivt til deres situation. Vi ser her eksempler på, at in-
terviewpersoner med helbredsproblemer, som tidligere har søgt at få anerkendt 
deres sygdom uden succes, ender med at give op. Abdhal og hans kone har begge 
helbredsproblemer, og de har forsøgt at forklare kommunen om konens helbred, 
men har ikke kunnet opnå forståelse trods lægepapirer: Abdahl fortæller: 
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”Det var lige meget, hvilke papirer og henvisninger fra lægen som kommu-
nen fik, de ville ikke høre på os. (…) Hvad kan lægen så gøre? Han prøver, 
men han kan ikke gøre noget. Kommunen har selv sagt, at det ikke er lægen, 
der bestemmer. (…) Og vi har fået flere lægeerklæringer til kommunen, og 
lægen har sagt, at de kan bare ringe, hvis der er noget. Men kommunen har 
bare ikke gjort det. (…) Alle de problemer vi havde [med kommunen], dem 
fik vi hovedpine af. Vi orkede det ikke og havde ikke overskud til det.” 

 
Familien har givet op efter de mange forgæves forsøg på at få anerkendt konens 
sygdom og på grund af den dårlige kommunikation med kommunen. De ved fx 
stadig ikke, hvorfor konen ikke længere får kontanthjælp: 

”Vi havde en samtale med kommunen, hvor der var kommet en tolk, som min 
kone ikke kunne forstå, for hun kan ikke forstå dari, og der var misforståel-
ser, og vi ville gerne have svar på, hvorfor de havde stoppet hjælpen, men 
det har vi aldrig fået. Vi blev sendt hjem og har ikke hørt fra dem siden (…). 
Det sidste halvandet år har vi slet ikke haft samtaler med kommunen, hvor 
der har været tolke til stede. Og før det, var der to gange et møde med kom-
munen, som blev aflyst, fordi der ikke kom tolk.” 

 
Manglen på at få ordentlig tolkning har skabt en afmagt i forhold til, at familien 
kan forholde sig til deres situation, idet de ikke forstår deres sagsbehandling, her-
under hvad der er sket med konens kontanthjælp. Familien har ikke længere kon-
takt med kommunen, og de er i dag meget passive i forhold til konens situation. 
De har givet op og tilpasset sig situationen, og deres strategier er i forhold til ko-
nens situation præget af resigneret tilbagetræknings- og tilpasningsstrategier. Det-
te skyldes blandt andet tolkeproblemer i kommunerne samt en afmagt over for sy-
stemet, som er vokset ud af mislykkede forsøg på at trænge igennem og blive lyt-
tet til i forhold til deres helbred. 
 
Coping og helbred hænger således sammen på flere måder. Der findes i denne for-
bindelse perspektiver, der påpeger sammenhængen mellem sundhed og følelsen af 
at kunne håndtere hverdagslivets udfordringer og situationer. Aaron Antonovsky, 
professor i medicinsk sociologi, påpegede, at sundhed drejer sig om at have en fø-
lelse af sammenhæng i sit liv (”sense of coherence”). Jo højere følelse af sammen-
hæng, man har i sit liv, desto sundere er man, fordi det giver styrke til at takle de 
udfordringer, livet giver. Sundhed har i Antonovskys perspektiv således at gøre 
med, hvor god man er til at mestre sit liv. I denne optik er sygdom knyttet til krop 
og helbred, og drejer sig om, hvordan man har det. Sundhed derimod er knyttet til 
livet og drejer sig om, hvordan man tager det. En stærk følelse af sammenhæng i 
livet giver en psykisk robusthed, der gør, at man bedre kan klare de svære situati-
oner og kriser, livet kan byde, og omvendt (Thybo 2003). Et perspektiv som kan 
bruges til at kaste lys over, hvordan copingstrategierne påvirkes af helbredstil-
standen og det mentale velvære, herunder sundhed og følelsen af sammenhæng i 
livet. 
 
 
4.4 Forskellige typer af copingstrategier 
I ovenstående afsnit fremgår det, at interviewpersonerne udvikler forskellige stra-
tegier til at imødegå de betingelser, som de laveste ydelser resulterer i, og at disse 
rettes mod forskellige arenaer som arbejdsmarkedet, den økonomiske situation, 
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børnenes trivsel og familielivet. I beskrivelsen af de forskellige strategier, som in-
terviewpersonerne gør brug af i forhold til de forskellige arenaer, optræder der en 
række fællesstræk, som kan illustreres ved hjælp af nedenstående model. 
 
Model over typiske copingstrategier i forbindelse med de laveste ydelser 
 

 
 
Modellen indeholder fire typer af copingstrategier, som er placeret i et koordinat-
system mellem langsigtede og kortsigtede handlinger samt proaktiv og reaktiv 
håndtering af situationen/coping og tilpasning. Modellen indeholder dikotomiske 
poler, og de fire typer af copingstrategier skal forstås som idealtyper. Strategierne 
er udtryk for interviewpersonernes fortolkning og forvaltning af at leve af de lave-
ste ydelser. Copingstrategierne kan ses i forhold til forskellige arenaer, og der kan 
handles med forskellige strategier i forhold til de forskellige arenaer. Der er såle-
des ikke nødvendigvis homogenitet i strategierne. Man kan fx godt anvende foran-
dringsrettet og problemløsende coping i forhold til arbejdsmarkedet og samtidigt 
låne penge i tvivlsomme lånefirmaer og herved anvende desperadocoping. Co-
pingstrategierne udelukker heller ikke hinanden, og der kan benyttes flere forskel-
lige strategier i forhold til samme arena. Modellen illustrerer de analytiske beteg-
nelser af de forskellige copingstrategier, som vi er stødt på, og den kaster lys over 
dikotomierne og forskellige typiske coping- og tilpasningsstrategier. 
 
 

Kortsigtet
dag-til-dag afværgemanøvre 

  

Forandringsrettet og problemlø-
sende copingstrategi 

Desperadocoping Resigneret tilpasnings- og 
tilbagetrækningsstrategi 

Reflekteret tilpasnings- og  
tilbagetrækningsstrategi 

Langsigtet
strategiske handlinger 

Proaktiv 
håndtering/ 
coping 

Reaktiv 
håndtering/ 
tilpasning 
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4.5 Opsamling: Strategier og barrierer og muligheder for 
at cope 

I det følgende skema sammenfattes de idealtypiske copingstrategier med de kon-
krete strategier, som er udtrykt i interviewene, og det danner et overblik over de 
mange forskellige tiltag, der er taget i brug og udviklet for at imødegå de livsbe-
tingelser og omstændigheder, som de laveste ydelser medfører: 
 

Idealtypiske coping- og  
Tilpasningsstrategier Empiriske eksempler/tiltag 

Forandringsrettet og problemløsende coping 
 

• Jobsøgning 
• Aktivering 
• Praktikophold 
• Uddannelse 
• Deltagelse i kurser 
• Ansøgning om økonomisk støtte (til fritidsak-

tiviteter/julehjælp m.m.) 

Desperadocoping 
 

• Gældsstiftelse 
• Sort arbejde 
• Tyveri 
• Kalkulering i boform og risiko for laveste 

ydelse/par 
• Spille lotto eller lignende 
• Samle flasker 

Reflekteret tilpasnings- og tilbagetrækning 
 

• Ansøgning om førtidspension 
• Afventning på pension 
• Budgetplanlægning 
• Økonomisk (ned)prioritering og begrænsning 
• Genbrug og tilbudsjagt 

Resigneret tilpasnings- og tilbagetrækning 
 

• Sygeliggørelse/at befinde sig i en sygerolle 
• Indtræden i en husmoderrolle 
• Modtagelse af hjælp fra familie og venner 
• Laden-stå-til 

 
Som vi har fremhævet undervejs er coping i forhold til de laveste ydelser ikke blot 
et spørgsmål om et individuelt valg, som den enkelte tager, men den kontekst in-
dividet agerer i, er væsentlig for de handlemuligheder, den enkelte har, ligeså vel 
som den enkeltes ressourcer er afgørende for, hvorledes situationen håndteres. Af 
analysen af coping og tilpasning fremgår det, at interviewpersonerne anvender 
forskellige strategier, og at de har forskellige betingelser for at kunne cope i for-
hold til at leve af de laveste ydelser. Når disse aspekter, herunder interviewperso-
nernes biografi og arbejdsmarkedspotentiale, som fremgår af kapitel 2, inddrages i 
analysen af copingstrategier, fremgår det, at der en række faktorer, som har ind-
flydelse på, hvordan den enkelte coper i forhold til de forskellige arenaer. Vi kan 
således identificere følgende faktorer som havende betydning for interviewperso-
nernes coping og tilpasning. 
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På det personlige niveau: 
• Helbredstilstanden. 
• Den enkeltes ressourcer i form af uddannelse, erhvervserfaringer/tilknytning 

til arbejdsmarkedet. 
• Netværk. 
• Biografi og udsathed i livsforløbet. 
• Kendskab og kontakt med frivillige hjælpeorganisationer. 
• Sproglige evner. 
 
