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Titel: Räddaren i nöden. En studie om individen upplevelser av socialbidrag  

Title: Catcher in the rye. A study about the individuals experiences of social assistance 
 
Sammanfattning 

Abstract: This essay is about persons who have had social assistance and the individual’s experiences of social 
assistance. The focus is on how the individual develops in a new life situation and if and how they are motivated to 
get out of it. The essay has an individual perspective where the relation between society and the individual is 
important. The result is based on four qualitative interviews with a hermeneutic perspective. The result is also based 
on the individual’s subjective apprehensions and experiences of the social assistance. Those circumstances withdraws 
that there can not be any general conclusions made of the result that could be representative for a larger number of 
people. Important theoretical conceptions are social problems and divergent behaviour, stigmatization, labour and 
faithful moments. 
 
What I have wished to express in this essay is the people behind the social assistance conception and the numbers in 
studies about social assistance. It is about people with individual life destiny’s that in the Swedish sociality today have 
not been able to provide themselves and had to use society’s last safety net, social assistance. The society looks on 
people with social assistance have a historical negative background. Social assistance was developed from welfare and 
help to the poor. The historical stigma still exists in the Swedish society and it is still considered shameful not to be 
able to provide yourself.   
 
As an unemployed person with social assistance one can need more support and help than just to be paid money 
because these often have a weak connection to the labour market. The social studies in Sweden describes that the 
social services assignment is to liberate and develop the individuals and groups own recourses. This means that the 
social worker should not only make payments. They should also have an interest in the client in some other way. In 
this essay it is clear that this is not always the case. The most evident result about the individual’s motivation not to 
have social assistance is the will to support oneself and labour is an important part of the self image and identity.  
 
 
Nyckelord: Socialbidrag, Kvalitativ intervju, Stigmatisering, Arbete 

Keywords: Social assistance, Qualitative interview, Stigmatization, Labour  
 
 



Förord 
Den här uppsatsens grundidé kommer ursprungligen från försörjningsstödskontoret i 
Norrköpings kommun. Försörjningsstödskontoret hade lagt som förslag till projektbanken för 
magisteruppsatser vid SKA att titta på orsakerna till att människor hamnar i ett långvarigt 
socialbidragsberoende och vad det är som gör att de kan bryta sitt beroende. Detta fann jag 
mycket intressant men på grund av svårigheter att finna informanter med ett långvarit 
bidragsberoende har jag utifrån försörjningsstödskontorets grundidé själv utvecklat uppsatsen i 
den riktning jag önskat. Jag har intresserat mig för socialbidragstagare i allmänhet och ej 
socialbidragstagare med ett långvarigt bidragsberoende. Jag vill tacka Försörjningsstödskontoret 
för den inledande hjälpen med uppsatsen och även hjälpen med att söka informanter.   
 
Jag vill rikta ett speciellt tack till mina informanter som låtit mig ta del av sina livsöden och 
engagerat berättat för mig om sina liv. Jag har också uppskattat min handledare Kerstin 
Johanssons engagerande och konstruktiva kritik. Tack för att du under hela arbetets gång hjälpt 
mig att strukturera upp uppsatsen och göra den mer läsvänlig. Slutligen vill jag tacka Tord som 
stöttat och uppmuntrat mig med skrivandet av uppsatsen och tack Rocky för att du tvingat ut 
mig på uppfriskande promenader i ur och skur. 



Innehåll 

INLEDNING 1 

FATTIGHJÄLPENS UTVECKLING I SVERIGE 2 
ATT FÅ BIDRAG IDAG 3 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 5 
DISPOSITION 7 
BAKGRUND 7 
SOCIALPOLITIK 8 
SOCIALTJÄNST OCH LAGSTIFTNING 9 
SOCIALBIDRAG 11 

TEORETISKA BEGREPP 12 

SOCIALA PROBLEM OCH AVVIKANDE BETEENDE 12 
STIGMATISERING 13 
ARBETETS BETYDELSE 14 
IDENTITET 15 
ÖDESDIGRA ÖGONBLICK 16 

METOD 16 

KVALITATIV INTERVJU 17 
INTERVJU 18 
INFORMANTER 19 
TRANSKRIBERING 20 
HERMENEUTIK 21 
ETISKA ASPEKTER 22 

RESULTAT 23 

PRESENTATION AV INFORMANTER 24 
KRISTINA 24 
EVA 25 
LENA 25 
DAVID 26 
VÄGEN IN I KLIENTSKAP 26 



FÖRSTA MÖTET 26 
ATT INTE PASSA IN 27 
EN YTTERLIGARE PROBLEMATIK 28 
ANALYTISKA KOMMENTARER 29 
ATT VARA KLIENT 30 
ATT FÅ HJÄLP - POSITIVA ERFARENHETER 30 
ATT BLI KONTROLLERAD - NEGATIVA ERFARENHETER 31 
ANALYTISKA KOMMENTARER 31 
FÖRSVAR 32 
RÄTTFÄRDIGANDE 32 
FUSK 33 
ANALYTISKA KOMMENTARER 34 
VÄGEN UT UR KLIENTSKAP 35 
ATT KLARA SIG SJÄLV 36 
MENINGSLÖSHET 36 
SKAM 37 
ANALYTISKA KOMMENTARER 39 
ALDRIG MER! 39 
ETT STEG FRAMÅT 40 
ATT VARA SOM ALLA ANDRA 41 
ANALYTISKA KOMMENTARER 41 

AVSLUTANDE DISKUSSION 42 

SAMMANFATTNING 45 

REFERENSER 46 



 1

Inledning 
”Orsakerna till bidragsbehovet” behandlas i Tapio Salonen avhandling Välfärdens marginaler som 
socialbidragsforskningens eviga fråga.1 Frågan som följer är varför det i välfärdslandet Sverige 
finns människor som inte klarar sig själva ekonomiskt?  
 
Sverige som var ett fattigt jordbrukssamhälle har under 1900- talet kommit att utvecklas till en 
välfärdsstat med hög levnadsstandard. I takt med att välfärden ökat har det också funnits en 
ambition att fattighjälpen ska minska men trots den ökande välfärden har hjälpbehovet under 
vissa tider ökat.2 I Sverige har staten genom den socialpolitik som förs ansvar för att på olika sätt 
lösa eller förebygga sociala problem.3 Många problem har lösts genom de socialförsäkringar som 
införts, exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag och folkpension.4 Trots detta räcker inte de 
socialförsäkringar som finns till att ge en allmän välfärd. Eftersom vissa grupper eller personer 
inte passar in i dessa system faller de därmed mellan inkomstgarantin i socialförsäkringarna.5  
 
För människor som inte omfattas av eller faller mellan de allmänna socialförsäkringarna finns 
ekonomisk hjälp, socialbidrag. Detta bidrag är samhällets sista skyddsnät när man själv inte kan 
försörja sig ekonomiskt. Bidraget är tänkt som en tillfällig lösning och det inte är meningen att 
man skall kunna leva på det i ett längre perspektiv.6 Föreställningar om vem som får socialbidrag 
är många, kanske är det alkoholisten som sitter utanför systembolaget eller den ensamstående 
mamman med de många barnen. Lena som slutade gymnasiet och inte kunde få ett arbete fick 
istället en praktikplats. Pengarna hon fick för sitt arbete räckte inte till att betala hyra och andra 
utgifter och därför var hon tvungen att ansöka om ekonomisk hjälp trots att hon arbetade lika 
mycket som sina arbetskamrater.  

Ja, jag tänkte att det var nog mest invandrare som inte pratade svenska och förstod så mycket 
som fick socialbidrag, och ensamstående mammor hade jag mycket bilder om i huvudet, när de 
kom in på socialen, kom in med sjutton ungar, en under armen och så två i vagnen och, ja.7

Efter de svåra krisåren på 1990-talet har många olika grupper av människor varit tvingade att 
söka ekonomisk hjälp. Lena kan ses som ett exempel på detta och föreställningar om att 
socialbidraget fås av personer i samhällets utkanter är inte längre verkliga.  
 

                                                 
1 Tapio Salonen, Välfärdens marginaler (Stockholm, 1994) s.146. 
2 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik (Stockholm, 2000) s. 36f. 
3 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, (Lund, 2000) s. 11. 
4 Ibid, s. 165. 
5 Ibid, s. 164. 
6 Proposition 2005/05:1 Bilaga 3, s.15. 
7 Lena är en av informanterna i denna studie. 
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Den här uppsatsen handlar om personer som inte kunnat försörja sig själv och tvingats leva på 
socialbidrag. Jag har genom kvalitativa intervjuer intresserat mig för hur individen utvecklas i en 
ny livssituation som socialbidragstagare och om och hur dessa motiveras att ta sig ur 
bidragsberoendet.  

Fattighjälpens utveckling i Sverige 
Hjälpen till fattiga i Sverige har utvecklats ur kyrkans välgörenhet, där de kristna förbarmade sig 
över hjälpsökande och gjorde en god gärning.8 Ansvaret för fattighjälp som låg hos kyrkan och 
även socknen var frivillig och godtycklig. De hjälpbehövande, som lösdrivare eller tiggare, 
tvingades ofta bli tjänstehjon utan rättigheter och hamnade därmed i en starkt underordnad 
ställning.9 De första formerna av statlig och kommunalt lagstiftad fattighjälp i Sverige tillkom 
under slutet av 1700- talet då statens roll i Sverige förändrades. Staten som tidigare främst varit 
kungens redskap för att befästa och upprätthålla sin egen makt började nu även till viss del ses 
som medborgarnas.10 Socialpolitiska rättigheter började sakta implementeras i lagstiftningen men 
det fanns en stark åtskillnad mellan ”värdiga” och ”ovärdiga” hjälptagare. De ”värdiga” 
hjälptagarna sågs som de verkligt nödlidande medan de ”ovärdiga” hjälptagarna var de 
arbetsovilliga. Föreställningar om ”värdiga” och ”ovärdiga” hjälptagare förekommer fortfarande 
idag.11  
 
Fattigvårdslagarna syftade från början till att avskräcka människor från att söka hjälp. 
Fattighjälpen skulle vara minimal för att den skulle bli billig men även för att människor skulle 
motiveras att arbeta och det skulle vara skamligt att få hjälp. 12 Den fattigvård som bedrevs av 
kommunerna omfattade främst stora grupper av äldre människor men även familjer med många 
barn och ensamstående mammor. Under 1900- talet har grupperna av hjälpbehövande förändrats 
och den stora gruppen av äldre hjälpsökande har försvunnit i och med införandet av 
folkpensionen och andra förmåner, istället har nya grupper tillkommit.13 Till exempel utökades 
socialhjälpen genom en ny socialtjänstlag 1982 vilket ledde till att antalet hjälptagare ökade. 
Arbetslöshet och även invandring, främst flyktingar, är bidragande faktorer till det ökade behovet 
av socialhjälp idag. När det gäller flyktingars behov av socialhjälp beror det ofta på att de i stor 
utsträckning inte har rätt till sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringar och har svårare att ta sig in på 
arbetsmarknaden.14  
 

                                                 
8 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik s. 263f. 
9 Karsten Åström, Allmosor, skyldigheter och rättigheter i den sociala lagstiftningens historia i Annika Puide, Socialbidrag i 
forskning och praktik, s. 18. 
10 Ibid, s. 18. 
11 Ibid, s. 19. 
12 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik s. 30. 
13 Ibid, s. 30f. 
14 Ibid, s. 181. 
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Under 1900- talet har behovet av att söka socialhjälp för olika åldersgrupper förändrats. I början 
av seklet ökade sannolikheten för att behöva socialhjälp med åldern, under 60- talet planades 
behovet ut och idag är sannolikheten att behöva socialhjälp den rakt motsatta mot tidigare, ju 
yngre desto större är sannolikheten att behöva socialhjälp. Tiden efter avslutade studier och fram 
till att en etablering på arbetsmarknaden sker är det störst sannolikhet att människor idag behöver 
ekonomisk hjälp.15  

Att få bidrag idag 
Föreställningarna om hjälptagare eller socialbidragstagare har historiskt sett varit negativa. Att 
söka hjälp har betraktats och ses alltjämt som skamfyllt, förnedrande och stigmatiserande, även 
om det idag kanske inte upplevs som lika förnedrande. Uppfattningar om att socialbidragstagare 
inte verkligen är behövande, att det finns människor som utnyttjar systemet och att många av 
bidragstagarna är missbrukare leder till att de människor som får socialbidrag påverkas av 
attityderna till socialbidragstagande.16  

De upplever skam, känner sig odugliga och förnedrade. De tror att omgivningen ser på dem 
som arbetsodugliga, som parasiterar på samhället, att behovet av bidrag är självförvållat och att 
individuella problem ligger bakom. 17

Tapio Salonen beskriver vilka föreställningar det finns i samhället om de människor som får 
bidrag. 

Alltjämt är det föreställningar om bidragsmottagarens individuella egenskaper som dominerar. 
Bilden av den tvivelaktige bidragsmottagaren som ligger samhället till last tycks vara djupt 
rotad i den svenska folksjälen. Med konjunkturernas växlingar följer också återkommande 
debatter om ”bidragshärvor” och ”bedrägeriskandaler”. Ett koncentrat av de folkliga 
föreställningarna som tränger undan de mer nyanserade och sammansatta kunskaper om 
socialbidragsmottagandets villkor innehåller allehanda anekdoter om A-lagarna på stadens torg, 
missbrukande kriminella personer, arbetsovilliga ungdomar och kalkylerade invandrare som 
försöker lura åt sig så mycket som möjligt i bidrag.18

De folkliga föreställningarna om missbrukare med socialbidrag har dock tappat mycket relevans 
under senare år eftersom dessa numera ofta sjuk- eller förtidspensioneras.19 Ensamstående män 
är den enskilt största gruppen bland socialbidragstagare och invandrare och ensamstående 
mammor är andra stora grupper bland de med ett långvarigt socialbidragsberoende.20 Att ha 
socialbidrag som den enda inkomstkällan är också ovanligt.21  
 
                                                 
15 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik, s. 41f. 
16 Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd, Socialt arbete (Stockholm, 2000) s. 202. 
17 Socialstyrelsen, På väg till socialbyrån (Stockholm, 1990) s. 25.  
18 Tapio Salonen, Välfärdens marginaler, s. 18. 
19 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik, s. 52. 
20 Med långvarigt bidragsberoende avses tio månader av en tolvmånadersperiod 
21 Proposition 2005/05:1 Bilaga 3, s.7ff. 
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Föreställningarna om bidragstagaren som någon som är lat och utnyttjar systemet bidrar till 
bidragets svaga legitimitet och just att fattigdom och socialbidragstagande ofta likställs gör att 
skammen ökar.22 Det ekonomiska biståndets historia i Sverige visar en koppling mellan fattigdom 
och ekonomiskt bistånd. Kopplingen mellan äldre tiders fattighjälp och dagens ekonomiska 
bistånd kan vara en orsak till att socialbidragstagande ofta används för att mäta fattigdom. Under 
början av 1900- talet benämndes biståndet för fattighjälp.23 1957 när en ny socialhjälpslag började 
gälla, tidigare kallad fattigvårdslagen, var syftet att genom namnbytet förhindra den 
stigmatiserande effekt som det tidigare namnet hade haft för personer som fick socialbidrag.24 
Det ekonomiska biståndet kopplas alltså ofta till fattigdom men att vara fattig behöver inte vara 
synonymt med att erhålla socialbidrag.25 Begreppet fattigdom ”bygger på normativa 
ställningstaganden” där ”definitionen av fattigdom är en del av den politiska diskursen”.26 När 
det gäller vad som kan definieras som fattigdom menar Salonen att fattigdomsdefinitioner alltid 
innehåller vissa subjektiva uppfattningar och att det därmed inte kan definieras objektivt, på 
samma gång som det kan existera olika fattigdomsdefinitioner parallellt. Fattigdom handlar inte 
heller bara om materiella resurser. Att vara fattig är att inte kunna leva upp till de levnadsmönster 
som är normativt i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. För att räknas som fattig måste 
oförmågan att inte kunna leva normativt bygga på ofrivillighet.27 Personer som frivilligt lever 
utanför samhällets normer kan därför inte räknas som fattiga. I artikeln, Socialbidragstagande och 
statusbunden skamkänsla, beskrivs fattigdom som ett personligt misslyckande. 

Att vara fattig i moderna välfärdssamhällen ses som ett individuellt misslyckande – som en 
personlig brist och inte något som är orsakat av samhällets brister.28

Salonen menar att det som egentligen är strukturella brister i samhället ofta vänds till individens 
personliga misslyckanden och att socialtjänsten ofta omvandlar vissa ojämställda förhållanden för 
att de ska bli lättare att hantera. Därmed blir individen ett ”socialt problem”.29   

[…] genom misstänkliggörande av såväl fattigvårdsapparaten som de hjälpta markeras moralisk 
distans till de grupper som erhåller hjälp. Samtidigt riktas uppmärksamheten bort från de 
samhällsförhållanden som skapar ett ökat bidragsbehov.30

Enligt Salonen har flera svenska undersökningar om socialbidragsberoende visat på bidragets 
svaga legitimitet och ju mer utbredd och allmän en välfärdinsats är, desto större legitimitet får 

                                                 
22 Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd, Socialt arbete s. 202. 
23 Leif. R. Jönsson, Bengt Starrin, I socialt underläge (Lund, 1999) s. 12.  
24 Björn Halleröd, Den svenska fattigdomen (Lund, 1991) s. 14. 
25 Leif. R. Jönsson & Bengt Starrin, I socialt underläge s. 12. 
26 Björn Halleröd, Den svenska fattigdomen s. 86. 
27 Tapio Salonen, Välfärdens marginaler, s. 30. 
28 B. Starrin, M. Kalander Blomkvist, S. Jansson, Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla (Socialvetenskaplig 
tidskrift nummer 1 2003) s. 27. 
29 Tapio Salonen, Välfärdens marginaler, s. 176. 
30 Ibid, s. 171. 
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den.31 Även föreställningar om ”värdiga” och ”ovärdiga” bidragstagare är en viktig orsak till 
ifrågasättandet av bidragstagare. 

