
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

VT 2010 

 

 

 

 

 

 

Att leva med socialbidrag 
Ensamstående mammor berättar om sina upplevelser 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Cecilia Landstedt 

Ida Salomonsson 

Handledare: Hugo Stranz 



 2 

Abstract 
Att leva med socialbidrag 

Ensamstående mammor berättar om sina upplevelser 

Författare: Cecilia Landstedt och Ida Salomonsson 

 

People recieving social assistance is today very common in Swedish 

society. Of those receiving social assistance single mothers is one of 

the largest groups. The purpose of this study is to examine how single 

mothers with social assistance experience themselves to be treated by 

social services, how this treatment affects their confidence in the 

social services and how they experience it is to live with social 

assistance. To answer the question, we use qualitative interviews with 

three clients. Previous research has shown that single mothers 

receiving social assistance experience vulnerability, and how they 

perceive it is affected by how they are treated by their social 

secretaries. Our theoretical approach are the ideas of empowerment 

and stigma. The results show that clients relate their feelings of 

vulnerability to their poor economy, lack of work, stereotypes, their 

relationship to their secretary and their views on the social assistance 

system. We see that the clients make a distinction between their 

confidence and trust in the social assistance system and their 

secretaries. We believe that this has to do with the personal 

relationship they have with their secretaries. The clients express that  

the relationship with their secretary is very important because it can 

affect their self esteem and confidence in the future. 

 

Keywords: social assistance, treatment, confidence, single parent, 

qualitative interview. 

Nyckelord: socialbidrag, bemötande, förtroende, ensamstående, 

kvalitativ intervju. 
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Inledning 
Biståndstagande är idag utbrett i det svenska samhället. Under 2008 mottog 5,6 procent av 

alla hushåll i Sverige socialbidrag. En av de grupper som är störst i detta sammanhang är 

ensamstående kvinnor med barn, ca 20 procent av dessa mottog under 2008 socialbidrag 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Livet med socialbidrag är ett utsatt liv, man har inga möjligheter att försörja sig själv. 

Socialbidrag är för många den sista utvägen, alternativet man väljer när inget annat alternativ 

finns. Halleröd (1993) menar att det även medför ett visst stigma att leva med socialbidrag, 

många har en nedvärderande attityd till socialbidragstagare och det finns en utbredd 

uppfattning om att de som får socialbidrag inte är verkligt behövande. Attityderna i samhället 

är av stor vikt, eftersom de till stor del påverkar socialbidragstagarnas självuppfattning och 

känsla av stigmatisering (a.a.). Att dessutom vara ensamstående mamma gör att livet blir 

dubbelt utsatt.  

Ett flertal studier visar att de flesta som lever med socialbidrag talar om liknande 

känslor och upplevelser. Det är känslor av skam, skuld och misslyckande, det handlar om 

rädsla för att inte bli tagen på allvar och rädsla för att bli betraktad som en dålig förälder, en 

ständig oro att pengarna inte ska räcka till och en känsla av total utsatthet (se t ex Bancroft & 

Vernon, 1995; Billquist 1999).  

En iakttagelse som vi har gjort är att forskningen har missat att ta upp vilken betydelse 

mötet med socialtjänsten har för hur livet med socialbidrag kan te sig. Beslutet att söka 

socialbidrag är inte lättvindigt, konsekvensen av beslutet är att man måste släppa in någon 

annan som delvis har rätt att bestämma över ens liv. Därför tror vi att det är viktigt att man i 

relationen till handläggaren känner tillit och förtroende. Vår förförståelse är att förtroendet för 

handläggaren och upplevelsen av mötet med socialtjänsten är av avgörande betydelse för hur 

själva upplevelsen av livet med socialbidrag sedan blir.  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur socialbidragstagande ensamstående mammor upplever 

sig bli bemötta av socialtjänsten, hur detta bemötande påverkar förtroendet för socialtjänsten 

samt hur de upplever att det är att leva med socialbidrag.  

 

Frågeställningar 
• Hur upplever de ensamstående mammorna att de blivit bemötta av socialtjänsten? 
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• Vad påverkar graden av förtroende för socialtjänsten? 

• Hur upplever de ensamstående mammorna att det är att leva med socialbidrag?  

• På vilket sätt beskriver de ensamstående mammorna sin utsatthet och den egna 

makten/maktlösheten?  

 

Definitioner av centrala begrepp 
Socialbidrag – ett ekonomiskt bistånd som är behovsprövat alltså inte helt villkorslöst.  

Ordet socialbidrag har ersatts med ekonomiskt bistånd, men uteslutande används fortfarande 

ordet socialbidrag, både i praktiskt arbete och i forskning (Stranz, 2007). Vi har valt att i vår 

uppsats enbart använda oss av ordet socialbidrag, detta eftersom det är det begrepp som är 

mest vedertaget och som använts oftast i litteraturen vi läst. 