På det samfundsmæssige/strukturelle niveau: 

• Konjunkturer og jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked. 
• Kommunale indsatser i lokalområdet. 
• Indsatser og aktiviteter i nærmiljø/boligområde. 
• Behandlingssystemet/muligheder for behandling. 
 
Vi har i dette kapitel skitseret strategier, som interviewpersonerne har udviklet i 
forbindelse med at håndtere konsekvenserne af at leve af de laveste ydelser. Med 
anden interviewrunde vil vi søge at komme nærmere ind på, hvordan strategierne 
virker, dynamikken og processen i forbindelse med de forskellige strategier samt 
gå mere i dybden med, hvilke forudsætninger der ligger til grund for at kunne co-
pe, samt hvilke mulighedsstrukturer der påvirker coping- og tilpasningsstrategier-
ne. 
 
Vi vil ud fra første interviewrunde således kun påpege foreløbige konklusioner og 
pejlemærker til, hvad næste interviewrunde skal undersøge nærmere og gå mere i 
dybden med. 
 
Foreløbige konklusioner 
Interviewpersonerne håndterer det at være ramt af de laveste sociale ydelser ved at 
udvikle strategier, der både er rettet mod arbejdsløshedssituationen og mod at få et 
hverdagsliv med en stram økonomi til at fungere på bedst mulig vis. 
 
I forhold til arbejdsmarkedet anvender de personer, der er arbejdsmarkedsparate 
og har et godt helbred, problemløsende strategier som jobsøgning, opkvalificering 
via kurser, praktik og aktivering. De problemløsende strategier virker for dem, der 
har en tidligere arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse og ressourcestærke net-
værk. For andre, som fx har problemer med det danske sprog, mangler erfaringer 
fra det danske arbejdsmarked og/eller er ufaglærte, er det sværere at få et ordinært 
og stabilt job. Stigende arbejdsløshed samt mangel på relevante kommunale akti-
veringsindsatser spiller for denne gruppe en særlig stor rolle for deres muligheder 
for at komme i job. Effekten af problemløsende copingstrategier påvirkes hermed 
af et samspil mellem individuelle ressourcer og af de muligheder, der er til stede 
på det lokale arbejdsmarked og i den lokale kommunes aktiveringsindsatser. 
Ufaglærte og personer uden arbejdsmarkedstilknytning, som er arbejdsmarkedspa-
rate, og som ikke kan opnå et job, risikerer hermed at leve af de laveste ydelser og 
dermed blive marginaliseret. 
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Ud over de arbejdsmarkedsparate er der en stor gruppe af interviewpersoner, som 
er påvirket af et dårligt helbred. De oplever ikke, at de har mulighed for at indfri 
beskæftigelseskravene, og det dårlige helbred er en barriere for, at denne gruppe 
kan handle problemsløsende i forhold til deres arbejdsløshedssituation. Nogle an-
vender i den forbindelse reflekterede tilpasningsstrategier og anser førtidspension 
eller folkepension som eneste alternative løsning på deres situation. Andre har ik-
ke ressourcer og overskud til at tænke i disse baner og forholder sig reaktivt og 
kortsigtet til at leve af de laveste ydelser, hvilket afspejler en resigneret tilpasning 
til deres situation. 
 
De reaktive tilpasningsstrategier, som præger strategierne for dem, der har et dår-
ligt helbred, skyldes blandt andet en oplevelse af at være fastlåst i en sygerolle, 
hvor der er behov for både relevant sygdomsbehandling og en aktiv relevant 
kommunal indsats. Interviewpersonerne oplever i den forbindelse en mangel på 
fleksjob og anerkendelse af deres helbredsproblemer i kommunerne samt adgang 
til behandling, hvilket skaber en oplevelse af afmagt og resulterer i en passivitet i 
forhold til egen situation. 
 
I forhold til at håndtere et hverdagsliv med de laveste ydelser som forsørgelses-
grundlag bærer strategierne præg af de samme former for coping og tilpasning, 
som er nævnt i ovenstående skema. Desperadocoping er i denne forbindelse ofte 
anvendt. Denne form for coping dækker fx over gældsstiftelse, som er en af de 
mest anvendte strategier, og som for mange er en nødvendighed for at klare sig 
igennem hverdagen. Især 300/450-timers reglen resulterer i denne form for co-
ping. Gældsstiftelse anses som en desperat handling, idet der ikke er udsigter til 
tilbagebetaling, og at gælden i sidste ende kan risikere at fastlåse dem i den trange 
økonomiske situation samt forværrer denne. Også det at spille lotto eller begå ty-
veri anses som desperadocoping. 
 
Andre strategier i hverdagen består i budgetplanlægning, nedprioritering og be-
grænsninger i forbrug. Endvidere er der eksempler på mere alternative strategier, 
hvor par, hvor de begge er ramt af sociale ydelser, kalkulerer med deres boform i 
forhold til risikoen for at skulle leve af de laveste ydelser. Det vil sige, at de und-
lader at flytte sammen for ikke at blive udsat for reduktion i deres indkomst, eller 
at de flytter fra hinanden i takt med, at risikoen for reduktion af ydelserne stiger 
eller for at opnå mere i social ydelse. På denne vis har reglerne om de laveste 
ydelser konsekvenser for parforholds og familiers udvikling. 
 
Coping og tilpasning, der handler om at få hverdagen til at hænge sammen, er 
generelt afhængige af interviewpersonernes netværk, de lokale omgivelser samt 
familieforhold. Endvidere er strategierne afhængige af personernes kendskab til 
lovgivningen og den kommunale administration eller til frivillige organisationers 
tilbud. Vi ser både eksempler på hjælp og støtte fra den kommunale administrati-
on, men også eksempler på ”systemfejl”, som viser, at tilbuddene ikke kan bruges 
eller ikke fremsættes på det rigtige tidspunkt. Vi ser i interviewene ikke mange 
eksempler på, at tilbud fra frivillige organisationer benyttes. Det kræver nemlig 
både kendskab til disse organisationers eksistens og deres ansøgningsprocedurer 
og herudover ressourcer til at være opsøgende for at kunne gøre brug af disse til-
bud, og flere af interviewpersonerne har ikke disse ressourcer. Derfor er det oplagt 
at påpege, at til trods for, at de frivillige organisationers tilbud virker i de tilfælde, 
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hvor de anvendes af interviewpersonerne, så kan de frivillige hjælpeorganisationer 
generelt kun i liden udstrækning afbøde de vilkår, som de laveste ydelser skaber 
for modtagerne heraf.  
 
Det kræver ressourcer at cope problemløsende og hensigtsmæssigt i forhold til at 
være ramt af de laveste ydelser – ressourcer som mange af interviewpersonerne 
ikke er i besiddelse af. De eksisterende offentlige tilbud og frivillige organisatio-
ner giver kun i lille omfang mulighed for coping og bedre tilpasning til den pres-
sede økonomiske situation. For øjeblikket spiller familie og netværk den mest 
betydningsfulde rolle i forhold til at udvikle tilpasningsstrategier og aktive foran-
dringsrettede copingstrategier. Desværre har modtagerne af de laveste ydelser 
sjældent noget stort og økonomisk ressourcerigt netværk, som de kan trække på. 
De er derfor ofte helt afhængige af offentlige organisationers eller NGO’ers ind-
sats for at kunne udvikle hensigtsmæssige copingstrategier.  
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Bilag 1: Metode 

Formålet med den kvalitative undersøgelse er at udfolde og nuancere spørgeske-
maundersøgelsens temaer om materielle og sociale afsavn og ydelsesmodtagernes 
copingstrategier samt belyse modtagernes subjektive oplevelse af konsekvenserne 
af at være ramt af de laveste ydelser. Med den kvalitative undersøgelse kan vi op-
nå en dybtgående indsigt i emnet og forstå og fortolke modtagernes handlinger 
ved at anvende en fortolkende helhedsorienteret tilgang. 
 
De laveste ydelser påvirker især familiernes økonomiske situation og begrænser 
deres rådighedsbeløb til et niveau, der gør modtagerne af disse ydelser til gruppen 
med de laveste indkomster i Danmark. Undersøgelsen er inspireret af tidligere 
kvalitative fattigdomsundersøgelser og bygger på erfaringer fra disse undersøgel-
ser om, hvorledes fattigdom undersøges (fx Andersen & Larsen 1989, Bak 2004, 
Københavns Kommune 2007, Reeh 2007, Nedergård 2009). 
 