En vanlig kvalifikation för att bli en värdig bidragstagare är att det framkommer att man vill 
arbeta, men inte kan på grund av t ex sjukdom eller handikapp eller inte får arbeta på grund av 
brist på arbeten eller diskriminerande behandling.32

Personer som också anses ha rätt till bidrag är de som har missbruksproblem eller en livskris.33 
En annan orsak till bidragets låga legitimitet och ifrågasättande, sett ur ett längre tidsperspektiv är 
att stödet förskjutits från äldre och sjuka till yngre i arbetsför ålder. För äldre och sjuka finns det 
en viss förståelse för att de kan ha svårt att försörja sig men att man som yngre person inte kan 
försörja sig finns det ett större ifrågasättande till. 34  
 

Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer få en förståelse för hur 
motivationen sett ut att ta sig ur bidragsberoendet för personer som har haft socialbidrag och 
vilka strategier individen använder. Jag intresserar mig alltså för människor som inte längre har 
socialbidrag utan klarar sin försörjning på annat sätt och individperspektivet är centralt. Syftet är 
också att förstå hur individen utvecklats och förändrats när denne hamnat i en ny livssituation 
och om och i så fall hur de påverkas av det. Jag vill försöka se människorna bakom begreppet 
”socialbidragstagare”, och jag ser begreppen identitet, tillhörighet, utanförskap och stigmatisering 
som centrala. När det gäller hur bidragstagarna ser på sin tid med socialbidrag är samhällets syn 
på socialbidragstagaren viktig. Därför är syftet också att se hur individen påverkas av det 
omgivande samhällets föreställningar på en mikro, meso och makronivå. I Sverige finns det en 
historiskt negativ föreställning om socialbidrag och det är utifrån denna kontext informanternas 
upplevelser kan förstås eftersom informanternas subjektiva upplevelser av sin bidragstid påverkas 
av det omgivande samhället och de befintliga lagar som finns.  
 
I första meningen i syftesförklaringen använder jag mig av begreppet motivation, ett begrepp 
som ofta används när det gäller någon slags förändring av människor i socialt arbete. Docenten i 
socialt arbete, Åke Bergmark menar att begreppet ofta tas för givet när det gäller socialt arbete 
och att ”innehållet betraktas som självklart, liksom övertygelsen om att vägen till en framgångsrik 
behandling går via klientens motivation”.35 Bergmark menar att begreppets centrala betydelse 
beror på ”föreställningen om den omotiverade klienten och svårigheterna med att åstadkomma 

                                                 
31 Tapio Salonen, Välfärdens marginaler, s. 168. 
32 Socialstyrelsen, 11 röster om socialbidrag (Stockholm, 1997) s. 31. 
33 Ibid, s. 31. 
34 Tapio Salonen, Välfärdens marginaler, s. 84. 
35 Åke Bergmark, Nyckelbegrepp i socialt arbete (Lund, 1998) s. 87. 
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något resultat med denne”.36 Jag tolkar begreppet motivation som något föränderligt och något 
som inte kan tas för givet. Motivation kan förändras över tid och jag tror att det är många olika 
faktorer som kan förändra den enskildes motivation.  
 
Jag vill ge en nyanserad bild av socialbidragstagaren eftersom jag upplever att mycket av 
forskningen och kunskapen om människor som har socialbidrag utgår från en förställning om 
dessa människor som främst socialbidragstagare. Rosmari Elliasson menar att det är viktigt när 
det gäller ett klientperspektiv eller individperspektiv att uppmärksamma att personen är mer än 
bidragstagaren, som ofta betraktas utifrån sina tillkortakommanden och svagheter, där de blir 
problem som på något sätt ska åtgärdas.37  
 
Frågeställningar som jag ser som väsentliga är:  
 

 om och i så fall hur människor identifierar sig som socialbidragstagare och hur identifierar 
man sig när man inte längre har socialbidrag. 

 
 Hur ser självbilden ut när man inte kan försörja sig själv, förändras den när man kommer 

ur ett bidragsberoende? 
 

 Att kunna försörja sig själv, är det en viktig och central del av självbilden eller identiteten? 
 

 Hur motiverar och motiveras människor att ta sig ur socialbidragsberoende? Vilka 
faktorer är viktiga och avgörande?  

 
 Ses socialbidraget som en rättighet? 

 
När jag har läst forskning kring socialbidrag har jag hittat många studier om olika grupper av 
socialbidragstagare, som invandrare, unga, äldre eller kvinnor, där kunskapen inhämtats utifrån 
tabeller och diagram och är baserade på kvantitativa studier.38 Det förefaller mindre vanligt med 
rent kvalitativa undersökningar där de människor studierna handlar om får komma till tals. Efter 
vad jag har förstått är forskning kring socialbidrag med ett klientperspektiv relativt outforskat och 
därför tycker jag att det är viktigt och extra intressant att fokusera på problematiken när det gäller 
socialbidragstagande utifrån ett klientperspektiv och hur människor kan komma ur 
bidragsberoendet.  

                                                 
36 Åke Bergmark, Nyckelbegrepp i socialt arbete, s. 90. 
37 Rosmari Elliasson, Forskningsetik och perspektivval (Lund, 1996) s. 31. 
38 Se till exempel: Halleröd, Den svenska fattigdomen, Jönsson, Starrin, I socialt underläge, Starrin, Kalander Blomkvist, 
”Det är skammen… skammen att inte klara sig själv”, Starrin, Kalander Blomkvist, Jansson, Socialbidragstagande och 
statusbunden skamkänsla. 
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Disposition 
Efter den inledande introduktionen och presentationen av uppsatsens syfte och frågeställningar 
följer en kort bakgrund där uppsatsens syn på relationen mellan individ och samhälle tydliggörs. 
De teoretiska perspektiv som används i uppsatsen framförs sedan. Därefter följer en redovisning 
av metod varvid resultatkapitlet följer. Detta kapitel är indelat i fem delar där informanternas 
upplevelser av sin bidragstid redovisas. Varje resultatkapitel avslutas med analytiska 
kommentarer. Uppsatsen slutförs med en avslutande diskussion där uppsatsens resultat 
diskuteras.  
 

Bakgrund 
Traditionellt sett brukar olika grupper av hjälptagare identifieras och definieras utifrån ålder, kön 
eller nationalitet. Genom att identifiera dessa grupper kan olika förändringar urskiljas och hjälpen 
till dessa effektiviseras.39 Men det kan vara problematiskt att definiera eller peka ut olika grupper 
av bidragstagande för att ange dessa som problem eller bärare av speciella egenskaper. När 
människor definieras utifrån gruppegenskaper och lösningen på problemen söks genom 
gruppegenskaper är det lätt att mer komplexa och underliggande strukturella problem i samhället 
ignoreras eller förminskas.40 Teoretiska förklaringsmodeller inom socialbidragsforskning har 
tidigare utgått ifrån ett synsätt där bidragstagaren setts som ett offer eller en utnyttjare. 
Förklaringsmodellerna var individinriktade och utgick ifrån individens otillräcklighet.41 Senare har 
samspelet mellan individ och samhälle poängterats och blivit betydelsefullt. Detta synsätt har 
också visat att det är svårt att dra generella slutsatser kring hjälptagarna.42 Ett sätt att förstå de 
bakomliggande orsakerna till människors hjälpbehov är att dela upp orsakssammanhangen i 
makro, meso och mikronivåer i en förklaringsmodell där relationen mellan individ och samhälle 
är viktig.43  
 

                                                 
39 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik, s. 40. 
40 Ibid, s. 40. 
41 Ibid, s. 53. 
42 Ibid, s. 53f. 
43 Ibid, s. 55. 
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Nivå Aktör Påverkningsfaktorer 
Makro 
 
 
Meso 
 
 
Mikro 
 

Samhälle 
 

Sysselsättning, socialpolitik, andra politikområden med 
försörjningspolitisk relevans 

  
Organisationsmodeller, regelverk, bidragsnivåer, grad av 
professionalitet, bemötande 

Social organisation 
 

  
Det enskilda hushållet 
 

 

Demografiska aspekter, personliga egenskaper, 
sökbenägenhet, beteendemönster 

De tre nivåerna, makro, meso och mikro påverkas av varandra, förbättras eller förändras en 
faktor inom en viss nivå kan det också påverka utfallet av de andra nivåernas faktorer.44 Många av 
mikroåtgärderna skulle också till exempel kunna undvikas om makro- och mesoåtgärderna var 
effektivare genomförda.45 De tre nivåerna, makro, meso och mikro förklaras närmare under 
rubrikerna, socialpolitik, socialtjänst och lagstiftning och socialbidrag och används i studien för 
att tydliggöra relationen mellan individ och samhälle. 

Socialpolitik 
Socialpolitik är de åtgärder som syftar till att garantera att den enskilde individen ska kunna leva 
under drägliga levnadsförhållanden.46 I ett historiskt perspektiv har socialpolitik vuxit fram ur den 
industriella revolutionen i Västeuropa under 1700- och 1800- talen. Under den tiden blev många 
människor beroende av enbart arbetsinkomst från lönearbete och det blev nödvändigt att hjälpa 
människor som inte kunde arbeta eftersom det behövdes arbetare som kunde producera.47 
Utvecklingen ledde till att arbetare började organisera sig och efterfråga bättre löner. De styrande 
grupperna använde socialpolitiska åtgärder för att dämpa arbetarnas krav på bättre löner och 
villkor eftersom de styrande grupperna fruktade att arbetarna skulle förändra maktförhållandena 
genom organisering och revolution. Därför hade de styrande grupperna ett ekonomiskt intresse 
av att tillmötesgå eller dämpa arbetarna genom att genomdriva vissa socialpolitiska förmåner.48 
Arbetarrörelsen har varit en viktig faktor när det gäller socialpolitikens utveckling men de 
socialpolitiska förmånerna gällde länge bara arbetare och inte den övriga befolkningen, eftersom 
de styrande grupperna inte befarade att den övriga befolkningen skulle göra uppror. Innan 
industrialismens inträde var fattigdom och tiggeri relativt accepterat och vanligt. När 
industrialismen breddes ut förbjöds ofta tiggeri och olika slags hjälpverksamheter minskades då 
människor började ses som arbetskraft. Många socialpolitiska förmåner har tillkommit som en 

                                                 
44 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik, s. 55. 
45 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 27. 
46 www.ne.se, sökord: Socialpolitik, 2005-06-07 
47 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 12. 
48 Ibid, s. 266. 
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reaktion mot industrialismens dåliga sidor.49 Det var också länge en viktig fråga att diskutera vem 
som ska innefattas av socialpolitiken och om hjälp ska ges till alla som hamnar i en viss situation 
eller om det bara ska innefatta hjälp för vissa personer.50

 
Socialpolitiken omfattas även av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Inom det 
arbetsmarknadspolitiska området finns det två inriktningar, arbetslinjen och kontantlinjen. Den 
arbetsmarknadspolitiska principen (arbetslinjen) innebär att staten ska ta ansvar för att skapa 
arbetstillfällen och möjlighet att byta inriktning på arbete.51 Människor ska först erbjudas arbete 
eller utbildning innan de kan få några pengar.52 I Sverige har arbetslinjen traditionellt sett varit 
mycket viktig men det finns även inslag av kontantlinjen.53 Arbetslöshetsförsäkringen är det 
vanligaste kontantstödet och har traditionellt sett delats ut till medlemmar i 
arbetslöshetskassorna, från 1998 är den tillgänglig för alla men det finns fortfarande 
begränsningar till den rätten och det finns även kontant arbetsmarknadsstöd54

 
Trots den arbetsmarknadspolitiska principen hamnar ändå en del människor i ett bidragberoende 
under en längre tid och för dessa människor utvecklas socialbidraget till en långsiktig 
försörjningskälla.55 I vissa kommuner fokuserar man på orsakerna bakom behovet av socialbidrag 
och försöker att lösa dessa innan ett arbete kan sökas och det är då hjälptagarens eget ansvar att 
få ett arbete. Med detta synsätt som grund ses arbetslöshet som bara ett av många problem. De 
personer som inte har några övriga sociala problem förutom att de inte kan försörja sig själva får 
inte heller något särskilt stöd utan ansvaret för dessa läggs på arbetsförmedlingen. I andra 
kommuner involveras den hjälpsökande direkt i aktiveringsprogram som organiseras lokalt av 
kommunerna.56 I Sverige finns det omkring 800 olika lokalt engagerade aktiveringsprogram, men 
om dessa program leder till självförsörjning är osäkert.57

Socialtjänst och lagstiftning 
Socialtjänsten arbetar på ett kommunalt plan och lyder under socialtjänstlagen.58 Dess uppgift 
kan uttryckas i tre olika insatser på olika nivåer. Strukturinriktade insatser som ska verka för en bra 
samhällsmiljö med goda kontakter till samhället. De allmänt inriktade insatserna ska förebygga och 
informera om olika sociala problem och därigenom förbättra förhållanden för utsatta grupper. 

                                                 
49 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 266ff. 
50 Ibid, s. 28. 
51 Socialstyrelsen, 11 röster om socialbidrag, s. 33. 
52 Ibid, s. 36. 
53 Ibid, s. 52. 
54 Ibid, s. 75. 
55 Proposition 2005/05:1 Bilaga 3, s. 15. 
56 Tapio Salonen, Rickard Ulmestig, Nedersta trappsteget (Växjö, 2004) s. 6f. 
57 Ibid, s. 9. 
58 www.ne.se, sökord: Socialtjänst, 2005-06-07 
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Individuellt inriktade insatser fokuserar på den enskildes individuella behov av råd, stöd eller 
ekonomiska hjälpbehov. Socialtjänstens utformande brukar också uttryckas i fem principer; 
helhetssyn, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet.59 I Socialtjänstlagens första kapitel 
(1 §) beskrivs socialtjänstens mål: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.60

I socialtjänstlagen betonas individens ansvar för sitt egna liv. Socialtjänsten ska genom individens 
egna resurser hjälpa individen att på längre sikt kunna klara sig själv, utan bidrag. Om detta ännu 
inte är aktuellt kan individen ha rätt till socialbidrag, vilket socialtjänsten bedömer.61 I 
socialtjänstlagens fjärde kapitel (1 §) beskrivs rätten till bistånd: 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.62

Utifrån en individuell behovsbedömning bedöms rätten till socialbidrag av kommunens 
socialtjänst. Kommunen ska dessutom genom stöd till bidragstagaren hjälpa denne att bli 
självförsörjande.63 ”Socialbidraget ska fungera som ett yttersta skyddsnät och garantera en skälig 
levnadsnivå”. Utifrån individuella förhållanden bedöms bidragets storlek och anpassas till 
utvecklingen av materiell standard i samhället.64 Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning vilket 
innebär att lagen har allmänna riktlinjer men att kommunerna också har en frihet att efter lokala 
förutsättningar formulera hjälpens utformning.65 Eftersom lagen ger kommunerna en viss 
självständighet finns det också skillnader i hjälpen mellan olika kommuner. Det finns dock tillsyn 
från statliga myndigheter för att det inte ska bli för stora skillnader mellan kommuner.66 
Socialtjänstlagen ger kommunerna, representerade av socialnämnd eller liknande det yttersta 
ansvaret för individen för att denne ska få hjälp och stöd om ingen annan hjälper.67 I 
socialtjänstlagen uttrycks socialnämndens skyldighet att genom socialtjänsten organisera 
uppsökande verksamhet. Den uppsökande eller informerande verksamheten ska verka för att 
personer som inte känner till vilka rättigheter de har ska kunna tillgodogöra sig dessa. När det 

                                                 
59 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 168. 
60 www.notisum.se, Socialtjänstlagen 2001:453, första kapitlet, §1, 2005-06-07 
61 Proposition. 2005/05:1 Bilaga 3, s. 23. 
62 www.notisum.se, Socialtjänstlagen 2001:543, fjärde kapitlet, §1, 2005-06-07 
63 Proposition.  2005/05:1 Bilaga 3, s.8. 
64 Ibid, s.8. 
65 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 167f. 
66 Ibid, s.  221. 
67 Ibid, s. 167f. 
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gäller den uppsökande verksamheten är det en viktig princip att den som uppsöks inte ska 
uppleva sig utpekad och därför ska den uppsökande verksamheten organiseras i offentliga 
miljöer.68 I socialtjänstlagen poängteras också kommunernas skyldigheter och inte som tidigare 
individens rättigheter. Historiskt sett har skyldighets (frivillighets)- och rättighetsperspektiven, 
mot individen pendlat fram och tillbaka och idag är det skyldighetsperspektivet som genomsyrar 
lagstiftningen.69

Socialbidrag 
”Socialbidraget är i första hand tänkt som ett yttersta skyddsnät för personer med tillfälliga 
försörjningsproblem. Målet är att socialbidragstagaren så snabbt som möjligt ska kunna bryta 
bidragstagandet och försörja sig på egen hand.”70 Socialbidraget speglar samhällets vilja att hjälpa 
människor med ett hjälpbehov men är även ett instrument för staten att kontrollera och 
upprätthålla gränser för de hjälpbehövande.71 Tidigare var rätten till bistånd begränsad till äldre, 
barn och sjuka men har kommit att utökas till alla personer med ett hjälpbehov som inte kunde 
avhjälpas på något annat sätt.72 Den ekonomiska hjälpen hette innan 1957 fattigvård och från 
1957 fram till 1981 var benämningen socialhjälp.73 Från 1981 kom hjälpen att kallas socialbidrag 
för att 1998 ändras till försörjningsstöd, även om hjälpen ofta fortfarande kallas socialbidrag. 
Orsaken till namnändringarna har varit det sociala stigma de olika begreppen symboliserat och 
kopplingen till fattigvård har varit det mest problematiska att frigöra de nya begreppen från. Det 
sociala stigmat som de olika begreppen symboliserat ligger i att det på olika sätt anses 
förnedrande att få och ta emot hjälp.74 De låga nivåerna på socialbidragen ska leda till att 
människors arbetsmoral ska höjas och att det ska löna sig att arbeta.75 Att ta sig ur 
bidragsberoende är troligast under de två första åren av bidragstagande.76 Att ta sig ur ett flerårigt 
bidragstagande är troligare för yngre än för äldre och möjligheterna att ta sig ur bidragsberoende 
är större för samboende och högutbildade än för ensamstående och lågutbildade.77

 
Socialbidraget är uppdelat i försörjningsstöd, annat bistånd och bistånd i annan form. 
Försörjningsstödet är uppdelat i permanenta och tillfälliga utgifter där de permanenta utgifterna 

                                                 
68Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 174. 
69Karsten Åström, Allmosor, skyldigheter och rättigheter i den sociala lagstiftningens historia i Annika Puide, Socialbidrag i 
forskning och praktik, s. 27ff.  
70 Proposition. 2005/05:1 Bilaga 3, s. 15. 
71 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik, s. 34. 
72 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 175. 
73 Ibid, s. 176. 
74 Ibid, s. 176. 
75 Ingrid Byberg, Kontroll eller handlingsfrihet (Stockholm, 2002) s. 50. 
76 Proposition. 2005/05:1 Bilaga 3, s. 16. 
77 Proposition. 2005/05:1 Bilaga 3, s. 7. 
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beräknas utifrån en riksnorm som gäller i hela landet. De tillfälliga utgifterna ska beräknas 
individuellt utifrån faktiska kostnader i varje enskilt fall.78  
 

Teoretiska begrepp  
De begrepp som presenteras används i uppsatsen för att förklara och förstå de resultat som 
framkommer i resultatkapitlet. Begreppen som tas upp handlar om normalitet och avvikande 
beteende, sociala problem, stigmatisering, arbetet och dess betydelse för människor och ödesdigra 
ögonblick.   
 