 

 

Bakgrund 
 

Den svenska välfärden 
Socialpolitiken i Sverige växte fram under industrialiseringen på 1800-talet då det skedde en 

stor inflyttning från landsbygden till städerna. Under denna tid skedde också en 

omstrukturering av samhället i stort, synen på och innebörden av vad arbete är förändrades till 

att bli styrt av folket själva. Den socialpolitik som formades vid denna tid, finns till stora delar 

kvar idag. Sveriges välfärdssystem karaktäriseras av att staten har ett stort ansvar för 

medborgarnas trygghet och levnadsstandard. För att upprätthålla detta ansvar använder man 

sig bland annat av ett väl utbrett system av socialförsäkringar som omfattar alla medborgare 

(Elmér, Blomberg, Harrysson & Petersson, 2000). Den svenska välfärden bygger på de 

förmåner man får genom att vara delaktig på arbetsmarknaden, alltså är arbete en 

förutsättning för att få del av de flesta socialförsäkringar (Löfgren, Forsberg & Tilander, 

2003). Socialbidraget är selektivt och riktar sig till de personer där den övriga socialpolitiken 

inte är tillräcklig (Westlund, 1991). 

 

Lagstiftningen 
Socialtjänstlagen (2001:453) är en ramlag som i sin portalparagraf (1 kap. 1 §) fastställer att 

socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund. Den ska främja människors 
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sociala och ekonomiska trygghet (Bergstrand, 2008). Socialtjänstlagen bygger också på 

frivillighet och den enskildes rätt till integritet och självbestämmande (Fahlstrand, 2009). 

Rätten till bistånd finns reglerat i kapitel 4, där 1 § lyder som följer: 

 

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. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får 

hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten 

att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

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.  

 

Detta är en rättighetsparagraf för den enskilde. Man måste uppfylla kriterierna i paragrafen för 

att få rätt till bistånd för sin försörjning. Biståndet ska försäkra att den enskilde når en skälig 

levnadsnivå. Dock har man alltid som enskild ett eget ansvar för att klara sin försörjning 

(Bergstrand, 2008). 

Försörjningsstödet består av två delar. Ena delen är riksnormen, som är en 

schablonberäkning. Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna (a.a.). Riksnormen 

är lika för hela landet, bestäms av regeringen varje år och bygger på officiella 

prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Vidare delas riksnormen upp i 

olika normer för ensamstående, samboende, barn i olika åldrar och så vidare. Om det finns 

särskilda skäl till det kan det beslutas att i enskilda fall gå ifrån riksnormen (Fahlberg, 2009). 

Andra delen av försörjningsstödet är utgiftsposter som till exempel boende, resor, försäkring 

och så vidare. Biståndet kan vara rent stöd i form av pengar, men kan också vara i form av 

vård, behandling, särskilt boende med mera (Bergstrand, 2008). Detta beskrivs i den 3 § som 

berättar att skäliga kostnader för ett hushålls diverse vardagsutgifter beräknas enligt 

riksnormen.  

Den allmänna förutsättningen för att få rätt till försörjningsstöd är att man inte kan 

tillgodose behovet själv eller kan få det tillgodosett på annat sätt. I första hand har man alltså 

som enskild ett eget ansvar att försörja sig. Detta kan till exempel innebära att man som 

arbetslös aktivt behöver verka för att skaffa sig ett arbete, för att få rätt till försörjningsstöd. 
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Om man inte efter förmåga försöker bidra till sin egen försörjning kan man inte räkna med att 

få försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd förutsätter att den sökande saknar tillgångar. 

Har man aktier, pengar på banken eller andra reella tillgångar ska man alltså använda dessa 

först (Bergstrand, 2008).  

I den 4 § finns det beskrivet vilka villkor som kommer med att få socialbidrag. 

Socialnämnden får begära att den som har försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet. Denna verksamhet ska syfta till att utveckla personers 

möjlighet att i framtiden kunna försörja sig själv. I huvudsak gäller dessa bestämmelser 

ungdomar som inte har fyllt 25 år och tanken är att motverka att ungdomar fastnar i ett passivt 

bidragsberoende (Bergstrand, 2008). 

Som enskild är man skyldig att göra vad man kan för att försörja sig själv genom arbete. 

I denna skyldighet ingår också att delta i verksamhet som ordnas för arbetslösa, som till 

exempel praktik, arbetsmarknadsutbildning eller svenskundervisning. Dock kan 

socialnämnden inte utan vidare avvisa någon som söker bistånd genom att säga att denne har 

möjlighet att försörja sig på arbetsmarknaden. En persons förmåga att kunna ta de arbeten 

som erbjuds kan vara begränsad av dennes personliga resurser (Fahlberg, 2009). 