Dette bilag indeholder en beskrivelse af de metodiske overvejelser, der har været i 
forbindelse med at udføre den kvalitative undersøgelse og inddrager beskrivelse af 
de anvendte metoder, af udvalget af interviewpersoner samt af overvejelser i for-
hold til målgruppen og interviewsituationen. 
 
Metodiske overvejelser og analysestrategi 
Empirien i den kvalitative undersøgelse består primært af semistrukturerede inter-
view med enkeltpersoner og husstandsinterview med personer, som er eller har 
været ramt af de laveste ydelser. Styrken ved at anvende det kvalitative interview 
er, at vi gennem samtale kan belyse individers oplevelser, handlinger og holdnin-
ger til et bestemt emne og genstandsfelt og herved få indblik i personernes livs-
verden. Med det kvalitative interview afdækkes modtagernes subjektive oplevel-
ser af konsekvenserne af at være ramt af de laveste ydelser, herunder afsavnene og 
den sociale eksklusion samt deres syn på, hvordan de takler vanskelighederne. 
Der er tale om en forløbsanalyse, og interviewene vil gentages med ca. et halvt til 
et helt års mellemrum med de samme interviewpersoner. 
 
For at få et konkret og illustrativt indblik i interviewpersonernes økonomiske situ-
ation anvendte vi i interviewet budgetstudier, som ofte har været anvendt til at be-
lyse fattigdom (Andersen & Larsen 1989, Bak 2004). Her registrerede vi ved 
hjælp af et budgetskema interviewpersonernes økonomiske forhold, herunder op-
lysninger om deres indtægter og udgifter, evt. gæld og det månedlige rådighedsbe-
løb. Vi søgte samtidigt et indblik i, hvad de brugte deres penge på, fx deres mad-
budget og faste udgifter til medicin og transport mv. Budgetskemaet kan ses i bi-
lag 3. 
 
Interviewene foregik i de fleste tilfælde hjemme hos interviewpersonerne, og i den 
forbindelse indgik også en observation af boligen og lokalområdet. Her blev bl.a. 
registreret, hvorvidt børnene havde deres eget værelse, om de havde vaskemaski-
ne, computer, om der var have eller gårdmiljø, og hvordan lokalområdet fremstod, 
hvilket giver et indblik i levestandarden og hvilke former for bolig og boligområ-
de modtagerne af de laveste ydelser bor i. 
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Observationen blev beskrevet efter hvert interview ligesom forløbet, førstehånds-
indtrykket og stemningen i interviewet blev beskrevet efter hvert enkelt interview, 
hvilket giver indblik i interviewsituationen og fortæller om den usagte tilstand 
samt sætter interviewet ind i en kontekst. 
 
Ud over ovenstående metoder, som vi anvendte i forbindelse med selve interview-
et, benyttede vi registreringsmetoder i forbindelse med kontakten til potentielle in-
terviewpersoner, idet vi efter mange forgæves opkald til især etniske minoriteter, 
som ofte ikke ønskede at være med, fandt, at registrering af, hvem der ikke øn-
skede at deltage samt årsagerne hertil, var interessant i forhold til de metodiske re-
fleksioner over inddragelse af udsatte borgere i undersøgelser som denne. 
 
Ud over interview med borgere, der modtager de laveste ydelser, omfatter empiri-
en desuden en række ekspertinterview med beboerrådgivere, kommunale medar-
bejdere, forskere og repræsentanter for frivillige organisationer, der er i tæt kon-
takt med ydelsesmodtagerne og/eller som har kendskab til målgruppen. I første 
interviewrunde er der udført fem ekspertinterview med personer, der har kendskab 
til emneområder, som er særlig relevante for vores undersøgelse, som fx flygtnin-
ge på starthjælp, unge under 25 år, der modtager sociale forsørgelsesydelser, etni-
ske minoritetskvinder og boligområder, hvor der generelt er en høj koncentration 
af grupper på langvarig offentlig forsørgelse. Ekspertinterviewene er i forbindelse 
med første runde udført med henblik på at opnå en indledende viden om målgrup-
pen samt evt. kontakt til målgruppen. I forbindelse med anden interviewrunde vil 
vi inddrage flere ekspertinterview i forhold til de emner og områder, som vi gerne 
vil have uddybet og sat i perspektiv. 
 
Interviewundersøgelsen 
I gennemførelsen af det kvalitative interview har vi ladet os inspirere af Steinar 
Kvales 7 trin herfor: 1. tematisering, 2. design af undersøgelsen, 3. gennemførelse 
af interview, 4. transskription af interview, 5. analyse af interviewene, 6. verifice-
ring af interviewene og 7. rapportering af resultater fra interviewene (Kvale 2001). 
 
For at udføre de semistrukturerede interview er der udarbejdet en interviewguide, 
der sikrer, at vi kom omkring bestemte temaer, der belyser vores problemstilling. I 
interviewguiden har vi både inddraget konkrete spørgsmål i forhold til interview-
personernes arbejdsløshedssituation og i forhold til deres økonomi, ligeså vel som 
vi har åbne spørgsmål, der lægger op til, at interviewpersonen frit kan fortælle om 
hans eller hendes subjektive oplevelser af situationen. Vi har undervejs gjort brug 
af elementer fra den biografiske metode og lagt op til en tematisk livsfortælling 
for at få indblik i personernes livsforløb i forhold til at være endt på de laveste 
ydelser, samt af hverdagslivsfortællinger for at få frem, hvorledes den trange øko-
nomi påvirker deres hverdag. 
 
Interviewguiden inddrager følgende temaer: 

- Interviewpersonernes forsørgelses-, uddannelses- og arbejdsmarkedskar-
riere 
Interviewpersonens tilknytning til arbejdsmarkedet op gennem tiden og frem 
til nu rekonstrueres ved, at der lægges op til en biografisk fortælling, hvor in-
terviewpersonen fortæller og reflekterer over vejen frem til at blive ramt af de 
laveste ydelser – hvilke omstændigheder og hændelser, der har haft betydning 
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herfor. Livsfortællingen kæder betydningsfulde begivenheder sammen i den 
rækkefølge, som giver mening for interviewpersonen, og vi får herved indblik 
i den subjektive forståelse og fortolkning af situationen (Horsdal 1999). 
 
Der spørges undervejs i interviewet til tidligere erhvervserfaringer, uddannelse 
og forsørgelseskilder, herunder familiens forsørgelseskilde, om ægtefælle har 
job osv. Endvidere spørges ind til fremtidsudsigter i forhold til arbejdsmarke-
det, om de fx er jobsøgende. 
 

- Interviewpersonernes økonomiske situation/synliggørelsen af de laveste 
ydelsers konsekvenser 
Her anvendes et faktisk budget for familien eller et budgetskema, og der spør-
ges til, hvordan budgettet var før og efter ydelserne blev nedsat, og hvad ned-
sættelsen har betydet. Herefter lægges der op til, at interviewpersonen kan for-
tælle om prioriteringer i udgifter og aktiviteter samt de oplevede afsavn. For at 
få indblik i de laveste ydelsers konsekvenser for hverdagslivet lagde vi endvi-
dere op til hverdagslivsfortællinger ved fx at spørge ind til, hvad interviewper-
sonen får dagen til at gå med, hvor og hvordan der købes ind, hvilke priorite-
ringer der foretages, om han eller hun ser andre mennesker i sin hverdag, om 
børnene går til fritidsaktiviteter i hverdagen, og om familien generelt deltager i 
sociale aktiviteter. Herunder indgik også belysning af påvirkningen af den 
psykiske og helbredsmæssige tilstand. 
 
Disse beretninger giver et billede af levestandarden og de vilkår, modtagerne 
af de laveste ydelser lever under. Samtidigt opsøgte vi også information om, 
hvad familien gør for at få hverdagen til at hænge sammen – hvordan de hånd-
terer situationen, og herved får vi indblik i de copingstrategier, som anvendes. 
Dette aspekt er inddraget, idet vi ikke ser individet som et passivt offer for 
omstændighederne. Vi har dermed en antagelse om, at individet udvikler stra-
tegier for at overleve på bedst mulig vis på de laveste ydelser. 
 

- Interviewpersonernes netværk og erfaringer med offentlige instanser og 
frivillige organisationer 
Her undersøges det, hvorvidt interviewpersonerne har et netværk, som de kan 
trække på – om de kan få hjælp fra familie og venner til at håndtere deres situ-
ation, om de opsøger frivillige organisationer for at få hjælp. Endvidere spør-
ges ind til deres erfaringer med de offentlige instanser, herunder kommunen 
og de kommunale indsatser og tilbud. Her undersøges det, om der et samspil 
mellem interviewpersonernes coping og deres oplevelse af de rammer og mu-
ligheder, der er inden for de offentlige instanser, fx i forhold til fleksjob, akti-
vering og behandling. Endvidere spørges til, hvordan de oplever mulighederne 
for at få hjælp i Danmark og hvad deres syn og holdning til fattigdom i Dan-
mark er. Her drejes vinklen over på deres politiske holdninger.  
 