Sociala problem och avvikande beteende 
När en stor del av befolkningen lever under osunda eller undermåliga levnadsförhållanden och 
staten vidtar åtgärder kan det som åtgärdas definieras som ett socialt problem.79 Enligt sociologen 
Mats Hilte menar Herbert Blumer att olika missförhållanden inte automatiskt leder till att dessa 
erkänns som sociala problem. 

Det sociala erkännandet lyfter fram vissa förhållanden som problematiska, men för att 
problemet skall leva vidare måste det bli socialt legitimerat. Först när problemet nått en aktad 
ställning i samhället släpps det fram på de arenor där offentliga diskussioner och samtal förs.80

Ett socialt problem behöver inte vara ett problem förrän någon uppmärksammar och definierar 
det som ett problem och därför är det också viktigt att skilja på upplevda och tillskrivna 
problem.81 När det gäller socialbidrag kan klientens upplevda problem och handläggaren 
definition av problemet gå isär vilket kan leda till att ingen hjälp utformas. 

När ett socialt problem uppmärksammas av socialtjänsten innebär det alltid någon form av 
social diskvalificering. Om klienten inte lyckas värja sig riskerar hans/hennes avseende att 
skadas och den sociala fasaden naggas i kanten. Det som tidigare var ett privat problem blir till 
ett ”socialt misslyckande” som dukas upp och måste rättas till av den anmälde.82

Ett socialt problem måste alltså definieras som ett problem innan det ”finns”. Även en klient eller 
socialbidragstagare måste definieras som just en klient för att vara det. 

För att vara en viss individ räcker det alltså inte enbart med att man besitter de erforderliga 
attributen utan man måste också upprätthålla de normer för uppförande och uppträdande som 
ens sociala grupp förbinder med dem.83  

                                                 
78 Åke Elmér, Staffan Blomberg, Lars Harrysson, Jan Petterson, Svensk socialpolitik, s. 178. 
79 www.ne.se, sökord: socialt problem, 2005-06-07  
80 Mats Hilte, Avvikande beteende (Lund, 1996) s. 24. 
81 Bengt Carlsson, Så blir det hjälp (Göteborg, 2003) s. 113f. 
82 Ibid, s. 127. 
83 Erving Goffman, Jaget och maskerna (Stockholm, 2000) s. 71. 



 13

Klienten måste uppträda som en klient för att vara en klient, i ovanstående kapitel beskrevs vilka 
uppfattningar det fanns om klienten eller socialbidragstagaren. Genom att uppträda enligt dessa 
koder som en klient, blir man också det omgivningen och samhället förväntar sig av en person 
som erhåller ekonomiskt bidrag. Malcolm Payne som är forskare inom socialt arbete menar att en 
klient skapas i det ögonblick andra personer bemöter en individ som just klient och när någon väl 
tillskrivits ett klientskap kan det vara svårt att bli av med den beteckningen, även när klientskapet 
upphört.84  
 
När det gäller studier om avvikande beteende syftar dessa ofta till att normalisera avvikaren men 
enligt Mats Hilte menar Alexander Liazos att dessa studier ibland kan få motsatt effekt: att den 
som studeras också beskrivs som avvikare. 

Risken är stor att användningen av termen avvikare förmedlar ett budskap om att de 
människor vi studerar verkligen är annorlunda. Därmed bidrar avvikarsociologin till att befästa 
samhälleliga fördomar istället för att avslöja dem. […] En annan risk med att beskriva 
avvikande beteende som ett regelbrott är att det kan bidra till en individualisering av 
förhållanden som i grund och botten är av social och politisk natur.85

  

Stigmatisering 
Stigmatisering86 handlar om att vara avvikande från det ”normala”, där normal är att vara som de 
flesta andra. Erving Goffman, professor i sociologi och antropologi, använder termen stigma 
som en egenskap som är mycket nedvärderande, det är en stereotypisering som förtydligas genom 
en sammankoppling mellan attribut och mönster.87 Goffman menar att människor i alla 
samhällen delas in i olika kategorier där det finns uppfattningar om vad som är ”normalt” inom 
olika kategorier.88 Till exempel kan vi när vi möter människor ofta vid första anblicken 
kategorisera in personen i en viss kategori och även förställa oss vissa egenskaper som tillhör den 
specifika kategorin, vilket Goffman benämner som social identitet eller social status. Det första 
intrycket av en person omformas till ”normativa förväntningar” och märker man efter ett tag att 
den sociala identitet man tilldelat en person inte stämmer så skapas en ny, faktisk social identitet. 
När den sociala och den faktiska sociala identiteten inte stämmer överens genom en oönskad 
egenskap just för den typen av individ man tänkt sig, stämplas personen vilket leder till en 
stigmatisering.89 Goffman definierar den stigmatiserade och dess motsats, den normale: 
                                                 
84 Malcolm Payne, Modern teoribildning i socialt arbete (Stockholm, 2002) s. 42f. 
85 Mats Hilte, Avvikande beteende, s. 10f. 
86 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2002) s. 11. Stigma var ursprungligen Grekernas benämning på kroppsliga 
tecknen som var ovanliga och syftade till att visa något ovanligt eller nedsättande när det gällde en persons moraliska 
status, men idag handlar stigma sällan om kroppsliga avvikelser.  
87 Ibid, s. 12f. 
88 Ibid, s. 11. 
89 Ibid, s. 12. 
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En individ, som eljest lätt skulle kunna accepteras i det vanliga sociala samspelet, har ett drag, 
en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom 
att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans 
övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma, han avviker på ett 
icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Vi samt de som inte på ett negativt sätt avviker från 
de speciella förutsättningar det här gäller kallar jag här för de normala.90

Goffman definierar tre olika typer av stigman där det första är olika sorters kroppsliga brister och 
det andra den personliga karaktären, olika avvikelser, upplevelser och böjelser som går emot 
rådande normer (till exempel arbetslöshet, ”fel” sexuell läggning, tro eller kriminalitet). Den tredje 
typen kallar Goffman tribala stigman som är stambetingade. Dessa kan vara etnicitet, nationalitet 
eller religion vilka ”ärvs” eller överföras i generationer.91 När det gäller människor som har haft 
socialbidrag passar den andra typen av stigma (den personliga karaktären) in. Att ha ett arbete är 
en viktig norm i dagens samhälle. Att vara arbetslös och ha svårt att själv försörja sig ekonomiskt 
stämmer inte överens med de rådande normerna i samhället. 
 
För den stigmatiserade finns det enligt Goffman möjligheter att normaliseras. Den stigmatiserade 
går då igenom tre faser till normalisering, en inlärningsprocess där den stigmatiserade först lär sig 
att förstå vad som är normalt och vad som stigmatiserar, sedan lär sig den stigmatiserade hur 
andra människor behandlar den kategori han faller in under och till sist lär sig den stigmatiserade 
hur han inte ska vara för att kunna passera som normal.92  
 

Arbetets betydelse 
Att arbeta är för många människor en daglig och viktig aktivitet. Marie Jahoda som forskat 
mycket kring arbetslöshetens effekter har i fem punkter sammanfattat arbetets dolda betydelse 
för människor utöver den ekonomiska ersättningen:  
 
1. Det innebär en tidsstruktur av livet. 
2. Sociala kontakter ger gemensamma upplevelser som delas med personer utanför kärnfamiljen. 
3. Individer kopplas till mål och mening som överstiger de egna. 
4. Status och identitet definieras. 
5. Det innebär en regelbunden verksamhet.93

 
När människor blir arbetslösa betyder det inte bara att dessa inte får någon arbetsrelaterad 
inkomst, arbetet har även enligt Jahodas fem punkter betydelse för människors självuppfattning 

                                                 
90 Erving Goffman, Stigma, s. 14. 
91 Ibid, s. 14. 
92 Ibid, s. 87. 
93 Richard Edwards, Michael Burawoy, Marie Jahoda, Jon Elster, Idéer om arbete (Stockholm, 1992) s. 124. 
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och definition av vem man är. Att inte ha ett arbete menar sociologen Richard Sennett är ett 
misslyckade, en skam och ett av vår tids stora tabun94  
 
Det finns även uppfattningar om arbetets minskade betydelse för människan. Sociologen 
Zygmunt Bauman menar till exempel att människor i dagens postmoderna konsumtionssamhälle 
hellre bygger sitt livsprojekt kring konsumtionsval och inte som tidigare kring ”arbete, 
yrkesfärdigheter eller sysselsättning”.95 Bauman menar även att arbetet tidigare, i det han kallar 
produktionssamhället, var en central faktor bakom social planering och individens definition av 
sig själv. Arbetet bestämde de livsnormer människor förväntades följa, vilka bestämde individens 
rättigheter och skyldigheter, ”förväntad levnadsstandard, familjemönster, socialt liv och fritid, 
anständighetsnormer och daglig rutin”.96 Bauman menar att människor tidigare, i det förmoderna 
samhället, föddes in i en social kategori och senare, i det moderna samhället, skulle individen själv 
bygga upp sin identitet. Identiteten byggdes först upp genom arbetet och när arbete och identitet 
var valt skulle ett livsprojekt byggas enligt en rak linje. Numera är det enligt Bauman ovanligt med 
livslånga projekt eftersom arbeten ofta är tidsbegränsade och kan kombineras med andra arbeten. 
Att bygga en livslång identitet baserat på arbete blir därför förkastligt. Kortsiktigheten leder till en 
flexibilitet som människor måste anpassa sig till och det är viktigt att hela tiden gå vidare och att 
vara öppen för nya möjligheter.97 Kortsiktigheten och flexibiliteten i arbetslivet är något som 
också Richard Sennett tar upp i boken ”När karaktären krackelerar”. Sennett menar i likhet med 
Bauman att arbetet inte längre är en central del av människans identitet.98      
 

Identitet 
I alla samhällen och kulturer finns olika normer och värderingar vilka definierar vad som är 
viktigt, betydelsefullt och önskvärt för människor och hur dessa ska agera. Vilka normer och 
värderingar som råder varierar över tid och plats. Processen som lär oss vilka normer och 
värderingar som är önskvärda brukar kallas socialisering. Denna process startas redan när vi föds 
och kan delas in i primär och sekundär socialisation. Den primära socialiseringen sker i samspel 
mellan barnet och dess familj. Den sekundära socialisationen sker i samspel med samhället 
utanför familjen, som skola, arbete eller massmedia.99 Socialiseringen lär oss vilka värderingar och 
normer som finns i ett givet samhälle eller kultur, vad som förväntas av oss och vilka vi själva är. 
Denna självmedvetenhet gör att individen formar sin personlighet och identitet. En persons 
identitet kan delas i två delar, den personliga identiteten och en social identitet där den personliga 

                                                 
94 Richard Sennett, När karaktären Krackelerar (Stockholm, 2000) s. 165.   
95 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1998), s. 30f. 
96 Ibid, s. 31. 
97 Ibid, s. 44ff. 
98 Richard Sennett, När karaktären Krackelerar, s. 170, 185. 
99 Anthony Giddens, Sociologi (Lund, 2003) s. 42f. 



 16

identiteten är de sociala fakta som särskiljer en person från andra.100 Richard Jenkins, professor i 
sociologi, menar att identitet är en process som fortgår hela livet och han menar att alla 
identiteter egentligen är sociala identiteter.101 Jenkins definierar den sociala identiteten som: 

Social identity is our understanding of who we are and of who other people are, and, 
reciprocally, other people’s understanding of themselves and of others (which includes us). 
Social identity, is, therefore, no more essential than meaning; it too is the product of agreement 
and disagreement, it to is negotiable.102

Identitet är något som särskiljer en människa ifrån andra och den sociala identiteten är mest 
förändringsbenägen. Att vara socialbidragstagare eller arbetslös kan beskrivas som sociala 
identiteter. Även om dessa sociala identiteter kan vara flyktiga och övergående kan de stanna kvar 
under en längre tid. Under rubriken sociala problem och avvikande beteende beskrevs att personer som 
blivit definierade som klienter kan ha svårt att bli av med den beteckningen, även när klientskapet 
upphört.103 Beteckningen som klient eller socialbidragstagare kan alltså finnas kvar trots att 
individen klarar sin försörjning själv.  
 

Ödesdigra ögonblick 
Samhällsteoretikern Anthony Giddens använder begreppet ödesdigra situationer för att definiera 
ögonblick eller situationer som har stor effekt på en större grupp individer eller den enskilda 
individen.104 Giddens utvecklar begreppet ödesdigra situationer till att gälla även ödesdigra 
ögonblick, vilka är situationer som påverkar den enskilda individen. Ödesdigra situationer eller 
ögonblick är ofta situationer där individen fattar ett val av avgörande handlingar som har stora 
konsekvenser för individens fortsatta framtid och livsöde. De ödesdigra situationerna uppstår 
utanför individens kontroll och kan ses som individens ”öde”. Valen i dessa situationer är ofta 
mycket svåra att fatta eftersom de är så avgörande för individens framtid och det är ofta svårt och 
problematiskt att upphäva ett ödesdigert beslut.105  
 

Metod 
I metodkapitlet beskrivs de olika stegen av arbetsprocessen i uppsatsen, från val av metod till hur 
metoden använts. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer analyserade utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv.  
 
                                                 
100 Erving Goffman, Stigma s. 64. 
101 Richard Jenkins, Social identity (New York, 2002) s.4. 
102 Ibid, s. 5. 
103 Malcolm Payne, Modern teoribildning i socialt arbete, s. 42f. 
104 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Göteborg, 2002) s. 137. 
105 Ibid, s. 137ff. 
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Kvalitativ intervju  
Jag har gjort en kvalitativ studie kring socialbidragstagande där jag genomfört ett antal kvalitativa 
intervjuer med människor som tidigare har uppehållit socialbidrag men som inte längre har det. 
Anledningen till att jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få information till mitt valda 
intresse beror på att jag vill veta vad informanterna tycker och tänker om socialbidrag där 
kvalitativa intervjuer är ett sätt att få fram den informationen. Steinar Kvale beskriver syftet med 
en intervju som ett sätt att få kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld, där meningen 
är att tolka deras mening. Intervjuer är också användbara för att ”studera människors syn på meningen 
hos sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv 
på sin livsvärld”.106  
 
En intervju kan beskrivas som en situation med samverkan av två personer som har olika och 
inte jämställda roller, där en frågar och en svarar.107 Annika Lantz beskriver olika sorters 
intervjuer, där graden av struktureringsgrad skiljer, från den helt öppna till den helt strukturerade. 
Om man söker förståelse av vad ett fenomen är och hur det uppfattas så passar en öppen eller 
öppet riktad intervju. Söker man däremot förklaringar till ett fenomen så passar den helt 
strukturerade intervjun eller en enkät.108 En öppen intervju ger alltså förståelse, medan en 
strukturerad intervju ger förklaringar till ett fenomen. I den helt öppna intervjun är det viktiga att 
informanten får ge sin bild av ett fenomen eftersom det är informantens subjektiva förståelse 
som söks.109 Den typ av information jag sökt av informanterna är hur de tänker kring socialbidrag 
och deras upplevelser av det, därför är mina intervjuer öppet riktade intervjuer. 
 
I arbetet med intervjuerna har jag också inspirerats av life history metoden. Denna metod är 
kvalitativ till sin utformning och syftar till att genom analys få kunskap om den enskilde 
individens livshistoria.110  

Life history hänvisar till ett antal datainsamlings- och analysmetoder vars ändamål är att 
utgående från ett fåtal enskilda människors livshistorier utvinna kunskap om mekanismer och 
strukturer i deras sociala omgivning såväl som deras individuella sätt att finna sig tillrätta i 
denna omgivning.111

En kvalitativ intervju inspirerad av Life history metoden behöver inte handla om ett liv från 
födsel till nutid utan kan behandla specifika delar av informantens liv, i mitt fall om tiden före, 
under och efter att informanten erhållit socialbidrag.112 Det handlar alltså om specifika delar av 

                                                 
106 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2001) s. 100ff. 
107 Ibid, s. 12. 
108 Ibid, s. 33. 
109 Ibid, s. 18f. 
110 Minna Salminen- Karlsson Att berätta och tolka liv (Linköping, 1994) s. 7. 
111 Ibid, s. 10. 
112 Ibid, s. 11. 
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livet som har haft betydelse och varit viktiga när det gäller hur de upplevt sitt bidragstagande. En 
Life story intervju ger därför inte en objektiv sanning om informantens liv utan blir en subjektiv 
tolkning.113

 

Intervju 
Till de intervjuer som genomförts arbetades först en intervjuguide fram som byggdes upp kring 
vissa centrala teman utifrån syfte och frågeställningar. Guiden syftade till att strukturera upp de 
ämnen som var intressanta för syftet och i vilken följd de skulle tas upp. Jag har som tidigare 
nämnts inriktat mig på vissa specifika delar av informantens liv, före, under och efter 
bidragstagandet.  
 
För att prova den intervjuguide som utformats genomfördes först en pilotintervju. Informanten 
var en bekant som hade haft socialbidrag, vi hade inte diskuterat ämnet tidigare och jag visste inte 
hur hon tänkte kring socialbidrag. Jag märkte ganska snabbt att mina föreställningar om 
socialbidrag inte riktigt stämde med hennes och därför blev också min intervjuguide med frågor 
lite fel, jag kände också att jag i vissa delar av intervjun ”fiskade” efter de svar jag vill ha genom 
att jag ställde ledande frågor. Bengt- Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi, menar att 
det just i ledande frågor finns en förväntan i frågan.114 Jag hade en viss förväntan om 
informantens upplevelser vilket också ledde till att jag ibland fick just de svar jag ville ha, eller 
förväntade mig. Andersson menar att hur frågorna formuleras och ställs också avgör vilka svar 
man får.115

 
Innan pilotintervjun genomfördes hade jag läst litteratur kring socialbidrag och fått en 
uppfattning om att personer som får socialbidrag skäms för sitt bidragstagande och att det är en 
jobbig tid man vill inte att någon ska veta om. Min informant hade en annan bild av socialbidrag. 
Hon hade upplevt det som ett viktigt stöd under en begränsad tid när hon hade det svårt 
ekonomiskt, en rättighet som hon inte skämdes för. Våra föreställningar om socialbidrag stämde 
inte helt överens och att även informanten har en viss given förförståelse är viktigt att vara 
medveten om. En stund in i intervjun var vi tvungna att ta en kortare paus men när vi fortsatte 
ville min informant genast tillägga en sak, att få socialbidrag hade faktiskt varit ganska jobbigt. 
Under resten av intervjun märkte jag att hon verkade lite mer negativt inställd till socialbidrag. 
Därför upplevde jag det som om att hon hade ändrat inställning en aning när det gällde 
socialbidrag. Detta kan bero på att hon fått lite tid att reflektera kring mina frågor om hennes 
bidragstid och gav en mer nyanserad bild, eller så hade hon påverkats av mig. I de följande 

                                                 
113 Minna Salminen- Karlsson, Att berätta och tolka liv, s. 8. 
114 Bengt- Erik Andersson, Som man frågar får man svar (Stockholm, 1985) s. 146. 
115 Ibid, s. 11. 
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intervjuerna var jag i högre grad medveten om de fel jag gjort under pilotintervjun och försökte 
att hålla en mer neutral inställning. 
 
Jag tror också att det kan vara lätt att informanten försöker ”känna av” hur intervjuaren tänker 
om ämnet som diskuteras och att informanten försöker att anpassa sina svar därefter. Därför är 
det viktigt att försöka att inte lägga in egna värderingar eller förförståelse i de frågor som ställs, 
vilket kan vara svårt, men det kan vara viktigt att vara medveten om det. Vetenskap och 
undersökningar ses ofta som viktiga av människor, de känner en viss respekt inför intervjuaren 
och förstår inte alltid syftet med undersökningen och därför kan det skapas ett förhållande där 
informanten vill vara intervjuaren till lags.116 Det var just det som jag var med om i 
pilotintervjusituationen och därför upplevde jag pilotintervjun som mycket lärorik. Pilotintervjun 
gav mig många värdefulla insikter, nya perspektiv och den hjälpte mig att utveckla intervjuguiden. 
 
När det gäller frågorna som ställts under en intervju så ska de vara tydliga och lätta att förstå för 
informanten. Steinar Kvale, professor i psykologi, menar att intervjufrågor bör ställas i deskriptiv 
form för att få fram spontana beskrivningar och inte spekulationer.117 Sociologen Jan Trost 
menar att man i en intervju bör undvika att fråga om hur informanten känner eller tycker i en viss 
situation, utan bör fråga vad informanten gjorde och sade.118 Frågor som berör ”Varför” menar 
Trost är förkastliga eftersom de enligt honom innehåller ett ifrågasättande men också ett 
tillrättavisande vilket kan leda till att informanten känner sig ifrågasatt.119 Att inte använda sig av 
”Varför” frågor tycker jag är svårt, för mig är det naturligt att fråga ”Varför” och att använda sig 
av för intervjuaren onaturliga följfrågor kan leda till att intervjusituationen blir obekväm och 
tillgjord för både intervjuare och informant. Vilka frågor som är passande beror även på hur de 
ställs och i vilket sammanhang men detta är en avvägning som jag gjort vid varje enskilt 
intervjutillfälle. 
 

Informanter 
Jag har gjort fyra kvalitativa intervjuer som varade från ungefär fyrtiofem minuter till över en 
timme och de spelades in på minidisc. En intervju blev dock inte inspelad på grund av problem 
med minidiscen. Detta upptäcktes dock nästan omedelbart efter intervjun, därför kunde jag 
skriva ned mycket av det jag mindes och jag hade även vissa stödanteckningar som gjorts under 
intervjun. När det gäller antalet intervjuer hade jag från början en ambition att göra fler än fyra 
intervjuer men i efterhand har jag upplevt att jag har haft mer tid att gå djupare in i de intervjuer 

                                                 
116 Bertil Lundberg & Bengt Starrin, Participatory Research- Tradition, Theory and Practice (Karlstad, 2001) s. 5. 
117 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 123. 
118 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund, 1997) s. 74. 
119 Ibid, s. 81. 
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som gjorts och kunnat redovisa resultatet noggrannare. Anledningen till att det blev fyra 
intervjuer beror på svårigheter att hitta informanter inom angiven tidsram för uppsatsen. 
 
Eftersom själva grundidén till uppsatsen utformades utifrån försörjningsstödskontoret i 
Norrköping var det från början meningen att jag skulle komma i kontakt med informanter genom 
försörjningsstödskontoret och ett projekt som bedrevs för personer med ett långvarigt 
bidragsberoende, Vuxenvägvisaren. Projektet lades dock ned innan jag hunnit etablera en 
kontakt. Istället kontaktades genom Försörjningsstödskontoret personer som hade medverkat i 
projektet Vuxenvägvisaren och som inte längre hade försörjningsstöd. Av de tiotal som 
kontaktades denna väg var det en person som svarade. Parallellt med denna sökmetod efter 
informanter kontaktade jag även personer i min egen omgivning som tillfrågades om de kände 
någon person som hade haft socialbidrag. Denna sökmetod brukar kallas Snöbolls- eller 
kedjeurval och betyder att ett antal personer används för att få kontakt med ytterligare 
informanter. 120 Ett sådant urval kan inte ses som slumpmässigt eller representativt för en större 
grupp av människor.121 Denna sökmetod gav ytterligare tre informanter. Med en av 
informanterna gjorde jag först en ”pilotintervju”, vilken senare kompletterades med ytterligare en 
intervju. När det gäller urvalet av informanter har jag inte intresserat mig för exempelvis kön, 
etnicitet eller ålder. Säkerligen kan dessa faktorer vara viktiga när det gäller hur människor 
upplever sin tid med socialbidrag och det är något som jag måste vara medveten om. Två av 
informanterna har i vuxen ålder flyttat till Sverige och denna faktor har varit tydlig i deras 
upplevelser av sin bidragstid, vilket också kommer att uppmärksammas i resultatkapitlet. 
Intervjuerna har i två fall ägt rum hemma hos informanten, i ett fall på informantens arbetsplats 
och i ett fall på ett bibliotek. Platserna för intervjuerna valdes i samråd mellan mig och 
informanten.   
 

Transkribering 
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet därför att jag ville ha en överblick av hela materialet 
och jag tror samtidigt att det är svårt att bara genom avlyssning av vissa delar av materialet avgöra 
vad som viktigt eller intressant. Under själva transkriberingen har jag försökt att skriva ut 
ordagrant det jag hört, med till exempel upprepningar, stakningar eller skratt. När jag citerar 
informanterna i resultatkapitlet har jag gjort vissa mindre modifikationer för att det ska bli 
förståeligt för läsaren, men samtidigt har jag försökt att inte ändra för mycket, så att texten får en 
annan mening. Modifikationerna redovisas närmare i början av resultatkapitlet. Steinar Kvale 
menar att citat som är utskrivna ordagrant kan framstå som osammanhängande och förvirrat tal, 
vilket skulle kunna leda till förutfattade meningar om specifika personer eller grupper av 

                                                 
120 Allan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s.115.   
121 Ibid, s. 116.  
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människor.122 Eftersom människor som har socialbidrag kan ses som en ”svag grupp” så anser 
jag att det är särskilt viktigt att vara noga med citaten eftersom det annars skulle kunna förstärka 
och bekräfta deras position som ”svag grupp”.   
 
Efter transkriberingen har jag läst igenom allt material flera gånger för att få en överblick. Jag har 
då även fört anteckningar över saker som verkar intressanta eller ofta förekommande för att vissa 
centrala teman ska kunna utkristalliseras för att sedan kunna tolkas och analyseras. Strukturering 
har inspirerats av grundad teori som är en metod där materialet kodas i olika kategorier och 
egenskaper för att få fram teman och begrepp.123

 

Hermeneutik  
Jag har tidigare i uppsatsens syftesförklaring beskrivit att jag intresserar mig för människors 
upplevelser och tankar kring sitt socialbidrag. Ett sätt att få grepp om dessa känslor är att 
använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv i analysen. Hermeneutiken handlar om att tolka och 
förstå texter och tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 
mening, det handlar om meningsfulla handlingar.124 Pedagoghistorikern Per- Johan Ödman 
beskriver vad den hermeneutiska processen syftar till: 

Existentiella dimensioner som lidande, ångest, liksom deras motsatser glädje och inre frid är i 
praktiken omätbara, hur mycket man än söker operationalisera begreppen. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt innebär att vi kan få grepp om sådana dimensioner. Hermeneutiken syftar till 
förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform.125

Ödman delar in den hermeneutiska processen i fyra huvudmoment; tolkning, förståelse, 
förförståelse och förklaring. Ny förståelse ger en tolkning som ger ny förförståelse, gradvis ändrar 
nya perspektiv genom ny förståelse som ger upphov till ny förförståelse. Alltså ger ny kunskap ny 
förförståelse. Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln (eller spiralen) som innebär att man 
i materialet går från del till helhet och tvärt om, den hermeneutiska cirkeln ska generera ny 
kunskap och förförståelse. Men Ödman menar att den här processen inte nödvändigtvis behöver 
generera ny kunskap om det finns ett fördomsfullt tänkande där ny och motsägande information 
omtolkas så att den stämmer med tidigare förförståelse, alltså måste man vara öppen för nya 
kunskaper.126  Den hermeneutiska cirkeln bygger på en föreställning om att företeelser endast kan 
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tolkas i en kontext, där kunskap om kontexten ökar sannolikheten för att öka giltigheten i 
tolkningar.127

Den kunskap som söks är kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika människor och 
företeelser sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening kan förstås. Det handlar om att 
synliggöra hur det ter sig för enskilda unika människor att existera under sina villkor eller att 
klargöra innebörden i unika mänskliga förhållanden och sammanhang.128

Enligt ett hermeneutiskt perspektiv är inte människors handlande orsakat av omständigheter 
utanför dess kontroll. Människan har vissa givna ramar att handla utifrån och är alltid ansvarig för 
sina handlingar.129  
 
Det är just de existentiella dimensioner som ovan citerades som jag intresserar mig för, 
människors subjektiva uppfattningar, känslor och upplevelser. Jag vill få fram saker som den 
unika människan sagt, utan att kunna dra generella slutsatser, vilket givetvis är omöjligt när det 
gäller några få kvalitativa intervjuer. 
 

Etiska aspekter 
När det gäller mitt val av uppsatsämne tror jag att det kan beröra känsliga delar av informanternas 
privatliv. När olika grupper studeras måste man vara uppmärksam på vilka konsekvenser 
intervjuerna och materialet kan få.130 Detta skulle kunna aktualiseras när det gäller de 
beskrivningar av informanterna eller citat i analysen som används, vilka kan uppfattas som 
stigmatiserande eller kränkande. Detta är mycket viktigt att vara medveten om och reflektera 
över. I arbetet med uppsatsen har jag utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer med 
de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.131 Detta innebär att informanten innan intervjun informerades om att medverkan 
är frivillig och att informanten när som helst den vill kan avbryta sin medverkan. Informanterna 
informerades även om vad materialet kommer att användas till och att det kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket bland annat innebär att informanternas riktiga namn eller andra speciella 
kännetecken som skulle kunna identifiera en specifik informant inte används i uppsatsen. 
Konfidentialiteten kan givetvis inte garantera att informanten blir totalt oidentifierbar. 
 
Att ”öppna” sig inför en främling och prata om sitt eget privatliv kan vara svårt. Därför har det 
för mig varit viktigt, när det gäller de etiska aspekterna, att informanterna är införstådda om att 

                                                 
127 Per- Johan Ödman, Hermeneutik och forskningspraktik i Bengt Gustavsson, Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen, s. 80. 
128 Bengt Starrin, Per- Gunnar Svensson, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund, 2001) s. 73. 
129 Ibid, s. 75f. 
130Anna- Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999) s. 67f. 
131 www.vr.se, 2005-06-07 
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medverkan är frivillig och att det de säger kommer behandlas konfidentiellt. Dessutom är det 
också mycket viktigt att informanterna är medvetna om hur och vad materialet kommer att 
användas till. En aspekt som kan vara problematisk är att informanterna kan känna sig utpekade, 
just i och med att de blir kontaktade i egenskap av socialbidragstagare. Kanske var det en jobbig 
tid för dem när de fick socialbidrag och inte vill bli påminda om det genom mina frågor eller så 
kan det givetvis också upplevas som något positivt, att jag är intresserad deras vardag och 
upplevelser. Detta varierar säkerligen från individ till individ och jag har inte i mitt arbete upplevt 
att någon har tyckt att det har varit jobbigt att prata om sin bidragstid. En förklaring till det kan 
vara att de inte längre får socialbidrag och att det skulle kunnat vara annorlunda om de 
fortfarande fick socialbidrag. 
 
Beträffande de etiska aspekterna i mitt arbete vill jag också uppmärksamma min förförståelse som 
jag har fått genom de teoretiska begrepp jag har valt att ta upp och även den tidigare forskning 
som jag har läst kring socialbidrag. Min förförståelse handlar om att det är en jobbig tid när man 
får socialbidrag, där föreställningarna är negativa och mycket stereotypiserade. Genom denna 
förförståelse har jag redan när jag mött mina informanter skapat en föreställning om vad de 
kommer att säga och tycka. Vid arbetet med resultatet ställs de teoretiska begreppen mot mitt 
empiriska material och där är det givetvis mycket viktigt att empirin får styra det som kommer 
fram, vilket också togs upp på föregående sida om hermeneutik. Skulle det teoretiska materialet 
styra tror jag att det skulle kunna kännas kränkande för informanterna och det skulle kunna ske 
en ”övertolkning”. Jag tror också att det kan kännas obehagligt för den enskilde informanten att 
se sina egna uppfattningar och ord insatta i ett större teoretiskt resonemang, där individen blir ett 
exempel som bekräftar teorin. Det är även viktigt att reflektera över om resultatet kan bidra till 
att skapa stereotypa eller stigmatiserade uppfattningar kring informanterna och socialbidrag.  
 

Resultat 
Resultatkapitlet presenteras i fem huvudavsnitt med respektive underkapitel. Varje kapitel inleds 
med en resultatredovisning, där resultatet av intervjuerna presenteras, och avslutas med analytiska 
kommentarer. De fem kapitlen följer en tidslinje som börjar när informanterna inträder som 
klienter och socialbidragstagare. Sedan följer tiden som klient och avsnittet avslutas med 
informanternas avslutning som klienter. Uppsatsen avslutas till sist med en avslutande diskussion. 
I resultatkapitlet presenteras först de fyra informanterna, Kristina, Eva, Lena och David. 
Informanterna kallas klienter eller socialbidragstagare och de personer som arbetar inom 
socialtjänsten och som har kontakt med klienterna benämns som handläggare. De benämningar 
som används är de informanterna använt sig av i intervjuerna. I resultatkapitlet används citat från 
intervjuerna för att exemplifiera och belysa det informanterna sagt. Vem av informanterna som 
citeras visas genom den bokstav som står först, där till exempel E står för Eva, D för David och I 
för intervjuare. En del citat börjar med beteckningen […] vilket indikerar att citeringen börjar i ett 
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pågående resonemang. I intervjucitaten har mina korta kommentarer som mm, ja eller nej tagits 
bort.  
 
I uppsatsen har jag använt mig av ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken syftar till att tolka 
och förstå texter där tolkningen ska ge en gemensam förståelse av texten. För mig har det främst 
varit den hermeneutiska cirkeln som varit viktig när jag tolkat materialet. Denna process innebär 
kortfattat att ny kunskap ska generera ny förförståelse. Den hermeneutiska cirkeln bygger också 
på en föreställning om att fenomen endast kan tolkas i en kontext, där kunskap om kontexten 
ökar sannolikheten för att öka giltigheten i tolkningar.132 Det viktiga för mig har varit att inte 
fastna i min egen förförståelse, att vara öppen inför nya tolkningar och att inte hindras av min 
egen förförståelse.  
 