Generelt søger vi her at få indblik i, i hvor stor udstrækning uformelle og for-
melle netværk anvendes i forhold til familiernes copingstrategier, samt hvilken 
rolle de offentlige instanser spiller, herunder de kommunale indsatsers effekter 
set fra et brugersynspunkt. 
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- Interviewpersonernes fremtidsudsigter 
Afslutningsvis har vi spurgt ind til interviewpersonernes fremtidsudsigter – 
hvad deres planer er i forhold til arbejdsløshedssituationen og deres økonomi-
ske situation. Her får vi et billede af, om de ser negativt eller positivt på deres 
fremtid, om de tror på, at de kan ændre situationen, og der lægges her op til 
næste interview, hvor det bliver muligt at se, om visioner og planer fortsat be-
står, eller de har ændret sig. 

 
Dette var overordnet indholdet af interviewguiden, som kan ses i bilag 2. Indle-
dende bad vi interviewpersonerne fortælle om dem selv, deres familie og bolig og 
boligområde for at få indblik i, hvem vi talte med. Hvis det var etniske minorite-
ter, vi interviewede, spurgte vi her også ind til deres migrationshistorie. Ofte gik 
livshistorien i gang her, og vi har derfor ikke fulgt guiden slavisk, men blot brugt 
den som tjekliste til, at vi kom omkring alle emnerne. Undervejs gav vi således 
plads til, at interviewpersonerne selv i eget tempo og med egne formuleringer 
kunne komme til orde og fortælle deres livshistorie. Herved fik vi indblik i emner 
og sammenhænge, som vi ikke selv havde forudset, og vi fik løbende inspiration 
til at udvide guiden. Et emne, som fyldte meget i mange af interviewene, var hel-
bred, og derfor blev uddybende spørgsmål hertil relevant at inddrage. Vi havde så-
ledes store fordele ved at have åbne spørgsmål og anvende den biografiske meto-
de og hverdagslivsfortællinger. 
 
Interviewgennemførelsen 
I og med at vores målgruppe på mange områder er en udsat gruppe, har vi i for-
hold til rammerne for interviewet og interviewsituationen gjort os nogle overve-
jelser i forbindelse med at skabe en god og tillidsfuld stemning under interviewet 
samt sørge for, at interviewpersonerne føler sig hørt og har en god oplevelse med 
interviewet, hvilket også var vigtigt for at sikre, at de vil være med igen i næste 
interviewrunde. Interviewet blev derfor primært afholdt hjemme hos interviewper-
sonen, da det er afgørende for at skabe en tillidsfuld stemning, at interviewperso-
nen føler sig tryg i de omgivelser interviewet udføres i18. Især, når interviewet 
omhandler følsomme og tabubelagte emner er vante rammer at foretrække (Kvale 
2001). 
 
Interviewene tog halvanden til to timer, men selve besøget med indledende og ef-
terfølgende snak tog ofte længere tid, og vi tog os god tid til dette, da den ufor-
melle snak var opbyggende for tilliden. Selve interviewet blev indledt med en kort 
præsentation af undersøgelsen og formålet samt praktiske oplysninger om tavs-
hedspligt, anonymisering, optagelse af interviewet på bånd, og at deltagelse var 
frivillig. Interviewene blev afrundet med en ”debriefing”, hvor interviewpersoner-
ne kunne stille yderlige spørgsmål, og hvor vi spurgte ind til, om de vil være med 
i anden interviewrunde, hvilket alle var positiv stemt for. De fik samtidigt en sed-
del med information om projektet og en e-mail-adresse og telefonnummer, de 
kunne kontakte os på, hvis de havde tilføjelser eller spørgsmål. 
 
I interview, hvor der var brug for tolk, hvilket personer med anden etniske bag-
grund end dansk selv afgjorde i den indledende telefonsamtale, anvendte vi en 

                                              
18 Enkelte interview blev afholdt på aktiveringssteder, hvor personerne gik og et enkelt 
interview blev afholdt på universitet, da personen ikke ønskede, at vi kom hjem til ham. 
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tolketeknik, som er opstillet for den ideelle tolkesamtale. Hvert interview blev så-
ledes indledt med en før-samtale mellem interviewer og tolk omkring rammerne 
om interviewet, selve interviewet blev indledt ved, at der blev lagt mærke til pla-
ceringen af deltagerne, tolken præsenterede sig selv og tolkningen og interviewet 
gik i gang. Interviewet blev evalueret sammen af tolk og interviewer i en efter-
samtale, og eftersom vi brugte den samme tolk i interviewene kom vi undervejs 
frem til en konstruktiv procedure i forbindelse med tolkning og rollefordeling i in-
terviewene (Galal 1999). 
 
Analysestrategi 
Alle interview blev efterfølgende transskriberet og analyseret via softwarepro-
grammet Nvivo. Her trækkes bestemte passager frem i interviewmaterialet og ko-
des i overensstemmelse med de overordnede temaer på tværs af alle interviewene. 
Ved nærmere gennemlæsning og analyse fremkom der flere relevante temaer, og 
vi udviklede derudfra flere kategorier/koder. Kategorierne anvendes til at skabe 
overblik over datamaterialet og danner baggrund for de analytiske kapitler og 
over- og underafsnit19. Således danner kodningerne også baggrund for vores ana-
lyse. 
 
Ulempen ved kodning via Nvivo er, at enkelte tekstpassager tages ud af den sam-
menhæng, de står i, og derved løsrives fra konteksten. Herved kan man miste den 
helhedsforståelse af emnet, som vi netop ønsker at opnå med den kvalitative un-
dersøgelse. Derfor har vi analyseret hvert enkelt interview, inden vi kodede det i 
Nvivo for at være sikre på at anskue emnerne i den kontekst, de står i. Vi har i 
denne forbindelse foretaget en tematisk biografisk analyse af interviewpersoner-
nes livsforløb med fokus på deres biografi i forhold til uddannelses-, arbejdsmar-
keds- og forsørgelsesforløb samt familie- og boligforhold og særlige hændelser. 
For at danne overblik over deres forløb har vi gengivet tidslinjer for hver enkelt 
persons forløb. Endvidere har vi foretaget en sammenfatning af hvert enkelt inter-
view i forhold til det biografiske forløb og de overordnede emner for at undersøge 
sammenhængen mellem for eksempel livshistorie og copingstrategier. 
 
I denne rapport har vi primært fremhævet den horisontale analyse i form af et nu-
anceret billede af livsbetingelser og coping i tiden omkring interviewtidspunktet. 
De fællesstræk, som vi på tværs af datamaterialet har fundet via Nvivo, er blevet 
fremlagt. Tendenser såvel som nuancer er fremstillet via udvalgte illustrative ek-
sempler. Endvidere vil vi undervejs inddrage den tematiske biografiske analyse, 
hvor enkeltpersoners livsforløb og historie fremstilles via casebeskrivelser, som 
giver et helhedsorienteret billede og viser, at deres fortid spiller ind på deres situa-
tion i dag. 
 
Vores belysning af livsbetingelser og coping er først og fremmest et øjebliksbille-
de. I selektionen af temaer har vi valgt at fremlægge en detaljeret beskrivelse af de 
interviewede, der modtager de laveste ydelser, herunder en karakteristik af deres 

                                              
19 Kategorierne/kodningerne i Nvivo er: økonomisk situation, gæld, afsavn, bolig-
+område, netværk, kommunen, systemet og de nye regler, helbred, social eksklusion, 
mindreværd/diskrimination, afmagt, anerkendelse, coping ift. arbejde, coping ift. førtids-
pension, coping ift. netværk, coping ift. økonomi, fremtid. 
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arbejdsmarkedsprofil, deres individuelle ressourcer og deres livsforløb i forhold til 
arbejdsmarkedet, og hvad der har haft betydning for deres vej til de laveste ydel-
ser (kapitel 2). Vi har endvidere valgt at fokusere på deres livsbetingelser og de 
konsekvenser, de laveste ydelser har haft (kapitel 3). Sidst kommer vi ind på de 
copingstrategier, som interviewpersonerne anvender for at handle i forhold til de 
livsbetingelser og afsavn, de laveste ydelser resulterer i. Dette emne berører vi 
dog mindre grundigt, og vi afgrænser os til at fokusere på deres coping i forhold 
til arbejdsmarkedet og den økonomiske knaphed og afsavnssituation. Efter anden 
interviewrunde, hvor vi spørger til deres coping inden for det sidste halve til hele 
år, vil vi have mere nuanceret og udførlig viden om processen i forhold til deres 
copingstrategier, og vi vil i næste rapport fokuserer mere på copingemnet. 
 
Udvælgelse af informanter og præsentation af de udvalgte husstande 
I udvælgelsen og kontakten med interviewpersonerne har det været væsentligt, at 
disse deltog af egen fri vilje, og at de vil deltage igen om et halvt til et helt år, da 
der er tale om en forløbsanalyse. Som udgangspunkt har vi søgt vores interview-
personer blandt deltagerne i den kvantitative undersøgelse, idet personerne, der 
deltog heri, blev spurgt, om der måtte blive taget kontakt til dem igen for et yder-
ligere interview. 85 % af deltagerne i surveyen svarede ja til, at de gerne ville kon-
taktes igen, og der var her således en stor population at udvælge interviewperso-
ner ud fra. 
 
For at kunne illustrere livet på de laveste sociale ydelser og samtidig præsentere et 
nuanceret billede har vi i vores udvalg af interviewpersoner søgt at inddrage et 
bredt udsnit af de familier, der er berørt af de laveste ydelser. I den forbindelse har 
vi ønsket et bredt udsnit i forhold til ydelsestype, etnicitet, familietype og geogra-
fiske forhold. Vi har som udgangspunkt tilstræbt at opnå en fordeling af inter-
viewpersonerne på de enkelte udvalgte variable, som svarer til befolkningen på 
laveste ydelser, som den fremgår af registerundersøgelsen (Hansen, Hansen & 
Hussain 2009). Vi har i den kvalitative undersøgelse tilstræbt et fokus på børnefa-
milier, idet vi gerne vil undersøge, hvilke konsekvenser de laveste ydelser har for 
børnenes liv, og vi har derfor valgt at inddrage færre enlige og par uden børn og 
flere børnefamilier end, hvad vi skulle i forhold til at søge et repræsentativt udsnit. 
Vi har ønsket et variation i forhold til den enkeltes livshistorie, og vores udvæl-
gelse bygger derfor også på en løbende vurdering i forhold til, hvordan den enkel-
te interviewperson passer ind i gruppen og bidrager med ny viden. Registerunder-
søgelsens fordeling er brugt som et vejledende redskab til at udvælge vores inter-
viewpersoner. Det vigtigste kriterium har imidlertid været, at interviewpersonerne 
har kunnet fortælle os om konsekvenserne af i forskellige situationer at have de 
laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag og på den måde bidrage til ny og nuan-
ceret indsigt i emnet. 
 
Der er foretaget interview med 30 husstande. Undervejs opstod der en række pro-
blemer med at gennemskue, hvorvidt den enkelte borger havde været udsat for, at 
deres ydelse var blevet nedsat. Det var især i forhold til ydelseskategorien nedsat 
kontanthjælp, der var problemer, idet det viste sig, at mange af interviewpersoner-
ne ikke var bevidste om, hvorvidt de var på nedsat kontanthjælp eller almindelig 
kontanthjælp. Dette skyldes hovedsageligt en uoverskuelig økonomi, samt en op-
levelse af forvirrende og uforståelige regler og breve fra kommunen. En forvirring 
som også fremgår af den kvantitative undersøgelse, hvor der ikke altid var over-
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ensstemmelse mellem registreringer af nedsat ydelse fra registerdata og informan-
ternes egne udtalelser om, hvorvidt de har oplevet at få nedsat den sociale ydelse. 
Dette betød, at vi efter nogle overvejelser måtte sortere i vores interviewpersoner 
for at sikre, at de faktisk tilhører kategorien: modtagere af de laveste ydelser. 
 
Med en vurdering af interviewpersonernes beretninger, husstandenes indtægter og 
indsigt i breve fra kommunen kunne vi udpege 16 husstande, som med sikkerhed 
har været udsat for en af de laveste ydelser. I disse indgår 27 voksne personer og 
29 børn, og i alt er 56 personer i udvalget således berørt af de laveste ydelser.  
 
Vi har primært interviewet den eller de familiemedlemmer, der er eller har været 
på de laveste ydelser, idet dette har været vores udvalgskriterium, men samtidig 
har vi indhentet oplysninger om hele husstanden og inddrager derfor også kære-
ster/ægtefællers forsørgelsessituation. I de fleste af interviewene med par deltog 
begge voksne, hvis de begge var hjemme, og i enkelte interview har ældre børn 
også deltaget i interviewet. 
 
Kontakten og interview med de resterende husstande, som ikke direkte indgår i 
vores målgruppe, bruges også konstruktivt. Her har vi fået relevant information, 
som vi også løbende inddrager i denne rapport. Gruppen er primært enlige forsør-
gere på kontanthjælp, som kun kan rammes af kontanthjælpsloftet, og i de fleste 
tilfælde er de ikke blevet sat ned i ydelse på noget tidspunkt, da loftet sjældent 
rammer enlige forsørgere20, og vi har derfor ikke kunnet registrere dem som mod-
tagere af nedsat ydelse. Men selvom reglen ikke har direkte konsekvenser for de-
res økonomi, fremstår der relevante informationer, som fx copingstrategier rettet 
mod ikke at blive ramt af de andre regler om nedsættelse af kontanthjælp, hvilket 
fx foregår ved, at par, der begge er på sociale ydelser, vælger ikke at flytte sam-
men, da de så vil kunne blive ramt af både varighedsbegræsningen og 300/450-ti-
mers reglen. En undvigemanøvre, som er væsentlig at kaste lys over i forbindelse 
med konsekvenserne af de laveste ydelser. Dataene fra denne gruppe vil blive 
sporadisk anvendt i denne rapport, og vi vil i et senere arbejdspapir belyse inter-
viewmaterialet fra denne gruppe nærmere. 
 
Præsentation af interviewgruppens sammensætning 
Vores interviewpersoner er i alderen 22 til 62 år, og aldersmæssigt spænder feltet 
således bredt og repræsenterer forskellige livsfaser. Nogen er således ved at starte 
deres arbejdsliv, mens enkelte nærmer sig pensionsalderen. De fleste af interview-
personerne lever i husstande, hvor der er to indkomster, mens andre husstande le-
ver af kun en indkomst. Enkelte af interviewpersonerne er på interviewtidspunktet 
ikke længere på lav ydelse, men er kommet videre og er i dag enten i job, på før-
tidspension eller i gang med uddannelse. De har dog alle oplevet at være på en af 
de laveste ydelser i en periode af deres liv, og vi ser i disse tilfælde retrospektivt 
på deres økonomiske situation, da de var ramt af denne ydelse. 

                                              
20 Ifølge et ekspertinterview med en konsulent og tidligere sagsbehandler omfattes enlige 
forsørgere ikke af reglerne om nedsættelse af kontanthjælp, ud over loftberegningen. En-
lige forsørgere bliver ramt af kontanthjælpsloft, hvis de har haft en indkomst, der oversti-
ger 15.755 kr., hvilket sker meget sjældent. 
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Cirka to tredjedel af husstanden er familier med hjemmeboende børn, heraf to en-
lige forsørgere, mens resten er par med børn. Den sidste tredjedel er enlige og par 
uden børn. Familierne med hjemmeboende børn har mellem 1-6 børn og i gen-
nemsnit 2,5 barn. Børnene er aldersmæssigt spredt, fra spædbarn til teenager, og 
repræsenterer hermed både småbørnsfamilier og familier med større børn. I seks 
af familierne er der hjemmeboende børn over 15 år, og i to af familierne bidrager 
de til husstandens indkomst via fritidsarbejde. 
 
Halvdelen af husstandene er familier eller enlige med anden etnisk baggrund end 
dansk. De kommer fra Irak, Iran, Afghanistan, Bosnien, Nordafrika og Sri Lanka, 
og er primært flygtninge og familiesammenførte med flygtninge. Et enkelt par er 
arbejdsindvandrere. 
 
I undersøgelsen deltager interviewpersoner fra København, Odense, som repræ-
sentanter for en større dansk by, fra Svendborg, Ishøj, Rødovre og Ballerup, som 
repræsentanter for byer med 20-50.000 indbyggere og fra Fåborg og Skårup for 
byer med under 20.000 indbyggere. Dette udvalg er foretaget for at få indblik i, 
om der er forskelle i livsbetingelser og coping afhængigt af, om man fx bor på 
landet eller i byen, og vi har derfor i de mindre byer bl.a. interviewet folk, der bor 
i landlige områder. I forhold til boligtyper har vi interviewet folk, der både bor i 
lejligheder, rækkehus og parcelhuse. Alle lejer deres bolig, og mange bor i bolig-
socialt byggeri. 
 