Presentation av informanter 
Fyra personer med olika livsöden har intervjuats men det som alla har gemensamt är att de under 
en viss tid i sina liv har erhållit ekonomiskt bistånd. Den direkta orsaken till att dessa personer 
inte kunnat försörja sig själva ekonomiskt är att de ännu inte hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

Kristina 
Kristina är i trettioårsåldern och invandrade till Sverige från ett Europeiskt land för ungefär tio år 
sedan. Den första tiden i Sverige bodde hon med sin sambo som hon också har ett barn med 
men efter ett tag separerade de. Vid separationen tog Kristinas sambo de flesta möbler och 
inventarier varvid Kristina stod ensam kvar i en trerumslägenhet utan inkomst och Kristina 
ansökte då socialbidrag. Eftersom Kristina var ganska nyinflyttad till Sverige kunde hon inte 
språket så bra vilket gjorde att hon hade svårt att få ett arbete. Detta gjorde också att hon kände 
sig mycket ensam och utanför samhället. För att komma in i samhället har det varit viktigt för 
Kristina att lära sig språket, att få ett arbete och att ha svenska vänner. Kristina trodde när hon 
kom till Sverige att det skulle vara lätt att få arbete och hade till en början stora förhoppningar 
om att få ett bra arbete, men blev mycket besviken när hon upptäckte att det var svårt att få ett 
arbete utan att kunna tala bra svenska. Under den tid Kristina fick socialbidrag tyckte hon att livet 
ofta kändes meningslöst, hon kände sig fast i Sverige och visste inte vad hon skulle göra. Under 
bidragstiden arbetade Kristina ”svart” som städerska hos en av sina grannar. Kristina hade 
socialbidrag i ungefär ett år, vilket avbröts när hon började läsa in gymnasiet och tog studielån. 
Studierna avslutades dock inte eftersom hon fick arbete på en fabrik där hon fortfarande arbetar. 
Kristina tyckte först att det var mycket svårt att arbeta på en fabrik och hon grät mycket den 
första tiden eftersom hennes händer blev förstörda men även om hon först hade svårt att tänka 

                                                 
132 Per- Johan Ödman, Hermeneutik och forskningspraktik i Bengt Gustavsson, Kunskapande metoder inom 
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sig att arbeta på en fabrik har hon vant sig och trivs nu bra. När Kristina tänker på sin bidragstid 
är hennes handläggare en ofta förekommande beröringspunkt eftersom Kristina upplevde att 
handläggaren behandlade henne illa och gav henne en känsla av att hon tiggde och låg samhället 
till last.  

Eva 
Eva är i trettioårsåldern och är född i Sverige men flyttade som ung utomlands till ett Europeiskt 
land för att arbeta. Efter några år kom hon tillbaka till Sverige tillsammans med sin utländske 
pojkvän. Eva kom då tillbaka till ingenting, hon hade inget arbete, ingen a-kassa och var inte 
inskriven hos försäkringskassan. Hennes pojkvän hade också svårt att få arbete eftersom han inte 
kunde svenska och därför var de tvungna att ansöka om socialbidrag. För Eva var bidraget en 
rättighet som hon tidigare inte funderat så mycket på och Eva upplevde att hon och pojkvännen 
blev bra bemötta och väl omhändertagna under den tid de fick bidrag. Eva arbetade under 
bidragstiden tidvis som timvikarie inom kommunen och eftersom pengarna hon tjänade inte 
räckte till så blev bidraget ett komplement och en trygghet att falla tillbaka på ifall hon hade 
arbetat för lite en viss månad. Eva och hennes sambo hade pengar sparade i det land de tidigare 
bott i och hennes sambo tillverkade även saker som han sålde, något som deras handläggare inte 
kände till. I efterhand skäms Eva för fusket men då hade hon en friare syn till fusk och 
uppfattade fusket som något allmänt accepterat och något som ”alla andra” gjorde. I det land hon 
tidigare bodde i var det också enligt Eva vanligt att människor fick bidrag och fuskade mycket, 
vilket ledde till den då öppnare och mer accepterade syn på bidrag än vad hon har idag. Eva var 
under bidragstiden mycket optimistisk till att snart få ett arbete som hon kunde försörja sig på. 
Eva hade socialbidrag i ungefär ett år vilket avslutades när hon fick ett arbete och idag studerar 
Eva. 

Lena 
Lena är i tjugofemårsåldern och född i Sverige. När Lena slutat gymnasiet hade hon olika 
praktikplatser där hon arbetade heltid och hon arbetade även extra på kvällarna. Lena kunde av 
olika anledningar inte bo kvar hemma hos sina föräldrar och fick därför socialbidrag för att kunna 
bo i en egen lägenhet. Lena tyckte att det var jobbigt att inte tjäna tillräckligt mycket pengar för 
att försörja sig själv eftersom hon hade en praktikplats där hon arbetade heltid och även arbetade 
lite extra på kvällar. När Lena slutade gymnasiet informerade arbetsförmedlingen henne och 
hennes klasskamrater om att de inte skulle räkna med att få något arbete de närmaste åren, det 
var istället praktikplatser de skulle rikta in sig på och försöka att bo hemma så länge som möjligt. 
Detta gjorde att Lena inte var särskilt optimistisk inför framtiden eller att kunna få ett arbete men 
det gjorde också att hon kände att hon hade rätt till att få ekonomisk hjälp eftersom hon hade en 
praktikplats och det inte gick att få något arbete. För Lena är det mycket viktigt att rättfärdiga sin 
tid med socialbidrag och hon tycker att hon hade rätt till bidrag. Lena hade en mycket god 
relation till sin handläggare eftersom hon tyckte han förstod hennes situation och såg att hon 
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verkligen försökte och var motiverad för att försörja sig själv. Efter ungefär ett halvår med 
socialbidrag fick Lena ett heltidsarbete och idag har hon ett annat fast arbete. 

David 
David är i fyrtioårsåldern och flyttade till Sverige i början av 1990-talet från ett Europeiskt land. 
David hade socialbidrag i ungefär tio år och under de åren läste han svenska, lite andra 
utbildningar och deltog i olika projekt. David fick sedan en praktikplats på ett bemanningsföretag 
genom en kamrat, där han idag har fast arbete. David har inte upplevt det ekonomiska bidraget 
som särskilt jobbigt utan det som han upplevt som jobbigast har varit mer vardagliga saker som 
att hans familj i början av sin tid i Sverige fick dela bostad med andra familjer och ofta flytta. 
David hade en bra relation till sin handläggare och upplevde att hon hjälpte familjen med 
praktiska detaljer, saker som han i sitt nya hemland var ovetande om. David har upplevt att hans 
bidragstid som arbetslös lett till att han har förlorat mycket tid, tid som i arbetet skulle ha gett 
honom mer arbetserfarenhet och trygghet inför ålderdomen. David kände sig också isolerad från 
samhället och andra svenskar under sin bidragstid. När David kom till Sverige visste han inte hur 
Sverige fungerade vilket gjorde honom osäker men det nuvarande arbetet har gett honom en 
trygghet och känsla av att vara en del av samhället. Innan David fick arbete kände han ett stort 
utanförskap främst som invandrare, han ville prata med och träffa svenskar men fick få chanser. 
Några av de projekt David deltog i uppskattade han eftersom det även fanns medverkande 
svenskar och då fick han prata lite svenska. De jobbsökarkurser David deltog i tyckte han kändes 
meningslösa och bortkastade när det gällde att hitta ett arbete eftersom han upplevt att det är 
lättast att få arbete genom kontakter. 
 

Vägen in i klientskap 

Kristina, Lena, Eva och David har av olika anledningar inte kunnat försörja sig ekonomiskt och 
har därför vänt sig till socialtjänsten och ansökt om att få ekonomisk hjälp, socialbidrag. 
Socialbidraget är samhällets yttersta skyddsnät som ska hjälpa den hjälpsökande ekonomiskt fram 
tills att denne själv kan försörja sig. I detta avsnitt beskrivs hur informanterna upplevt sitt första 
möte med socialtjänsten och hur de när de beviljats socialbidrag blivit klienter. Informanternas 
föreställningar om socialbidrag beskrivs och hur de upplevt sig annorlunda och distanserat sig 
från andra socialbidragstagare. Två av informanterna har även upplevt en ytterligare problematik, 
att vara bidragstagare och invandrare. I slutet av avsnittet kommenteras resultatet analytiskt. 

Första mötet 
Eva som precis flyttat tillbaka till Sverige med sin sambo efter några års utomlandsvistelse 
berättar om det första mötet med sin handläggare: 

E: […] det var inte så mycket krusiduller med det hela utan vi bara pratade lite med henne och 
kollade lite grand hur pass mycket pengar vi behövde och vart vi bodde och vad det gick åt i 
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månaden och vad man fick när man var två och så och så fick vi en utbetalning och en tid till 
att träffa henne nästa månad också, jag tror vi träffade henne en gång i månaden. 

Eva erkänner sin egen oförmåga att klara sig själv ekonomiskt och när Eva och hennes 
handläggare träffas för första gången diskuteras och bedöms Evas hjälpbehov. Eva uppträder 
som en klient genom att berätta att hon och hennes sambo inte tjänar tillräckligt med pengar för 
att klara sig ekonomiskt och att de behöver hjälp. För Eva var det självklart att söka hjälp och 
hon såg socialbidraget som en rättighet även om hon tidigare inte kunnat föreställa sig att hon 
själv någonsin skulle behöva ekonomisk hjälp. För Eva har det alltid varit viktigt att klara sig själv 
och att själv försörja sig men just vid den tidpunkten ansåg hon inte att hon hade någon annan 
utväg. 

E: Det ses väl aldrig direkt som någon räddare i nöden, vilket det egentligen var för oss för vi 
hade inte klarat oss annars, för vart skulle vi ha fått pengar ifrån, det hade ju varit mina 
föräldrar i så fall.  

Eva upplevde att det var mycket lättare än vad hon trodde att få bidrag och det var egentligen 
inte en så stor sak som hon innan tänkt sig. Hade inte Eva fått hjälp från socialtjänsten hade hon 
också kunnat flytta tillbaka till det land hon tidigare bott i, där hon hade haft ett fast arbete. Lena 
som hade en praktikplats och behövde flytta hemifrån beskriver när hon satt i väntrummet inför 
sitt första besök hos sin handläggare på socialkontoret: 

L: […] det var ju lite så här, hm, försökte gömma sig bakom någon tidning eller någonting 
sådant, jag tror inte att jag tyckte att det var så himla pinsamt men, för att jag kände att de 
andra som var där liksom, åh en ny stjärna härligt, (skratt) sen så reagerade jag ju på att 
dörrarna var låsta liksom så att man ringde på för att komma in, det tyckte jag också var lite så 
där, pinigt faktiskt, I: mm, hur då? Ja jag vet inte men, det känns ju bäst att bara typ gå rakt 
fram och sen bara öppna dörren och springa in men (skratt) sen bara; hallå? Lena Karlsson, jag 
har en tid, det var ju lite så där ja sen när man bara ville fråga någonting då, det gick ju inte det 
heller, utan då var man ju tvungen att liksom avtala en tid på telefon först, de släppte ju inte in 
en där så att man kunde få fråga någonting det är ju säkert en säkerhetsåtgärd också för att det 
inte ska komma in en massa drösar (lösa, otydligt).  

Lena beskriver hur hon helst ville gömma sig och bara gå rakt in till sin handläggare. Lenas 
inträde som klient symboliseras här när hon sitter i väntrummet, att vara en klient innebär att hon 
inte bara inte kan gå rakt in till sin handläggare vilket konkretiseras av den låsta dörren. Lena 
upplever den låsta dörren som säkerhetsåtgärd, samtidigt som den låsta dörren skapar en distans 
mellan Lena och hennes handläggare och ett eventuellt misstänkliggörande av Lena som klient. 

Att inte passa in 
När det gäller informanternas föreställningar om socialbidragstagaren är denne antingen 
”missbrukare”, ”invandrare” eller ”de som verkligen behöver hjälp”. Uppdelningen kan också 
beskrivas i ”värdiga” och ”ovärdiga” bidragstagare. Informanterna framställer sig själva som 
”värdiga” bidragstagare genom att beskriva sitt eget hjälpbehov: jag behövde verkligen 
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socialbidrag, hjälpen var mycket tidsbegränsad, jag fyllde kriterierna eller jag hade rätt anledning. 
Genom att dela upp hjälptagare i ”värdiga” och ”ovärdiga” och beskriva sig själv som ”värdig” 
distanserar sig informanterna också från andra bidragstagare. Eva distanserar sig från andra 
personer som har socialbidrag, när hon tänker på människor som har socialbidrag så handlar det 
om människor på botten av samhället: 

E: Eah, ja jag tror att innan vi ens satt i den situationen så hade jag nog aldrig direkt tänkt på 
det tror jag utan det hade det var väl bara någonting som man hade hört om eller visste att 
andra kunde få och att det då oftast var de på botten av samhället.  

Eva känner ingen gemenskap med andra människor som har socialbidrag:: 

E: Nej gud nej (utrop!), jag vet knappt om jag såg några, (skratt) nej jag tänkte nog aldrig nej 
det tror jag aldrig att jag reflekterade över så och så tror jag också att vi båda visste det att 
funkar det inte i Sverige nej så flyttar vi det var inget som var för alltid det var det verkligen 
inte utan det var mer.  

Socialbidragstagare var något som Eva hört talas om men inte visste så mycket om. När hon själv 
blir en socialbidragstagare distanserar hon sig från dessa genom att uttrycka att hjälpen inte skulle 
vara för alltid och hon hade ett annat alternativ, att flytta från Sverige till det land hon tidigare 
bott i. 

En ytterligare problematik 
David och Kristina har invandrat till Sverige i vuxen ålder. Att vara både invandrare och 
socialbidragstagare har de upplevt som mycket negativt och en faktor som försvårat deras inträde 
på arbetsmarknaden. För David och Kristina handlade utanförskapet från arbetsmarknaden alltså 
inte bara om att de ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, utan en viktig orsak var deras 
utanförskap som invandrare. Eftersom de under början av sin tid i Sverige har haft 
språksvårigheter så har även det varit ett hinder som gjort det svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Både Kristina och David understryker hur viktigt det är att komma in i det 
svenska samhället för att kunna få arbete. För att komma in i det svenska samhället tror Kristina 
att det är viktigt att ha svenska vänner och pojkvän, att lära sig språket bra och att få ett jobb. Ett 
arbete betyder förutom att tjäna pengar även möjligheter att träffa andra människor. David ville 
lära sig att tala språket bättre men saknade under sin bidragstid umgänge med personer han 
kunde tala svenska med. De projekt han deltog i bestod ofta bara av invandrare som deltagare 
med bristande språkkunskaper: 

D: Ja, det som jag saknade, för mig, jag saknade att kommunicera med svenskarna, att prata 
och då hade jag inte pratat så mycket med svenskar […] nej det första är viktigt att man kan 
kommunicera med svenskarna att prata mycket och ofta, kanske en gång man gör fel, en annan 
gång kanske man förbättrar lite. 

David deltog i olika jobbsökarprojekt men dessa tyckte han ofta var meningslösa eftersom de 
aldrig ledde till något arbete. Det som för Davids del var värdefullt när det gäller de olika projekt 
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han deltog i var de projekt där han kunde öva sina språkkunskaper med personer som kunde tala 
svenska bra. För Kristina spelade språkkunskaperna också en viktig roll när det gällde hennes 
inträde i det svenska samhället. På grund av Kristinas bristande språkkunskaper kunde hon inte 
riktigt uttrycka sig som hon ville och fick använda ett enkelt språk. Därför kände Kristina att 
hennes handläggare ibland behandlade henne som om hon var ett litet barn eller 
förståndshandikappad. Kristina hade också svårt att ta till sig information om vad hon hade rätt 
till när det gällde den ekonomiska hjälpen på grund av sina bristande språkkunskaper. 

Analytiska kommentarer 
När informanterna har ansökt om ekonomisk hjälp inträder de i rollen som klienter och 
socialbidragstagare. Första gången informanterna träffat sin handläggare på socialkontoret kan 
beskrivas som ett ödesdigert ögonblick, det är då de inträder som klienter och blir ett socialt 
problem som ska åtgärdas.133 Ödesdigra ögonblick som tidigare beskrivits är en situation där 
individen fattar ett val som har stora konsekvenser för dess fortsatta framtid och livsöde. 
Ödesdigra beslut är nästan alltid svåra att fatta och är ofta både problematiska och avgörande för 
individen.134 När ett beslut fattas om att Eva och hennes sambo har rätt till ekonomiskt hjälp 
stiger Eva in i rollen som klient och ett ödesdigert ögonblick har inträffat.  
 
Att kunna försörja sig själv och att ha ett arbete är en viktig norm i dagens samhälle. Därför är 
personer som inte klarar sig själv ekonomiskt särskilt utsatta för omgivningens granskning. Att bli 
en klient kan vara svårt och en omdefiniering av den egna personen kan bli nödvändig, Eva som 
tidigare bara var arbetslös blev nu också socialbidragstagare. 

Att erhålla socialbidrag är ett erkännande av individens egen oförmåga att klara sig själv och att 
definiera sig själv som klient leder till en nedskrivande av den egna personen.135

Att erkänna sin egen oförmåga att försörja sig leder också till en stigmatisering. Stigmatisering har 
tidigare beskrivits i kapitlet teoretiska begrepp. Avvikelser som går emot rådande normer, till 
exempel arbetslöshet eller oförmåga att klara sig själv, är exempel på en sorts stigma som Erving 
Goffman definierar som en stigmatisering av den personliga karaktären.136 Informanterna blir 
stigmatiserade som personer som inte kan ta hand om sig själva, arbetslösa socialbidragstagare. 
Ett sätt att förhålla sig till denna stigmatisering är att beskriva sig själv som en ”värdig” 
bidragstagare viket diskuterats i uppsatsens inledning. Den uppdelning informanterna gör visar på 
de attityder till bidragstagare som finns i samhället och uppdelningen mellan ”värdiga” (de som 
verkligen behöver hjälp) och ”ovärdiga” (de som fuskar eller har sig själva att skylla) och det blir 
viktigt för informanterna att visa att de är ”värdiga” bidragstagare. 
 
                                                 
133 Anthony Giddens, Modernitet och självidentiet, s.137ff. 
134 Ibid, s. 37ff. 
135 Socialstyrelsen, På väg till socialbyrån s. 25. 
136 Erving Goffman, Stigma s. 14. 
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David och Kristina har upplevt en ytterligare problematik då de förutom att vara arbetslösa 
socialbidragstagare är invandrare, och de har upplevt ett ytterligare utanförskap i egenskap av att 
just vara invandrare. Att bli stigmatiserad på grund av etnicitet benämner Goffman som tribala 
eller stambetingade stigman.137 David och Kristina har alltså blivit dubbelt stigmatiserade, dels 
som arbetslösa socialbidragstagare och även som invandrare. 
 

Att vara klient 
När man ansöker om ekonomisk hjälp träffar man först en handläggare på socialkontoret som 
bedömer hjälpbehovet och handläggaren är den person som informanterna har haft kontakt med 
under sin bidragstid. Informanterna har när det gäller kontakten med handläggaren upplevt två 
sidor av bidragstagandet. Den ena sidan handlar om att vara i en svår ohållbar ekonomisk 
situation där socialbidraget blir en viktig hjälp eller komplement till den befintliga lönen. Den 
andra sidan handlar om att bli misstrodd och kontrollerad. I detta avsnitt beskrivs hur 
informanterna upplevt kontakten med sin handläggare, att antingen få hjälp eller att bli 
kontrollerad. I slutet av avsnittet kommenteras resultatet analytiskt. 

Att få hjälp - positiva erfarenheter 
Eva som kommit tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands några år trodde inte att det skulle 
vara så lätt att få hjälp men hon tyckte att hon blev bra bemött och även väl omhändertagen av 
sin handläggare. När hennes sambo till exempel fick tandvärk fick de extra pengar för att han 
skulle kunna besöka en tandläkare. Lena som praktiserade och inte tjänade tillräckligt mycket 
pengar för att kunna försörja sig hade även hon en bra relation till sin handläggare: 

L: […] första gången vi träffades då var det ju mycket frågor och så där, men sen så tyckte jag 
att det var mer så här tjenare, hallå, vad gör du då? Bla, bla, bla, vi hade faktiskt ganska roligt 
sådär. 

Lena tyckte att hennes handläggare var snäll och hjälpsam och vid jul fick hon till exempel ett 
förskott på sin utbetalning så att hon kunde köpa julklappar. För Lena var det viktigt att ha en bra 
relation med handläggaren och Lena tror att hennes handläggare blev positivt överraskad av att 
hon var så seriös och att hon faktiskt arbetade. David som invandrat till Sverige tyckte att han 
fick mycket hjälp av handläggaren med att ordna bostad och andra praktiska problem under sin 
första tid i Sverige. Han kände att handläggaren tog ansvar för hans familj eftersom de inte kunde 
språket så bra och hon hjälpte dem med saker som de behövde.  
 
Lena och Eva upplevde inte omställningen att leva på socialbidrag som omvälvande, de blev bra 
bemötta av sina handläggare och livet var ganska likt det liv de levt innan bidragstiden. De 
behövde inte heller förutom den ekonomiska hjälpen någon övrig hjälp. För David som flyttat till 
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Sverige i vuxen ålder förändrades livet mycket från hur han tidigare levt. Denna stora förändrig 
blev till viss del lättare eftersom David fick mycket praktisk hjälp av sin handläggare.  

Att bli kontrollerad - negativa erfarenheter 
Kristina som var ganska nyinflyttad till Sverige när hon fick socialbidrag var mycket ensam under 
sin första tid i Sverige och kände sig utanför samhället. När hon ansökte om ekonomisk hjälp 
tyckte hon att det var jobbigt men upplevde sig inte ha några andra alternativ. Efter att Kristina 
ansökt om ekonomisk hjälp bestämdes det att hennes handläggare skulle komma hem till Kristina 
på ett hembesök. Kristina bodde i en trerumslägenhet och därför bestämde hennes handläggare 
att en dörr skulle låsas igen vilket ledde till att hon fick betala mindre hyra eftersom hon nu hade 
en tvårumslägenhet. Detta gjorde att Kristinas boendekostad sjönk och hon slapp flytta men hon 
kände sig på grund av detta mycket illa behandlad, underlägsen och kontrollerad av handläggaren. 
Kristina tror att hennes handläggare hade haft för många negativa erfarenheter av andra 
bidragstagare vilket gjorde att handläggaren hade förutfattade meningar om att Kristina skulle 
vara lat, oengagerad och ovillig att söka arbete. Kristina tyckte också att handläggaren sätt att tala 
till henne var nedvärderande, nästan som om hon vore förståndshandikappad eller ett litet barn. 
Kristina berättar också om andra tillfällen när hon känt sig dåligt och orättvist behandlad av sin 
handläggare. Till exempel hade Kristina hört av andra personer som fått socialbidrag att hennes 
handläggare var ”elak” och bara brydde sig om att betala ut pengar. Kristina kände att 
handläggaren hade stor kontroll över henne. För Kristina blev relationen till handläggaren en 
kamp, där hon inte kände något förtroende för sin handläggare och kände sig misstänkliggjord. 
Kristina tyckte att handläggaren motarbetade henne och att hon inte gav henne någon frihet eller 
ansvar för att utvecklas. 

Analytiska kommentarer 
Det finns en stor skillnad mellan Kristinas upplevelser och de övriga informanternas. Trots att 
Kristna kände sig mycket ensam och vilsen i sitt nya hemland så upplevde hon inte att hon fick 
någon hjälp eller uppmuntran av sin handläggare att ta sig in i samhället. Detta resulterade i att 
Kristinas självkänsla reducerades och hon hade ingen framtidstro. 

Kontakten med socialbyrån kan också ses som en stigmatiseringsprocess, som leder till 
förändrad självuppfattning, där klienten successivt går in i en vårdtagarroll.138

Kontakten med socialbyrån eller socialtjänsten beskrivs här som en stigmatiseringsprocess, om 
man dessutom som Kristina upplever sig bli bemött på ett nedvärderande sätt av handläggaren 
kan det även leda till en större förändring av självuppfattningen. Kristina upplevde sig ha blivit 
illa behandlad av sin handläggare och hennes upplevelser visar att handläggaren kan ha en central 
roll för klientens självkänsla. 

                                                 
138 Socialstyrelsen, På väg till socialbyrån s. 25. 
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Socialbidragets handläggare är nyckelpersoner både för socialbidragets legitimitet och 
klienternas livskänsla. Slarv, godtycklighet, likgiltighet eller arrogans kränker klienten och 
sänker det sociala arbetets anseende. Varje gång en klient lämnar en socialbyrå med reducerad 
livskänsla är det en motgång för det sociala arbetet. 139

I citatet beskrivs handläggaren som en central figur för klienten. Kristinas handläggare betalade 
bara ut pengar och hjälpte inte till att stötta eller ge Kristina råd för att bli självförsörjande. 
Kristina reducerades till att bara bli en anonym klient som inte hade någon tro på sig själv. Att en 
bra relation till handläggaren är viktig för hur man upplever sin bidragstid tydliggörs främst av 
Eva och Lena men även av David. Om omställningen till att få socialbidrag inte är så stor från 
det liv man tidigare levt så har inte heller omställningen upplevts som så jobbig. Lena och Eva 
har beskrivit sina handläggare som positiva personer som behandlar deras dem och deras 
problem sakligt och med intresse. Desto bättre behandlade informanterna känt sig desto mindre 
har de upplevt sig ifrågasatta och misstrodda. 
 

Försvar  
I ovanstående kapitel ”Att inte passa in” beskrevs informanternas föreställningar om 
socialbidragstagaren där en uppdelning av ”värdiga” och ”ovärdiga” bidragstagare tydliggjordes. 
Uppdelning mellan ”värdiga” och ”ovärdiga” hjälptagare gjorde det också mycket viktigt för 
informanterna att rättfärdiga, försvara och bevisa att de var ”värdiga” hjälptagare under sin 
bidragstid. I detta avsnitt beskrivs hur informanterna rättfärdigar och normaliserar sitt 
bidragstagande där även fusk är en viktig aspekt av rättfärdigande och försvar. I slutet av avsnittet 
kommenteras resultatet analytiskt. 

Rättfärdigande 
Lena som hade socialbidrag i ungefär ett halvår beskriver de pengar hon fick under sin bidragstid 
som en ”skuld” som ska betalas tillbaka. Genom att nu arbeta och betala skatt tycker hon att 
”skulden” betalats tillbaka. För Lena är det också viktigt att rättfärdiga anledningen till att hon 
fick bidrag. Hon tycker att det är viktigt att man söker socialbidrag av rätt anledning och att det 
inte blir en långvarig lösning. Lena hade en praktikplats och ett annat arbete under bidragstiden 
och för henne var det en ”rätt” anledning som gjorde henne till en ”värdig” bidragstagare. Hon 
menar också att eftersom hon nyss gått ut skolan och inte var så gammal så var det heller inte så 
skamfyllt för henne att inte klara sig själv ekonomiskt. Eftersom Lena arbetade så pass mycket så 
ansåg hon sig ha rätt att få hjälp. 

L: […] de pengarna jag fick ut, de har jag redan betalat tillbaka typ nu när jag har börjat att 
jobba för jag gick inte så länge, jag kanske bara gick i ett halvår någonting […] om jag inte hade 
jobbat så himla mycket som jag gjorde, eller praktiserat så mycket så där, så vet jag inte, men 
nu känner jag att det kändes ju rätt pissigt, eftersom man gjorde så mycket och fick så lite för 
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det. I: Men hur var det och jobba så mycket och ändå få socialbidrag? L: Ja det var ju 
riktigt skitigt det var ju, det var ju det jag tyckte var värst alltså för jag gjorde ju samma jobb 
som alla andra kände jag, och det var ju det, men det var också därför jag tyckte att jag hade 
ganska mycket rätt till det också eller det var väl därför jag tyckte att det var mindre pinsamt 
helt enkelt för att jag tyckte att jag gjorde skäl för pengarna i alla fall. 

Lena anser att hon var en ”värdig” bidragstagare eftersom hon praktiserade och tog sig ur 
bidragsberoendet relativt snabbt. För att ytterligare bevisa att hon var en ”värdig” och ansvarsfull 
bidragstagare så berättar hon att hon tog den billigaste lägenheten hon hittade, köpte gamla och 
billiga möbler till sin lägenhet och även köpte billiga kläder. Att alltid få handla det billigaste 
tyckte Lena var jobbigt och hon medger att pengarna ibland kunde gå till saker som det inte var 
menat för, som till exempel att festa. Också Lenas handläggare rättfärdigade henne bidragsbehov: 

L: Jag tyckte att han bemötte mig bra, han sa bara att, människor som vill jobba och försöker 
men inte kan få jobb de ska ha hjälp. 

David rättfärdigar sitt bidragsbehov med att han egentligen inte hade något annat val, han hade 
inget att återvända till i sitt tidigare hemland och hade ingen annan att vända sig till: 

D: Man har inte annat alternativ, om du skulle välja här har du socialbidrag, här har du jobbet 
man skulle välja kanske jobb, eller man skulle prova men den möjligheten vi hade inte. 

Eva som flyttat hem till Sverige hade inget jobb och bodde hos sina föräldrar under den första 
tiden i Sverige och menar att bidragshjälp egentligen var det enda alternativet just då. Men hade 
Eva och hennes sambo blivit nekade hjälp kunde de ha flyttat tillbaka till det land de tidigare 
bodde i, där de också hade haft fast arbete. 

E: Jag trodde nog att det kanske skulle vara svårare fast å andra sidan så hade vi ju ingenting, vi 
hade ju precis kommit hem från Utlandet, vi hade ju inga jobb och bodde ju hos mina föräldrar 
så att vi fyllde ju säkert kriterierna det kan jag ju tänka mig. 

Eva rättfärdigar också sitt hjälpbehov genom ett rättviseperspektiv. 

E: Men alla andra får ju hjälp så varför inte ta emot det som man kan få då. 

Att få samma hjälp som andra är något som informanterna tyckt varit viktig. Till exempel 
Kristina upplevde när hon pratade med andra bidragstagare att den ekonomiska hjälpen ibland 
kunde vara något godtycklig och orättvist fördelad. Hon upplevde att olika bidragstagare ibland 
fick mer ekonomisk hjälp än andra och att detta berodde på vilken handläggare som var 
inblandad. 

Fusk 
Socialbidraget är inte utformat för att människor ska kunna leva på det en längre tid och därför 
kan det vara svårt att uppnå den ekonomiska standard som man önskar under den tid man har 
socialbidrag. Ett sätt att utöka de ekonomiska resurserna kan vara att ”fuska”, till exempel genom 
att inte betala skatt för vissa varor eller tjänster. Flera av informanterna har själva eller känner 
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personer som fuskat under sin bidragstid. Eva och hennes sambo hade pengar undansatta i det 
land de tidigare levt i och hennes sambo sålde även saker som han tillverkade, vilket de inte 
berättade för sin handläggare. I det land Eva tidigare bodde i var det vanligt att få olika bidrag 
och samtidigt arbeta, hon upplevde fusket som normalt och ”något som alla gjorde”. Eva berättar 
om fusket: 

E: […] och sen så tror jag kanske också att man hade en friare syn på det, än vad jag har nu, 
när man kom ifrån Utlandet där det var ok att få hjälp. I: Varför trodde du att, varför hade 

du en friare syn? E: Ja men därför att där var det så många som gick på bidrag av något slag. 
I: Så den synen hade skapats i Utlandet? E: Ja det tror jag och där var det så normalt, så 
vanligt, och mycket fusk och mycket svartjobb och, plus socialbidrag och så att. I: Men vad 

tyckte du om det då, tyckte du att det var. E: Jag tror inte att jag reflekterade så mycket 
över det då, men idag kan jag bli jätteirriterad, för nu vet jag någon som får socialbidrag som 
jobbar svart på ett bygge och då är det nästan så att man vill anmäla för att man blir så irriterad 
så att visst har det förändrats på bara några år. 

Eva skäms när hon nu tänker på att hon undanhöll de extra inkomsterna, men samtidigt tänkte 
hon att ”alla andra gör så”. Idag har hon dock ändrat uppfattning och hon blir upprörd när hon 
får veta att människor fuskar. Det förändrade synsättet tror hon beror på att hon idag upplever 
att hon kommit in i samhället och systemet efter att ha arbetat några år och ”gjort rätt för sig”. 
Trots att Eva känt en viss skuld till fusket har hon ändå kunnat distansera sig från det i och med 
att hon upplevde att fusk var något som alla gjorde och något som till en viss del var accepterat. 
 
För Kristina som ibland städade åt sin granne och undanhöll pengar från sin handläggares 
vetskap hade fusket en lite annan betydelse än att hon bara skulle få en större ekonomisk frihet. 
Kristina och hennes handläggare hade en konfliktartad relation och vid ett tillfälle fick Kristina 
pengar för att köpa en soffa. Kristina köpte en soffa men kunde genom ett felaktigt kvitto uppge 
ett högre pris till sin handläggare än vad hon egentligen betalat för soffan. Pengarna som hon fick 
över sparade hon för att kunna skicka pengar till en biljett för att en nära släkting skulle kunna 
hälsa på henne. De extra pengarna som Kristina tjänade när hon städade hos sin granne gav 
henne också en viss frihet att spendera sina pengar på det hon tyckte var viktigt. Eftersom 
Kristina tyckte att handläggaren var elak så ville hon också vara elak tillbaka eller ”ge igen” 
genom att inte vara helt ärlig. När Kristina pratade med andra bidragstagare upplevde hon också 
ofta att dessa fick mer pengar och hade mer kontroll över vad de kunde göra med sina pengar. 
Upplevelsen av att bli orättvist behandlad och extra kontrollerad gjorde att Kristina kunde 
rättfärdiga de extra pengarna vilket hon motiverade med att hon ville bli rättvist och lika 
behandlad som andra bidragstagare. 

Analytiska kommentarer 
Socialbidraget har som tidigare beskrivits under rubriken Att få socialbidrag idag en svag legitimitet 
och det finns ett stort ifrågasättande av bidragstagaren. Informanterna måste därför värja sig från 
de negativa föreställningarna och försvara sig mot dessa genom att bevisa att de hade rätt till 
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socialbidrag. Ett sätt att försvara och även rättfärdiga sitt bidragstagande är att beskriva sig själv 
som en ”värdig” bidragstagare och att distansera sig från andra bidragstagare. Detta leder till att 
informanterna normaliserar utanförskapet och skammen minskar. 
 
Att få socialbidrag innebär att leva under snäva ekonomiska ramar och det innebär även att man 
inte har någon större frihet att göra vad man vill med sina pengar. Att fuska ger en möjlighet att 
få en större ekonomisk frihet. De extra inkomsterna gav både Eva och Kristina en viss kontroll 
över sin ekonomiska situation och det gav dem utrymme för att i viss mån kunna bestämma över 
vad pengarna ska användas till. Att få bidrag utgår trots strävanden efter individens frihet även 
från ett kontrollbehov eller övervakning och ett misstänkliggörande av vad klienten gör med sina 
pengar. När man kvalificerat som bidragstagare är det ett misslyckande och erkännande av att inte 
kunna klara sig själv. Genom fusket kan en fasad hållas uppe för omvärlden för att man ska 
kunna konsumera och leva ett så ”normalt” liv som möjligt. Viljan att vara som andra har varit 
stark hos informanterna och som tidigare diskuterats i kapitlet teoretiska begrepp beskriver Erving 
Goffman hur den stigmatiserade kan lära sig att bli normal eller som ”alla andra”.140 För att det 
ska ske måste den stigmatiserade först lära sig vad som är ”normalt” och stigmatiserande för att 
sedan bete sig som eller härma de ”normala”. Att fuska kan ses som ett steg mot normalisering. 
Genom fusket får informanten en större ekonomisk frihet och kan därmed konsumera eller leva 
likt andra. 
 