I forhold til interviewpersonernes økonomiske forhold har vi udvalgt interview-
personerne, således at modtagere af alle de forskellige typer af de laveste ydelser 
er repræsenteret. Syv af husstandene har været eller er berørt af starthjælp, to per-
soner er eller har været ramt af nedsat ydelse til unge under 25 år, og resten er el-
ler har været ramt af nedsat kontanthjælp, heraf tre familier ramt af 300/450-ti-
mers reglen og resten af varighedsbegrænsning og/eller kontanthjælpsloftet. I bi-
lag 4 ses et overblik over interviewpersonerne og deres biografiske fakta. 
 
Karakteristik af de udvalgte husstandes økonomiske forhold 
Når vi ser nærmere på de enkelte husstande, er der store variationer i forhold til 
indkomstkilder, og vi vil her beskrive husstandene nærmere. Hvis vi ser på hus-
stande med parrene (både med og uden børn), fremtræder der forskellige ind-
komsttyper. To af parrene lever på nuværende tidspunkt af en indkomst, mens 
resten af parrene lever af to indkomster, og her optræder forskellige kombinatio-
ner som: 2 x nedsat kontanthjælp, starthjælp + nedsat kontanthjælp, starthjælp + 
førtidspension, nedsat kontanthjælp + førtidspension, nedsat kontanthjælp + løn, 2 
x førtidspension eller 2 x løn. 
 
Par, hvor begge lever af nedsat kontanthjælp, er i risikozonen for at falde for 
300/450-timers reglen, og det ene par, der på nuværende tidspunkt lever af to gan-
ge nedsat kontanthjælp, har tidligere været udsat for 300/450-timers reglen og le-
vede i et halvt år af en kontanthjælp. De er nu varslet igen med at falde for reglen, 
og risikerer at få frataget den ene kontanthjælp. Et andet par har også tidligere væ-
ret udsat for 300/450-timers reglen, og levede tre måneder af en kontanthjælp – 
manden har i dag job, og konen er i sygeopfølgningsforløb og får kontanthjælp. Et 
andet par, der i dag begge får førtidspension, fik begge kontanthjælp i en længere 
periode, før de for nylig fik bevilliget førtidspension. De levede til sidst af nedsat 
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kontanthjælp og var i risikozonen for at falde for 300/450-timers reglen. Hus-
standstyper med to ægtefæller på kontanthjælp er særlig udsat for at blive ramt af 
de nedsatte ydelser. 
 
To familier i udvalget lever i dag af en indkomst, hvoraf en af dem har været vars-
let/ramt af 300/450-timers reglen. I denne familie var begge ægtefæller på kon-
tanthjælp i længere tid, inden kommunen fandt et job til manden, da han var ved 
at falde for 300/450-timers reglen. Samtidigt fik konen frataget sin kontanthjælp, 
og familien ved ikke hvorfor. Familien er fra Afghanistan og taler ikke meget 
dansk og har kommunikeret dårligt med kommunen. De lever i dag udelukkende 
af mandens løn, og det formodes, at årsagen er, at de nåede at falde for 300/450-ti-
mers reglen. En anden familie lever udelukkende af mandens dagpenge. Kvinden 
fik tidligere starthjælp, og da de blev gift, fik hun frataget denne. I den forbindelse 
fortæller hun, at hun fortryder, at de blev gift, idet hun ikke vidste, det ville for-
værre deres økonomi. 
 
De enlige med og uden børn lever bl.a. af starthjælp eller almindelig kontant-
hjælp, og to er i dag kommet videre og er startet på uddannelse eller i job. Halvde-
len af de enlige er skilt eller separeret. I et enkelt tilfælde ser vi, at to kærester, 
begge på overførselsindkomster, vælger ikke at flytte sammen for ikke at blive 
reduceret i ydelserne og få en dårligere økonomi. En undvigemanøvre, som tidli-
gere nævnt, er et fænomen, som vi også ser ved flere af de enlige kontanthjælps-
modtagere, som er forsørgere. 
 
Adgang og etablering af kontakt til feltet 
Som udgangspunkt søgte vi at få kontakt til interviewpersoner via en liste med 
navne og kontaktoplysninger fra den kvantitative undersøgelse, hvor der var ud-
valgt 150 personer, der passede til vores udvælgelseskriterier. Vi havde en del for-
gæves opkald til potentielle interviewpersoner fra denne liste, og derfor begyndte 
vi at registre disse i forhold til antal opringninger og årsager til afvisning af inter-
view. Vi har i den forbindelse haft kontakt med ca. 60 personer fra listen, hvoraf 
19 personer indvilligede i et interview, svarende til en svarprocent på ca. 30. Der 
har af de 60 opkald været en del forgæves opkald, som skyldes, at vi enten ikke 
kunne træffe personen, at telefonen var i uorden, eller at personen havde skiftet 
nummer. Andre ønskede ikke at deltage enten pga. manglende tid, sygdom og 
manglende overskud samt manglende interesse for projektet. Dette til trods for, at 
personerne tidligere i den kvantitative undersøgelse har sagt ja til, at vi må kon-
takte dem igen for et yderligere interview. Det var således ikke helt let at få folk 
til at deltage, og det var især svært at få etniske minoriteter til at deltage. Et stort 
problem i kontaktfasen var her en generel mistillid til, hvem vi var, og hvad un-
dersøgelsen skulle bruges til. Samtidig havde vi en del kommunikationsproblemer 
i forhold til de etniske minoriteter, og det var derfor nødvendigt at ansætte en tolk. 
 
Når der er brug for tolk 
De etniske minoriteter, der modtager de laveste sociale ydelser, er en meget varie-
ret gruppe, hvor det på forhånd var svært at vide, om vi skulle have en tolk til at 
ringe, eller om de kunne dansk. Der har i modsætning til, hvad surveyen berette-
de, været en del flere respondenter, der ikke kunne dansk nok til at gennemføre et 
interview på dansk. I de telefonsamtaler, hvor der kun blev talt lidt dansk, opstod 
der ofte en mistro fra deres side. De forstod ikke, hvor vi ringede fra, og hvor vi 
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havde deres nummer fra. De forvekslede os med kommunen og staten til trods for 
forklaringer om, at vi ikke repræsenterede disse. I de første tyve opringninger til 
etniske minoriteter var der kommunikationsproblemer i 50 % af tilfældene, og vi 
fandt det således nødvendigt, at det var en tolk, der ringede op, eftersom vi forvir-
rede folk21. 
 
Vi tog derfor kontakt til en tolk, som taler flere af de sprog, deltagerne i den kvali-
tative undersøgelse havde som modersmål: Arabisk, kurdisk og farsi. Dette var et 
forsøg på sprogligt at dække os ind og derved opnå interview med flere fra etniske 
minoritetsgrupper. Samtidigt har vi et moralsk og etisk ansvar for, at interview-
personerne kan udtrykke sig. En tolk skal anvendes, når blot en af de tilstedevæ-
rende ikke har mulighed for at modtage eller viderebringe et budskab uden tolk, 
og her skal man ikke stille sig tilfreds med en tilsyneladende forståelse (Galal 
1999). 
 
Med tolken prøvede vi at overvinde sprogbarrierne, og vi valgte at give tolken en 
rolle som kontaktperson mellem os og de etniske minoriteter. Det var således 
ham, der ringede op og prøvede at få de etniske minoriteter til at deltage, og det 
blev således op til ham at skabe tillid og forklare interviewpersonerne om projek-
tet m.m. Under interviewet anvendte vi tolken som en tredje part i interviewsam-
talen og lod ham fungere som mediator og formidler af budskaberne velvidende, 
at tolkens tilstedeværelse på denne måde påvirker samtalen. Vi ser tolkens rolle 
som en tredje part i samtalen som en positiv funktion og fandt fordele heri, især i 
forhold til at skabe tillid i interviewsituationen mellem alle parter (Galal 1999). Vi 
valgte kun at ansætte denne ene tolk, da vi havde mulighed for at få en tolk, som 
havde indsigt i emnet, og derved bidrog han også til, at vi fik mulighed for grun-
dige interview, om de forhold vi specielt var interesserede i at få belyst. Anven-
delsen af en enkelt gennemgående tolk har betydet, at vi fik mulighed for at skabe 
kontakt til sprogligt svage, der havde arabisk, kurdisk eller farsi som modersmål, 
mens vi ikke har kunnet skabe samme kontakt til ikke-dansktalende fra andre 
sproggrupper.  
 