När det gäller fusk eller felaktigt utnyttjande av ekonomisk hjälp höjs det ibland röster om 
hårdare krav på socialbidragstagare. En konsekvens av hårdare krav skulle kunna vara att 
personer som har ett verkligt behov av ekonomisk hjälp i det längsta undviker att ansöka om 
hjälp för att inte bli förknippade med personer som fuskar, medan de personer som har oärliga 
avsikter sällan avskräcks. De som fuskar gör det ändå och de som ”verkligen” behöver hjälp blir 
därmed utan hjälp. 
 

Vägen ut ur klientskap 
I det föregående kapitlet beskrevs informanternas vilja att vara som alla andra. Att själv kunna 
försörja sig ekonomiskt genom ett arbete är den väg ut ur bidragstagande som informanterna 
strävat efter. Den starkaste drivkraften för informanterna att ta sig ur bidragsberoendet och att få 
ett arbete har varit att de inte velat vara beroende av någon annan. De har velat klara sig själv 
vilket konkretiseras genom att informanterna fått arbeten som de kunnat försörja sig på 
ekonomiskt. I detta avsnitt beskrivs de känslor som bidragstagandet gett upphov till och hur 
dessa känslor motiverat informanterna att ta sig ur bidragsberoendet. I slutet av avsnittet 
kommenteras resultatet analytiskt. 
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Att klara sig själv 
För Kristina var det som tidigare beskrivits mycket jobbigt att få socialbidrag, hon skämdes och 
kände att hon tiggde. Kristina upplevde också att andra människor såg ned på henne och hon 
kände sig illa behandlad och bemött av sin handläggare. Dessa upplevelser gjorde att Kristina inte 
ville ha bidrag och det blev extra viktigt att bevisa både för handläggaren och även sig själv att 
hon kunde klara sig utan att vara beroende av någon annan. För David var praktiska saker det 
största problemet. Till exempel att bo ihop med andra familjer eller att inte kunna köpa bil gjorde 
att han ville försörja sig själv. David ville och var under hela bidragstiden beredd på att arbeta 
men han trodde inte att han skulle få ett arbete 

D: Ja jag kände att jag får aldrig jobb, kanske inte aldrig men tillfälligt nu är det svårt att få jobb 
men då var jag förberedd att jobba för att jag var ung och stark och så jag var förberedd alltid 
att jobba men det var svårt att hitta.  

David såg sig själv som ung och stark och en outnyttjad resurs på arbetsmarknaden, att då inte få 
ett arbete minskade hans förhoppningar inför framtiden. Eva däremot trodde att hon snart skulle 
få ett arbete som hon kunde försörja sig på och var mycket optimistisk inför framtiden: 

E: […] vi kände ju att det skulle ju inte vara så för alltid, utan ambitionen var ju att komma 
vidare och sen för stunden så fick det ju, det fick ju bara funka […] men jag tänkte nog att det 
skulle ordna sig, men det var det ju tvunget att göra, på något sätt så gör det ju det för de flesta, 
så ja. 

Eva hade innan hon ansökte om ekonomisk hjälp aldrig funderat så mycket över pengar och hon 
har levt ett liv där hon inte behövt tänka så mycket på pengar men idag har pengar fått en större 
betydelse eftersom hon nu har större utgifter. 
 
David som nu arbetar trivs på sin på sin arbetsplats och tycker att han får bra betalt. David 
känner också att han har förlorat mycket tid när han inte arbetat och han tror att han skulle ha 
utvecklats mer om han hade haft ett arbete längre. David sätter mycket stort värde i att arbeta 
och tycker att arbetet ger en trygghet, han får pengar som han själv kan spendera hur han vill och 
kan planera sitt liv på ett självständigt sätt. För David är det viktigt att kunna konsumera och han 
tänker mycket på ekonomin. 

Meningslöshet 
Under den tid David fick socialbidrag deltog han i olika projekt som skulle hjälpa honom att få 
ett arbete. David hade svårt att se meningen med dessa projekt och för honom var det bara ett 
sätt att få tiden att gå och att göra något, även om han inte upplevde det som meningsfullt. David 
hade under de första åren i Sverige inte uppehållstillstånd och det skapade en psykisk press och 
en otrygghet hos honom samtidigt som han och familjen fick flytta runt till olika lägenheter. 
David hade heller inget större hopp om att få något arbete eftersom han var invandrare. När 
David deltog i olika projekt fick han söka jobb på Internet och skriva ansökningar, ibland gick de 
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ut i samhället och sökte praktikplatser men David upplevde inte att det var några som ville ha 
praktikanter. David kände att han mest deltog i kurserna för att göra något, om det sedan var 
meningsfullt verkade inte betyda något och David har inte upplevt att han kan få arbete på det 
sättet: 

D: Ja det var mer att du skulle göra någonting men jobb, jobb det hittar man genom kontakter, 
kompisar genom kanske, annars, jag har skrivit sådana ansökningar, det är ingenting, bara 
skicka papper, få tillbaka, fick tillbaka samma, men genom kontakt man får, får mycket 
snabbare tror jag. 

För David var det svårt att se att han skulle få något arbete genom att formellt ansöka om det 
genom att skicka in en ansökning och det arbete David har nu fick han genom personliga 
kontakter. David upplevde också att han genom kurserna och projekten förlorade värdefull tid: 

I: Vad gjorde du då på dagarna? D: Nej, promenerade cyklade lite grand, förlorade tid […] 
nu jag känner att jag har förlorat mycket tid, jag har förlorat mycket tid, jag har jobbat i två år 
istället för att jobba i tio år, kanske, och nu går mycket tankar, jag har förlorat, jag tänker inte 
så mycket på att jag har förlorat mycket men jag skulle hinna ganska mycket om jag skulle 
jobba. I: Men hur tänker du då, menar du att du har förlorat pengar för att du inte har 

jobbat? D: Inte pengar, men man får bättre, kanske pension om man jobbar lite längre så jag 
funderar nu, det kanske inte är sant men man tänker, jaha jag har förlorat så här så mycket 
också, när man får jobb man planerar så mycket mera kanske nya bo, lägenhet.  

David upplevde att han under sin bidragstid inte kunnat planera sin framtid, att tänka på 
framtiden var något han inte gjorde under sin bidragstid. Även Lena upplevde en viss 
meningslöshet inför framtiden. När hon slutade gymnasiet informerade arbetsförmedlingen 
henne och hennes klasskamrater om att det fanns mycket små chanser att få ett arbete, istället 
skulle de satsa på att få praktikplatser och bo hemma så länge som möjligt. Budskapet som 
arbetsförmedlingen gav till Lena och hennes klasskamrater gjorde dock att Lena accepterade den 
verklighet som fanns på arbetsmarknaden just vid det tillfället och att det skulle ta tid innan hon 
fick något arbete hon kunde försörja sig på ekonomiskt. 

Skam 
Att inte klara av att försörja sig själv ekonomiskt är i dagens individualiserade samhälle mycket 
skuldbelagt, det är skamligt att vara beroende av någon annan och att inte kunna leva upp till den 
materiella standard som andra har. Av informanterna är det Kristina som tydligast uttrycker att 
hon känt skam när hon har fått socialbidrag och det var främst enligt Kristina hennes 
handläggare som bidrog till skamkänslorna. När Kristina kom till Sverige trodde hon att det 
skulle vara lätt att få ett arbete och när hon sedan upptäckte att det var mycket svårare än hon 
föreställt sig att få ett arbete blev hon mycket besviken. Att dessutom tvingas söka ekonomisk 
hjälp gjorde att hennes framtidstro sjönk ännu mer. Kristina tror att hennes handläggare såg 
henne som lat och oengagerad. Dessutom kände sig Kristina kontrollerad och misstänkliggjord av 
handläggaren vilket ledde till att hon skämdes för sitt bidragstagande. För Eva och Lena hade 
skammen en annan innebörd. De tyckte att det egentligen inte var så skamligt att inte klara sig 
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själva ekonomiskt. De var unga och hade inte ännu hunnit etablera sig på arbetsmarknaden eller 
bildat familj och därför upplevde de att det var accepterat att få hjälp under en begränsad tid. 
Samtidigt tyckte Lena att hon hade rätt att få ekonomisk hjälp eftersom hon hade en praktikplats 
och ett extra arbete vilket också minskade skammen. Eva och Lena var dessutom säkra och 
hoppfulla om att bidragstiden var tidsbegränsad och att de snart skulle få arbeten de kunde 
försörja sig på. Eva kände en trygghet i att veta att hon varje månad skulle få pengar, men 
tryggheten blandades också med skammen över att inte ha tjänat ihop pengarna själv, genom 
arbete. Eva skämdes då för att hon inte själv tjänade ihop sina pengar och hon kände att hon 
egentligen inte hade gjort någon rätt för dem. Att själv tjäna ihop sina egna pengar och att göra 
rätt för sig är något som alla informanter upplevt som något mycket viktigt. Eva beskriver den 
arbetsmoral hon upplever att hon fått av sina föräldrar: 

E: ja just det jo men de har väl alltid, eah styrkt att det är viktigt att klara sig själv och att arbeta 
och är man lite förkyld så går man till arbetet ändå och är man rätt så sjuk så går man i alla fall 
och är man så sjuk att man inte tar sig upp va då kan man stanna hemma så de har alltid varit 
ganska hög moral, moraliskt tänkande, så. 

De andra informanterna har också upplevt att de fått en stark arbetsmoral från sina föräldrar, där 
det varit viktigt att klara sig själv och att göra rätt för sig. När informanterna skäms för att de inte 
har ett arbete som de kan leva på och att inte heller klara sig själv bryter de mot den arbetsmoral 
de fått lära sig. 
 
I det land Eva tidigare bodde i var det mycket vanligt att få olika slags bidrag och många fuskade 
genom att arbeta utan att betala skatt. Bidragstagandet och fusket upplevde Eva som ganska 
accepterat och vanligt. Detta gjorde att Eva inte tyckte att det var särskilt skamfyllt att få bidrag 
och det fanns en slags normalitet i det då alla andra fick det men hennes syn på fusk har 
förändrats en del. Idag skulle Eva ha svårare att ansöka om bidrag. 

E: men det känns väl alltid lite skamligt att få pengar, som man inte har gjort sig förtjänt av så, 
som man inte har jobbat ihop själv, (paus) eah, jag vet inte men just då kändes det ändå ganska 
skönt för att man visste ju att det skulle komma pengar liksom, att man inte skulle stå där och 
så… 

För David var det jobbiga med att få ekonomisk hjälp mest relaterat till att inte kunna köpa det 
han ville. Att David inte upplevt sin bidragstid som särskilt skamfylld blir tydligt när han tillfrågas 
om han kunnat tala med andra människor om sin bidragstid: 

I: Men om du träffar någon ny, som du inte har träffat förut, kan du berätta för den då, 

att du har haft socialbidrag då eller, är det jobbigt? D: nej, nej, vaddå jobbigt, nej, nej. I: 

Det kan du berätta? D: jo självklart […] varför skulle jag inte berätta, för jag har inte gjort 
någonting, det är bara, det är som jag går igenom livet, så det. 

David har inte tänkt så mycket på, eller ifrågasatt sitt bidragsberoende. För honom vad det en 
välkommen hjälp den första tiden i Sverige innan han fick ett arbete. 
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Analytiska kommentarer 
Att inte ha ett arbete har för informanterna lett till att de känt meningslöshet inför framtiden. 
Lena och Eva är de som varit mest positiva inför framtiden vilket tidigare relaterats till att de 
hade en bra och positiv relation till sin handläggare. Att känna skam är relaterat till att 
informanterna inte känner sig som andra eftersom de inte har ett arbete de kan försörja sig på. 
För att dölja sin skam försvarar och normaliserar informanterna sitt bidragsberoende. Detta 
normaliserande har tidigare beskrivits när informanterna delat in sig i ”värdiga” och ”ovärdiga” 
bidragstagare. 
 
Att arbeta är en viktig del i människors liv har tidigare diskuterats och enligt Marie Jahoda ger 
arbete och sysselsättning människor en mening och anknytning till verkligheten. Att ha en 
sysselsättning upplevs av informanterna som en väg till meningsfullhet. Informanterna har strävat 
efter att få ett fast arbete, en stabil förankring och att få komma in i samhället. Under den tid 
informanterna haft bidrag har de upplevt både skamkänslor och meningslöshet. Dessa känslor 
kan relateras till det som Marie Jahoda beskriver som arbetets dolda mening. De fem punkterna 
som tidigare redovisats beskriver arbetes betydelse: 
 
1. Det innebär en tidsstruktur av livet. 
2. Sociala kontakter ger gemensamma upplevelser som delas med personer utanför kärnfamiljen. 
3. Individer kopplas till mål och mening som överstiger de egna. 
4. Status och identitet definieras. 
5. Det innebär en regelbunden verksamhet.141

 
Att vara arbetslös och socialbidragstagare blir då att ”inte vara någon” eftersom status och 
identitet definieras genom arbetet. När det gäller de fem punkterna är det tydligt att avsaknaden 
av arbete leder till en meningslöshet. Under rubriken Arbetes betydelse redovisades även Zygmunt 
Baumans uppfattning om att arbetet inte längre har någon större betydelse för individens 
självuppfattning och identitet. Denna uppfattning är svår att relatera till de resultat som 
framkommit när det gäller informanternas uppfattningar om arbetets betydelse. 
 

Aldrig mer! 
Att få ett arbete och att klara sig själv ekonomiskt har av informanterna upplevts som ett nytt 
skede i livet. Att ha ett arbete betyder att informanterna känner sig fria och som en del av 
samhället och att återigen behöva ansöka om socialbidrag ses som avlägset. I det här kapitlet 
beskrivs hur informanterna nu tänker kring sin bidragstid. I slutet av avsnittet kommenteras 
resultatet analytiskt. 

                                                 
141 Richard Edwards, Michael Burawoy, Marie Jahoda, Jon Elster, Idéer om arbete, s. 124 
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Ett steg framåt 
Tanken på att återigen behöva ansöka om hjälp ses av informanterna som mycket avlägset och ett 
steg nedåt eller tillbaka i samhället. Att inte längre behöva ekonomisk hjälp har lett till att de nu 
känner sig ”normala” och som alla andra. Att arbeta innebär mer kontroll över sitt eget liv att inte 
själv kunna bestämma vad de vill göra med sina pengar. Idag tror också informanterna att de 
skulle ha mer att förlora eftersom de upplever att de nu kommit in i ”systemet” och byggt upp ett 
meningsfullt liv. För Eva känns tiden med socialbidrag avlägsen, hon upplever att hon nu har 
byggt upp ett bra liv och kommit in i samhället. Att få socialbidrag idag skulle vara svårt och ett 
steg tillbaka, även om Eva tycker att bidraget var ett mycket bra stöd under den tid hon hade det 
ekonomiskt svårt: 

E: […] och jag skulle ju aldrig nu gå ned och sätta mig på socialen nej det tror jag inte nej, men 
på något sätt så tror jag inte, nu är man ju ändå inne i systemet på ett annat sätt så att 
förhoppningsvis så skulle det ju aldrig behöva bli så fast ändå så […] Nej jag skulle aldrig vilja 
sitta i den positionen igen att vara beroende av och det var det vi sa lite grand om hon, om 
handläggaren var, just med sin makt att hon utnyttjade den, jag skulle aldrig vilja behöva sitta, 
och be någon annan att hjälpa mig men sen själva, ja, men jag menar man kan ju inte säga att 
jag ser negativt på det heller för att det fyller ju en funktion. 

Eva säger att hon inte vill sitta i den positionen igen, att behöva söka ekonomisk hjälp. För Eva 
skulle det också vara svårare idag att få socialbidrag eftersom hon nu har större utgifter. Även 
David har svårt att tänka sig att leva på socialbidrag igen: 

D: […] Mina tankar tänkte inte sådana, jag skulle inte orka, det skulle kännas mycket konstigt, 
jag har utbildning och så. I: Du känner att du skulle förlora mycket? D: Mycket, nu jag går 
fram lite, lite, jag går upp genom socialen jag går ned, det är ingenting som absolut det går inte 
det skulle inte funka. 

David beskriver en återgång till socialbidrag som ett steg bakåt eller ner, att ha ett arbete innebär 
för honom att han nu kan planera sitt liv och han kan köpa vad han vill. När David fick 
socialbidrag planerade han inget för framtiden men nu menar han att kvaliteten i livet förändrats. 
David känner att han har fått ett bättre liv, som är relaterat till inkomsten. 

D: det känns bra, jag sa, man planerar mycket mera, man har möjligheter man vill köpa bra 
säng, bra soffor, bra bokhylla, så alltid går någonting, när man har bättre ekonomi så, man, 
men när vi har fått socialbidrag man ser inte sådana saker, man planerar inte sådana saker, köpa 
kanske matbord bra, som istället när man får socialbidrag istället, kostar femhundra, tusen nu 
vi köpa (ett som) kanske kostar åtta tusen, en soffa, som kanske kostar tjugofemtusen kronor 
man kan köpa för femtusen också, så kvalitén i livet, det förändras mycket. 

David beskriver sina nya dyrare konsumtionsvanor. Att inte själv kunna bestämma till vad man 
vill lägga sina pengar och hur mycket man vill spendera på en viss sak är något som 
informanterna saknat under sin bidragstid. För informanterna har det varit jobbigt att inte själva 
ha kontroll över sina liv, att själva inte kunna bestämma vad de ska köpa. Deras ekonomiska 
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villkor har bestämts av någon annan och ett arbete har då betytt en frihet där de själva känt att de 
”förtjänat” pengarna och också kunnat påverka den ekonomiska standard de önskat leva efter. 