Kontakt til marginaliserede og udsatte grupper 
Tolken gjorde, at vi fik fat i flere etniske minoriteter, men der var stadig en del, 
der ikke ønskede at deltage, og på grund af dette og med øje for, at nogen af dem, 
som er meget marginaliserede, måske ikke ønskede at deltage, opsøgte vi net-
værkssteder, som kunne skabe kontakt til målgruppen for os. Vi kontaktede såle-
des personale på steder, hvor vi vidste, at de havde kontakt til fx indvandrekvinder 
for at bruge disse som gatekeepers. Vi opsøgte i den forbindelse en beboerrådgi-
ver i et udsat område, samt to aktiveringssteder for kvinder med anden etnisk bag-
grund end dansk i udsatte områder og fik her igennem fire interviewpersoner. 
 
Kontakten til interviewpersoner via disse kilder fungerede godt i og med, at der 
fra start var en tillid til os. Dette skyldes, at nøglepersoner skabte kontakten til os, 
                                              
21 At der er brug for tolk i så mange tilfælde kan evt. skyldes, at telefonen er svær at 
kommunikere i, hvis man har svært ved sproget, og at denne gruppe af personer, der er på 
de laveste ydelser, har større sproglige problemer end mange andre grupper af etniske 
minoriteter i Danmark 
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og dette var en fordel i forhold til at få de etniske minoriteter til at deltage, herun-
der at få kvinderne i tale, idet vi i nogle etniske minoritetsfamilier lagde mærke til, 
at det primært var mændene, der førte samtalen, når vi var på besøg hjemme hos 
dem. Ved de få interview, som foregik på aktiveringsstederne, kunne vi have sam-
taler med kvinderne og dermed få deres perspektiv med. 
 
Overvejelser i forhold til interview med udsatte grupper 
Undervejs i interviewene blev vi bevidste om, at vi havde at gøre med nogen 
grupper, som på mange områder er særligt udsatte. Mange havde massive hel-
bredsproblemer, flere havde været udsat for livskriser, og en del af de etniske mi-
noriteter havde sproglige barrierer og store problemer med at læse de breve, de fik 
fra kommunen og banken. Dette gjorde bl.a., at mange af interviewpersonerne ik-
ke havde den indsigt i deres egen økonomiske situation, som vi havde håbet på i 
forbindelse med at udfylde budgetskemaet, og det var derfor vanskeligt at udfylde 
disse skemaer under interviewet og få den information, vi ønskede for at afdække 
deres økonomiske situation og opstille budgetter. Flere af interviewpersonerne 
havde ikke overblik over deres udgifter og indtægter og vidste fx ikke, hvad de fik 
udbetalt i forsørgelsesydelse. Der herskede i disse situationer et økonomisk kaos, 
hvor overblik og indblik i egen økonomiske situation helt var forsvundet. 
 
På grund af den begrænsede indsigt, interviewpersonerne selv havde i den økono-
miske situation prøvede enkelte at finde papirer og breve frem, mens interviewe-
ren var på besøg, og ud fra papirerne fandt vi sammen frem til forskellige poster, 
og i andre situationer måtte vi nøjes med at fokusere på at få information om rå-
dighedsbeløbet. Den forvirring og kaos, der herskede, og som også gjorde, at vi 
ikke altid kunne vurdere, hvilken social ydelse, de er på, kan skyldes flere forhold. 
Vi oplevede især, at de etniske minoriteter havde svært ved at forstå de breve, som 
de havde modtaget fra kommunen, og derfor ikke vidste, hvad fx årsagen var, hvis 
de var blevet nedsat i ydelsen. Også enkelte etniske danskere havde svært ved at 
følge med i, hvad der var sket af reguleringer i forhold til deres udbetalinger, og 
generelt var mange forvirrede over reglerne. 
 
Mange syntes at mangle hjælp til at få et klart overblik over indtægter og udgifter, 
reglerne i forbindelse med regulering af ydelserne samt rådgivning til at håndtere 
situationen. Der blev under flere interview bedt om hjælp til brevlæsning, og flere 
havde spørgsmål i forhold til deres regninger, deres ydelse og andre forhold, som 
de ikke forstod eller var usikre på. I enkelte tilfælde, hvor interviewpersonernes 
økonomiske situation var meget kaotisk, og hvor det forekom som om, at der var 
sket fejl eller svigt i sagsbehandlingen, valgte vi at henvise dem videre til frivilli-
ge rådgivningsinstanser. Andre, som havde behov for hjælp til at læse og forstå 
brevene, henviste vi også til steder, hvor de kunne få hjælp til dette. Undervejs i 
interviewgennemførelsen blev vi vidende om dette problem og fandt det at kunne 
henvise interviewpersonerne til frivillige hjælpeinstanser som en god løsning, da 
vi ikke selv kunne hjælpe alle eller sætte os ind i deres sag. Disse problemer med 
manglende hjælp og uoverskuelige økonomiske forhold er ikke enestående for in-
terviewpersonerne i denne undersøgelse. For eksempel melder kirker og kirkelige 
organisationer om, at et stigende antal fattige og gældsramte danskere får hjælp 
med budgetterne hos kirken, og at kirkerne i stigende grad agerer finansrådgivere 
til nødstedte familier (Kristeligt Dagblad 8.12.2009). 
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Det, at flere af interviewpersonerne udtrykte, at de havde behov for hjælp og leve-
de med en kaotisk økonomi, satte os i et etisk dilemma, da vi selvfølgelig gerne 
ville hjælpe dem, men ikke havde mulighed herfor. Mange var dog også umiddel-
bart glade for, at nogen ville lytte til dem og tage deres situation alvorligt, ligesom 
de satte pris på, at deres beretninger indgik i en undersøgelse for Rådet for Socialt 
Udsatte. Mange af interviewpersonerne havde en del på hjertet, og det mærkedes, 
at de havde brug for at fortælle om deres situation, og interviewet virkede til tider 
som en ventil, hvor de kunne lufte de mange frustrationer, der havde hobet sig op. 
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Bilag 2: Interviewguide 

1. Familie- og boligforhold, herunder familiens hverdagsliv 
 Vil du fortælle om dig selv og din familie? 
 (Alder, ægteskab, børn, immigrationshistorie, oprindelsesland, flygtninge, fa-

miliesammenføring, statsborgerskab, forældres oprindelsesland, hvor længe i 
DK etc.) 

 
2. Forsørgelse 
 Hvilken ydelse er du på (starthjælp/nedsat kontanthjælp)? 

- Hvor længe har du været det? 
- Hvordan har dit forløb været i forhold til at modtage forsørgelsesydelser? 

 
3. Uddannelses- og beskæftigelseskarriere 
 Hvad har du tidligere haft af job, praktik, aktivering, erhvervsuddannelse, kur-

ser etc.? 
 Kan du fortælle lidt om, hvordan du vurderer dine muligheder i forhold til ar-

bejdsmarkedet. og hvad dine fremtidsplaner er? (Coping) 
- Søger du job/ uddannelse? 
- Har du forventninger til, at du fx kommer i aktivering/får tilbudt flekjob/ 

pension el.lign.? 
- Har du talt med en sagsbehandler om dine fremtidsplaner? 

 Hvad anser du selv som årsag til, at du er uden arbejde på nuværende tids-
punkt? 
- Helbredsmæssige problemer, sygdom 
- Manglende uddannelse, erhvervserfaringer 
- Sprogproblemer/kulturelle barrierer 

 Hvordan oplever du, at dine muligheder er for at opnå dine planer (job/ fleks-
job/pension e.l.)? 

 
4. Familiens økonomiske situation 
Nu vil jeg gerne spørge ind til din og familiens økonomiske situation. 

- Hvilke indtægter og udgifter har du? (budgetskemaet udfyldes sammen) 
Hvordan synes du, at jeres indkomst og udgifter hænger sammen? 

- Synes du, at I kan klare jer for de penge, I har? 
 
5. Afsavn 
Vil du fortælle lidt om, hvordan du får pengene til at slå til i hverdagen? (Coping) 

- Har du optaget gæld? 
- Lever du sparsommeligt/går efter tilbud, brugt tøj etc.? 
- Har du før fået hjælp fra velgørende organisationer, familie, venner? 
- Bidrager børnene til hjemmets indkomst? 
- Sort arbejde, anden indkomst? 

Hvordan påvirker jeres økonomiske situation jeres prioriteringer i hverdagen? 
- Oplever du, at I må vælge ting fra pga. økonomien? 
- Hvad er vigtigst for dig at have råd til/hvad har højeste prioritet? 
- Er der særlige ting, som der ofte ikke er penge til, men som du/familien ville 

ønske I havde råd til? 
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Hvad ville du gøre hvis du fik en uforudset udgift? 

- Hvis fx jeres tv gik i stykker? 
 