Att vara som alla andra 
Att inte kunna handla vilka kläder, möbler och andra konsumtionsartiklar som man vill under sin 
tid som bidragstagare är en verklighet informanterna beskrivit. David saknade många saker när 
han hade socialbidrag och upplever att han idag har mer kontroll över sitt liv: 

D: Ja mycket, mycket mer planera nu man kan planera mycket mera nu kanske jag har andra 
tankar jag kanske skulle köpa hus och sådana saker som när man får social man tänker inte så 
man får inte. I: Men hur tänker man då, då? D: man har några begränsningar, till exempel 
man får inte ha bil, eller man har barn fru, fyra fem personer man behöver bil också sådana 
saker […] man känner sig fattig man känner att någon som bestämmer över mig också det 
känner man hela tiden, ifall, man är inte fri, kanske vi hade mer behov, kanske mer pengar man 
skulle skaffa bra bil, bra liv som de andra människorna, det räckte inte pengarna till. 

David beskriver att han under bidragstiden inte kunnat göra samma saker som han upplevt att 
andra kunnat göra. Bidragstiden handlade för David om begränsningar och att inte kunna 
konsumera eller köpa det han ville. Att få bidrag betyder också att man fråntas sin frihet, David 
beskriver att han skulle ha velat leva ett bra liv precis som andra men hans ekonomiska situation 
förhindrade detta. Att ha en större inkomst än det han fick som bidragstagare beskriver David 
som en väg till frihet och att kunna leva ett bra liv. 

Analytiska kommentarer 
För informanterna känns tiden som socialbidragstagare avlägsen och ett sätt att distansera sig från 
det är att inte tänka på det. Många av intervjufrågorna besvarades också med yttranden som: jag 
kommer inte ihåg, jag vet inte, jag har inte tänkt på det eller jag tänkte aldrig på det. Dessa 
yttranden kan ses som att antingen hade inte bidragstiden så stor betydelse eller så försöker de att 
glömma och avlägsna sig från tiden som bidragstagare. 
 
Sedan informanterna avslutat sitt bidragsberoende har de klarat att försörja sig själva. Det har 
inneburit att de fått en större möjlighet att kunna göra vad de vill med sina pengar och det har 
även inneburit att de känt sig fria. Trots att bidraget har varit en välkommen hjälp så har målet 
ändå varit att klara sig utan bidrag. I de analytiska kommentarerna under rubriken Vägen in i 
klientskap beskrevs inträdet som klient och socialbidragstagare som ett ödesdigert ögonblick. Ett 
ödesdigert ögonblick har stor betydelse för en individs fortsatta liv och utträdet som klient och 
socialbidragstagare kan också beskrivas som ett ödesdigert ögonblick.142 Informanterna är inte 
längre ett socialt problem som ska åtgärdas utan är en del av samhället och arbetsmarknaden. 
 

                                                 
142 Anthony Giddens, Modernitet och självidentiet, s.137ff. 
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De har varit kategoriserade som socialbidragstagare, en svag grupp som ofta skäms och är 
stigmatiserade. Vad händer när dessa avslutat sitt bidragsberoende? De är avvikare som blir 
”normala” och det sker en ”resocialisation” där de inte längre är stigmatiserade just för sitt 
socialbidragstagande eller arbetslöshet, även om dessa personer kan bära på andra stigmatiserade 
markörer. Att ta sig ur socialbidragsberoendet har varit viktigt och centralt för informanterna och 
det har för informanterna också varit viktigt att framställa bidragstagandet som något som kan 
hända alla. 
 

Avslutande diskussion 
I denna uppsats var huvudsyftet att få en förståelse för hur motivationen att ta sig ur 
bidragsberoendet ser ut för personer som har haft socialbidrag och vilka strategier individen 
använder. Syftet var även att förstå hur individen utvecklas och förändras när denne hamnar i en 
ny livssituation som hjälptagare. Dessutom var syftet att se hur individen påverkas av det 
omgivande samhället på en makro, meso och mikronivå. Resultatet bygger på fyra individers 
subjektiva uppfattningar och upplevelser av sin tid som socialbidragstagare. Dessa förutsättningar 
medför att jag inte kunnat dra några generella slutsatser av resultatet som skulle vara 
representativa för en större grupp människor. Det jag tyckt varit viktigt att lyfta fram är den 
enskilde socialbidragstagaren och hur individen upplever något som de flesta har en uppfattning 
om. Det jag också önskat lyfta fram är människorna bakom begreppet socialbidragstagare och 
siffrorna i studier kring socialbidrag. Det handlar om människor med individuella livsöden som i 
dagens Sverige för att klara sin försörjning blivit tvungna att använda sig av samhällets sista 
skyddsnät, socialbidrag. 
 
Det kommer alltid att finnas personer som under en viss tid står utanför arbetsmarknaden och 
som kommer att behöva ekonomisk hjälp, vilka dessa är kan givetvis förändras över tid. Vilken 
hjälp dessa får och hur hjälpen ser ut kan också förändras. Idag har kommunerna en stor frihet 
att själva bestämma hur socialhjälpen ska utformas. I en del kommuner anordnas projekt som ska 
hjälpa de hjälpsökande att bli självförsörjande och i andra kommuner betalas bara pengar ut. 
David som invandrat till Sverige i vuxen ålder medverkade i ett flertal ”jobbsökarprojekt” vilka 
han tyckte var bortkastad tid. Det han önskade var att få komma in i samhället och lära sig tala 
svenska. Just att lära sig att tala svenska har David och även Kristina upplevt som mycket viktig 
för att få ett arbete och bli självförsörjande. Kristina som också invandrat till Sverige i vuxen 
ålder kände sig också utanför samhället och hade behövt stöd och råd men fick bara pengar 
utbetalda. Vilken hjälp socialbidragstagarna får beror naturligtvis på hur den ekonomiska 
situationen ser ut i kommunerna men även vilken syn man har på de hjälpsökande. I 
socialtjänstlagen, som tidigare diskuterats under rubriken socialtjänst och lagstiftning, beskrivs 
socialtjänstens uppgifter som bland annat innebär att socialtjänsten ska frigöra och utveckla 
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enskildas och gruppers egna resurser.143 Detta innebär rent konkret att socialtjänstens 
handläggare mer än att bara betala ut pengar ska intressera sig för klienten på något sätt. Det som 
framkommit i uppsatsen pekar på att så inte alltid är fallet. Kristina som upplevt att hon blivit illa 
behandlad av sin handläggare kunde kanske genom ett annat bemötande och mer hjälp, tagit sig 
in i samhället fortare och blivit självförsörjande. Som arbetslös socialbidragstagare kan det 
behövas mer hjälp och stöd än att bara få pengar utbetalda eftersom dessa ofta har en svag 
anknytning till arbetsmarknaden. Kristina som hade behövt både stöd och hjälp för att ta sig in i 
samhället fick ingen hjälp med detta. 
 
En viktig frågeställning i uppsatsen har varit hur individen motiverar och motiveras att ta sig ur 
socialbidragsberoende och vilka faktorer är viktiga och avgörande. Det tydligaste resultatet som 
framkommit när det gäller motivationen för den enskilde att ta sig ur ett bidragsberoende är viljan 
att försörja sig själv. Som tidigare diskuterats under rubriken Arbetets betydelse, är arbetet en central 
del av självbilden och identiteten.144 Avsaknaden av ett arbete att försörja sig på har gjort att 
informanterna till en viss del känt en meningslöshet inför sitt liv. Eftersom arbete i den här 
studien har beskrivits som en viktig del i individen liv så bli avsaknaden av arbete också desto 
större. Som tidigare diskuterats under rubriken Arbetets betydelse menar Marie Jahoda att individens 
status och identitet definieras genom arbetet. Men att arbetet skulle vara en central del av 
människors identitet eller självbild menar Zygmunt Bauman är felaktigt. Han menar att 
människors självuppfattning eller identitet idag främst byggs kring konsumtionsval och inte som 
tidigare kring ett arbete.145 Men för att kunna konsumera krävs för de flesta människor ett arbete 
och att arbetet inte skulle vara en central del av människors identitet anser jag felaktigt. Denna 
tankegång förutsätter också att man har ett arbete eller någon annan typ av försörjning eftersom 
det krävs ekonomiska medel för att konsumera. Att ”vara någon” eller att självförverkliga sig själv 
på andra sätt än genom arbetet begränsas därför givetvis för de flesta människor om de inte har 
några större ekonomiska resurser. För människor med ekonomiska resurser kan det därför vara 
lättare och mer betydelsefullt att förverkliga sig genom att konsumera. Jag anser att arbetet 
fortfarande har en stor betydelse för de flesta människors självuppfattning eftersom motsatsen 
för de flesta skulle vara arbetslöshet och jag tror att det är få förunnat att kunna definiera sig 
utifrån konsumtionsval. 
 
Informanternas motivation att ta sig ur bidragstagandet har varit varierad. Kristina hade mycket 
lite hopp om att få ett arbete under sin bidragstid och hennes framtidstro var pessimistisk. Lena 
och Eva var däremot optimistiska inför framtiden och trodde att deras bidragstid skulle vara 
under en begränsad tid. Deras positiva framtidstro skulle efter en längre bidragstid säkert kunnat 
minska. Det som drivit informanterna att komma ur bidragstagandet har varit viljan att klara sig 

                                                 
143 www.notisum.se, Socialtjänstlagen 2001:453, första kapitlet, §1, 2005-06-07 
144 Richard Edwards, Michael Burawoy, Marie Jahoda, Jon Elster, Idéer om arbete, s. 124. 
145 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, s. 30f. 
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själv. Att inte vara beroende av någon har haft ett högt värde och kanske varit den främsta 
drivkraften att ta sig ur bidragsberoende där ett arbete varit lösningen. Informanterna har alla 
tagit sig ur bidragsberoendet trots att de haft olika förutsättningar och det är svårt att säga just 
varför dessa fyra personer klarat det. En viktig aspekt av bidragstagandet som uppmärksammats i 
resultatkapitlet är hur informanterna upplevt bemötandet från sina handläggare under 
bidragstiden. Eva, Lena och David upplevde att de fick hjälp. De upplevde sig bra och sakligt 
bemötta av sina handläggare, vilket ledde till att de inte upplevt sin bidragstid som så jobbig. 
Kristina upplevde inte att hon fick den hjälp hon behövde och skämdes för sitt bidragsberoende 
beroende på att hon kände sig kränkt av sin handläggare. Ett sätt att minska skammen och även 
bidragstiden kan vara att klienterna, av socialtjänsten men även samhället ses som mer än bara 
socialbidragstagare och jag tror att klientens kontakt med handläggare är en central och viktig del 
i hur klienten upplever sin tid med socialbidrag. Förutom den ekonomiska hjälpen är det viktigt 
för handläggaren att intressera sig för klienten. Givetvis skulle intresset för klienten kunna 
uppfattas som ett misstänkliggörande och ifrågasättande av klienten. Men det är också viktigt att 
klientens självförtroende byggs upp genom olika stödinsatser eller samtal och att handläggaren är 
intresserad eller villig att lyssna för att hjälpa den hjälpsökande. 
 
Samhällets syn på socialbidragstagare har en historisk negativ bakgrund. Socialbidraget har 
utvecklats från 1700-talets välgörenhet och fattighjälp. Det historiska stigmat lever fortfarande 
kvar i dagens Sverige och det anses fortfarande skamfyllt att inte klara sig själv ekonomiskt. 
Många människor som lever på socialbidrag står utanför arbetsmarknaden och har svårt att ta sig 
in på den. Det faktum att människor som får socialbidrag inte klarar sin ekonomiska försörjning 
har ett nära samband till arbetslöshet. Att inte ha ett arbete kan leda till en negativ uppfattning 
om sig själv och individen kan då uppleva sitt hjälpbehov som självförvållat. I ett större 
perspektiv kan man antingen se bidragstagaren som ett offer för samhällets bristande resurser när 
det gäller att ordna arbeten eller som individens egen oförmåga att försörja sig själv. I ett 
individinriktat samhälle kan fokusen på individen göra att individens oförmåga används som 
förklaring till att denne inte kan försörja sig själv. Individen blir då ett socialt problem som ska 
lösas genom individinriktade åtgärder, där individen på något sätt måste förändras för att passa in 
i samhället och på arbetsmarknaden. 
 
I den förklaringsmodell som finns redovisad under rubriken bakgrund beskrivs relationen mellan 
individ och samhälle.146 När socialbidragstagande förklaras inom ramen för personliga eller 
gruppegenskaper ignoreras ofta de bakomliggande orsakerna på makro och mesonivå. De lagar 
och beslut som tas på makronivå reglerar hur socialtjänsten arbetar och dessa faktorer påverkar 
naturligtvis den enskilda individen. 
 

                                                 
146 Tapio Salonen, Hundra år av understöd i Annika Puide, Socialbidrag i forskning och praktik, s. 55. 
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Jag har i uppsatsen anlagt ett hermeneutiskt perspektiv där kontexten kring socialbidraget varit 
viktig. De historiskt negativa föreställningarna lever kvar och människor som får socialbidrag blir 
ifrågasatta och misstrodda vilket diskuterats under rubriken Att få socialbidrag idag. Själva hjälpen 
har av informanterna inte upplevts som så problematiskt och den har även setts som en rättighet. 
Men medvetenheten om samhällets negativa föreställningar om bidragstagaren har gjort att de 
skämts. De negativa föreställningarna som diskuterats under rubriken Att få socialbidrag idag bygger 
ofta på stereotypa föreställningar om att människor som får socialbidrag är lata och utnyttjar 
systemet.147 Därför tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma att det handlar om enskilda 
individer, med olika livsöden och förutsättningar. Som tidigare diskuterats under rubriken 
Fattighjälpens utveckling i Sverige kan de grupper som får socialbidrag också förändras. Tidigare var 
en stor mängd äldre hjälptagare men i och med införandet av folkpensioner försvann nästan 
denna grupp som hjälptagare. Dagens grupper av hjälptagare som ensamstående mammor eller 
flyktingar skulle också kunna försvinna som hjälptagare genom förändrade villkor på 
arbetsmarknaden eller förändringar i socialförsäkringssystemen. 
 
I socialdepartementets välfärdsbokslut för 1990-talet konstateras att det är det långvariga 
bidragsberoende som är mest problematiskt och att detta kommer att vara en av 2000-talets stora 
problematiker om man inte får ned antalet. Det fastslås också att människor som fastnar i ett 
långvarigt bidragsberoende har svårt att ta sig ur det eftersom deras anknytning till 
arbetsmarknaden är svag.148 Vad är det som gör att vissa personer fastnar i ett långvarigt 
bidragsberoende? I uppsatsens inledning beskrevs just den frågeställningen: ”orsakerna till 
bidragsbehovet”. I den här uppsatsen har arbetets betydelse varit en central faktor. Därför anser 
jag också att det är viktig att uppmärksamma betydelsen av arbetet och för att känna sig som en 
del i samhället har arbetet varit av central betydelse för de fyra informanterna i studien. 
 
I den här uppsatsen har jag intresserat mig för individens upplevelser av bidragstagande och jag 
har anlagt ett individperspektiv. Det finns dock ett visst etnicitetsperspektiv eftersom två av 
informanterna i vuxen ålder flyttat till Sverige. Deras upplevelser av sin bidragstid har präglats 
starkt av just det faktum att de invandrat till Sverige och de har känt sig extra utsatta och utanför 
samhället. Till exempel Kristinas negativa upplevelser av sin handläggare kan förklaras utifrån ett 
etnicitetsperspektiv. Även ett genus, klass eller tydligare etnicitetsperspektiv tror jag skulle ha 
kunnat vara intressant och fruktbart. 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om människor som har haft socialbidrag och hur de upplevt sin 
bidragstid. Jag har intresserat mig för hur individen utvecklas i en ny livssituation som 
                                                 
147 Anna Meeuwisse, Sune Sunesson, Hans Swärd, Socialt arbete, s. 202. 
148 Kommittén välfärdsbokslut, Välfärdsbokslut för 1990- talet. (Stockholm, 2001) 
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socialbidragstagare och om och hur dessa motiveras att ta sig ur bidragsberoendet. Studien har ett 
individperspektiv där förhållandet mellan individ och samhälle är viktigt. Till grund för studien 
ligger fyra kvalitativa intervjuer med ett hermeneutiskt perspektiv. Resultatet bygger på individens 
subjektiva uppfattningar och upplevelser av sin tid som socialbidragstagare. Dessa förutsättningar 
medför att jag inte kunnat dra några generella slutsatser av resultatet som skulle vara 
representativa för en större grupp människor. Viktiga teoretiska begrepp är sociala problem, 
avvikande beteende, stigmatisering, arbete och ödesdigra ögonblick. 
 
Det jag önskat lyfta fram är människorna bakom begreppet socialbidragstagare och siffrorna i 
studier kring socialbidrag. Det handlar om människor med individuella livsöden som i dagens 
Sverige, för att klara sin försörjning, blivit tvungna att använda sig av samhällets sista skyddsnät, 
socialbidrag. Samhällets syn på socialbidragstagare har en historisk negativ bakgrund. 
Socialbidraget har utvecklats från 1700-talets välgörenhet och fattighjälp. Det historiska stigmat 
lever fortfarande kvar i dagens Sverige och det anses fortfarande skamfyllt att inte klara sig själv 
ekonomiskt. 
 
Som arbetslös socialbidragstagare kan det behövas mer hjälp och stöd än att bara få pengar 
utbetalda eftersom dessa ofta har en svag anknytning till arbetsmarknaden. I socialtjänstlagen, 
beskrivs socialtjänstens uppgifter som bland annat innebär att socialtjänsten ska frigöra och 
utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Detta innebär rent konkret att socialtjänstens 
handläggare mer än att bara betala ut pengar ska intressera sig för klienten på något sätt. Det som 
framkommit i uppsatsen pekar på att så inte alltid är fallet. Det tydligaste resultatet som 
framkommit när det gäller motivationen för den enskilde att ta sig ur ett bidragsberoende är viljan 
att försörja sig själv och arbetet är en central del av individens självbild och identitet. 
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