Hvis I fik 20.000 kr. hvordan ville I så bruge dem? 
 
Har I oplevet særlige begivenheder, der har påvirket jeres økonomi eller levemåde 
gennem de sidste 5 år? 
 
Har du (eller din ægtefælle) oplevet at få nedsat de sociale ydelser, fx kontant-
hjælpen? 

- Hvilke konsekvenser havde det for jeres økonomiske situation? 
- Hvordan påvirkede det familien? 
- Påvirkede det din jobsøgning? 

Hvordan oplever du, at økonomien påvirker dine børn? 
- Påvirker økonomien børnenes forhold til skolekammerater? 
- Har børnene mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter? 
- Har i konflikter pga. økonomi? 

Er der noget, der nedprioriteres eller fravælges i forhold til dine børn pga. økono-
mien? 
 
6. Bolig 
Vil du fortælle lidt om jeres bolig? 

- Er det en lejebolig? 
- Hvor mange bor I her? 
- Hvor længe har I boet her? 
- Tidligere bopæl, årsager til flytninger, flyttet med eller fra kæreste/-

ægtefælle 
- Hvad synes du om at bo her? Evt. mangler og afsavn 
- Føler du, at I har plads nok?/Har børnene hvert deres værelse? 

Hvad synes du om området, du bor i? 
- Benytter du og familien nogen faciliteter/aktiviteter/natur i området? 
- Har du venner og familie i området? Taler I med naboerne? 
- Er der noget, du savner her i området? 
- Har du på noget tidspunkt overvejet at flyttet? - Årsager hertil, har du mu-

lighed for at flytte (hvis dette ønskes)? 
Vil du prøve at beskrive, hvordan en almindelig hverdag ser ud for dig? 

- Hvad gik din dag i går fx med? 
- Har du nogen faste ting, som du laver i hverdagen? 
- Ser du nogen bestemte mennesker i din hverdag? 
- Har børnene fritidsaktiviteter/fritidsinteresser/legeaftaler e.l.? 
- Hvad anser du som de største udfordringer/problemer i hverdagen? 

 
7. Netværk 
Er du medlem eller aktiv i nogen foreninger? 
 Hvis Ja: 

- Hvornår og hvad motiverede dig til at blive medlem? 
- Hvad betyder medlemskabet for dig? 

Er du aktiv i dit lokalområde? (deltager i beboermøder e.l.) 
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Taler du med nogen i dine omgivelser om din økonomiske og jobmæssige situati-
on? 
Er der nogen i dine omgivelser, som du kan trække på, hvis du har brug for hjælp? 

- Familie/venner/naboer/nogen i lokalområdet? 
Oplever du at blive behandlet anderledes/mindre ligeværdigt af dine omgivelser? 

- Føler du dig diskrimineret? 
- Føler du dig udenfor pga. din situation? 
- Oplever du forståelse for din situation? 
- Har du oplevet afvisninger i dit netværk? 

Føler du, at du tilhører en bestemt gruppe i samfundet? 
 
8. Kontakt med offentlige institutioner og frivillige organisationer 
Vil du fortælle lidt om, hvilke offentlige institutioner du har haft kontakt med, og 
hvilke erfaringer du har med de enkelte steder? Positive/negative erfaringer 

- Kommunen /socialforvaltningen/sagsbehandlere 
- Jobcenter/jobkonsulenter 

Kan du prøve at beskrive nogen konkrete oplevelser med de enkelte steder? 
Hvordan har du oplevet hjælpen fra det offentlige? 

- Har de hjulpet dig – på hvilken måde? 
- Har de påvirket din jobsituation eller motivation til at søge job? 
- Hvordan har du følt dig behandlet? Møder du forståelse? 
- Har du oplevet mangelfuld hjælp/følt dig svigtet? 

Har du ellers haft kontakt med eller opsøgt andre steder for at få hjælp eller vej-
ledning i forhold til jeres situation? (Coping) 

- Fagforening, a-kasse eller andre? 
- Frivillige organisationer (Mødrehjælpen e.l.) 
- Beboerrådgiver 
- Læge/skole e.l. 

Hvordan oplever du mulighederne for at få hjælp? 
Hvordan synes du, samfundet hjælper folk i din situation? 
Mener du, at der findes fattigdom i Danmark? 
Er du politiks aktiv?/Deltager du nogensinde i demonstrationer? 
 
9. Coping og fremtidsovervejelser 
Afslutningsvis vil jeg gerne høre lidt om, hvordan du ser på jeres situation og je-
res fremtid? 
- Oplever du, at du selv kan gøre noget for at forbedre din og familiens situati-

on? 
- Føler du, at du og din familie kunne være blevet hjulpet anderledes af fx det of-

fentlige? 
- Hvad ønsker du for fremtiden?/Har du nogen planer eller forventninger i for-

hold til din jobmæssige og økonomiske situation? 
 
Afslutning - spørg om interview igen om et år. 
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Bilag 3: Budgetskema 

Budgetskema Månedligt beløb 
Indtægter:  
Indkomst (kontanthjælp, starthjælp el.l.)  
Boligsikring  
Børnefamilieydelse  
Børnebidrag (Enlig forsørger)  
Indtægter i alt  
  
Faste udgifter:  
Husleje (inkl. el, vand+varme)  
Forsikringer, fagforening, a-kasse  
Medicin+tandlæge  
Kommunikation (telefon, Internet)  
Licens  
Gæld, afdrag pr. mdr.  
Faste udgifter i alt  
Gæld, beløb der skyldes i alt  
Beskrivelse af gælden – til hvem skyldes der og evt. hvor meget?  
Rådighedsbeløb  
  
Udgifter til forbrug:  
Mad og drikke  
Beklædning (tøj og sko)  
Personlig hygiejne  
Andre dagligvarer  
Varige forbrugsgoder (møbler m.m.)  
Transport  
Fritid (leg og fritidsaktiviteter m.m.)  
Ferie  
Andre forbrugsudgifter  
Forbrugsudgifter i alt  
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Bilag 4: Interviewpersonernes biografiske 
fakta 

Int. Navn Alder Køn Oprindelse Civilstand Børn 
Laveste 
ydelse 

Aktuel for-
sørgelses-
grundlag 

1 Anni 
 

Jan 

36 
 

44 

K 
 

M 

Danmark 
 

Danmark 

Familie med 
børn 

3 + 
 

3 udb. 

Nedsat kthj. Førtids-
pension 
Førtids-
pension 

2 Hali 
Mand 

50 K Irak Familie med 
børn 

2 Starthjælp 
Førtids-
pension 

Starthjælp 
Førtids-
pension 

2 Miriam 
Mand 

51 K Iran Familie 
uden børn 

0 Starthjælp 
Førtids-
pension 

Starthjælp 
Førtids-
pension 

4 Berat 30 M Bosnien Enlig 0 Starthjælp Starthjælp 
5 Kenneth 43 M Danmark Enlig med børn 3 Starthjælp Kthj. 
6 Anne 22 K Danmark Enlig med børn 1 Starthjælp/-

ungesatsen 
SU 

7 Jannik 
Kæreste 

33 M 
K 

Danmark 
Danmark 

Familie med 
børn 

1 Nedsat kthj. Løn 

8 Jim 
Kæreste 

30 
28 

M 
K 

Danmark 
Danmark 

Enlig (ikke 
samboende) 

0 Kthj./ungesat-
sen 

Kthj. 
Sygedag-

penge 
9 Abdhal 

Kone 
58 M 

K 
Afghanistan Familie med 

børn 
4 300/450-

timers reglen 
Løn 

Ingen ind-
komst 

10 Karim 55 M Irak Enlig/separeret 2 ud. Nedsat kthj. Kthj. 
11 Lars 

Anja 
46 
42 

M 
K 

Danmark 
Danmark 

Familie med 
børn 

1 + 
2 udb. 

300/450-
timers reglen 

Løn 
Nedsat kthj. 

12 Mette 
Mand 

35 K 
M 

Danmark 
Tyskland 

Familie med 
børn 

2 Starthjælp Ingen  
indkomst 

Dagpenge 
13 Kavitha 

Mand 
29 K 

M 
Sri Lanka Familie med 

børn 
3 Justeret kthj. 

Starthjælp 
Justeret kthj. 
Starthjælp 

14 Fatima 
Mand 

43 K 
M 

Irak Familie med 
børn 

1 + 
2 udb. 

Starthjælp Starthjælp 
Førtids-
pension 

15 Faduma 
Muham. 

50 
51 

K 
M 

Nordafrika Familie med 
børn 

2 + 
2 udb. 

300/450-
timers reglen 

Nedsat kthj. 
Nedsat kthj. 

16 Susanne 36 K Danmark Enlig 0 Starthjælp Starthjælp 
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