 

Förändringar i lagen 
Den ursprungliga tanken med rätten till bistånd, så som den utformades i 6 § SoL (1980:620) 

var att biståndet inte skulle begränsas till vare sig några direkt angivna situationer eller till 

några särskilda insatser. Den skulle omfatta både ekonomiskt stöd, social service och olika 

former av vårdinsatser. Eftersom bestämmelsen var så allmänt utformad var det 

Socialstyrelsens allmänna råd och praxis som kom att få avgörande betydelse i 

bedömningarna av rätten till bistånd. Just på grund av den så allmänna utformningen kom det 

att riktas en del kritik mot lagen. Detta gjorde att riksdagen från och med den 1 januari 1998 

beslutade att begränsa rätten till bistånd. Det gjordes tydligare i vilka fall bistånd skulle kunna 

utgå till försörjning och vad som skulle ingå och det var också nu man införde riksnormen. 

För ungdomar gjorde man rätten till bistånd villkorad genom att ställa krav på deltagande i 

praktik eller andra kompetenshöjande verksamheter. Lagen blev helt enkelt betydligt hårdare. 

När den nya socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 2002 tog man bort de 

begränsningar som gällde från och med 1998. I princip är alltså bestämmelserna om rätt till 

bistånd tillbaka till vad de var före den 1 januari 1998 om man bortser från bestämmelserna 

om riksnormen som finns kvar (Fahlberg, 2009). 
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Arbetslinjen 
Samtidigt som det finns en välfärdsmodell som ska tillgodose behov som finns i samhället så 

bygger modellen på att människor bidrar till välfärden genom att arbeta. Det är där 

arbetslinjen kommer fram, arbetslinjen som innebär att den som saknar arbete i första hand 

ska erbjudas arbete, inte försörjning enbart via bidragstagande. Arbetslinjen kräver att alla 

som har möjlighet till det ska kunna försörja sig själv genom att arbeta (Steen & Sundberg, 

1999). Att söka socialbidrag är alltså förenat med vissa krav. Man måste stå till 

arbetsmarknadens förfogande och om man av olika anledningar inte klarar av det eller inte har 

förmågan till det ska man istället vara sjukskriven (Löfgren et al., 2003). Detta krav har 

efterhand utvidgats till att inte bara innefatta de krav som normalt ställs på de arbetslösa. Vad 

”arbetsmarknadens förfogande” innebär har breddats till att även innebära arbetsbefrämjande 

åtgärder, som till exempel praktik eller andra sysselsättningsskapande verksamheter (Salonen, 

1999).  

 

 

Tidigare forskning 
 

Biståndstagande 
Halleröd (1991) har undersökt biståndstagandet ur ett historiskt perspektiv. I början av 1900-

talet var det ca fem procent av den svenska befolkningen som var biståndstagare. Efter att 

1982 års socialtjänstlag trädde i kraft skedde det en markant ökning i antalet 

socialbidragstagare som 1987 var uppe i nästan sju procent av befolkningen. Flera olika 

orsaker till denna ökning kan identifieras, bland annat att fler yngre människor blev 

bidragstagare under 80-talet, men även att flyktingar och asylsökande blev flera. 

Under början av 1990-talet växte antalet socialbidragstagare kraftigt för att sedan avta i 

slutet av 90-talet (Lundström & Wiklund, 2000). Ensamstående mammor var kraftigt 

överrepresenterade i statistiken. Av alla ensamstående mammor i hela landet var det ca 35 

procent som fick socialbidrag 1990, under 2008 hade det minskat till ca 20 procent 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Ensamstående mammor är en av de största grupperna bland de med långvarigt 

socialbidragsberoende (Prop. 2004/05:1 Bilaga 3). Studier visar att vara ensamstående 

mamma i sig ger en ökad risk för att uppbära ett långvarigt socialbidragsberoende, vidare har 
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det visat sig att ensamstående mammor är överrepresenterade i fattigdoms- och 

arbetslöshetsfällor (Mossler, Torége & Öström, 1999; Wennberg, 2008).  

 

Faktorer bakom socialbidragstagandet 
De faktorer som kan antas vara bidragande till att människor söker socialbidrag kan delas upp 

i strukturella faktorer respektive individuella faktorer.  

Halleröd (1991) tar upp olika strukturella faktorer som kan vara arbetslöshet, utbildning, 

arbetstid, arbetsmarknadsanknytning och konsumtionsutrymme. Arbetslöshet har en stark 

koppling till socialbidragstagandet (Bergmark, 1991; Bergmark & Bäckman, 2004). Dock 

påpekar Byberg (2002) att denna koppling är som starkast i storstäderna där många arbetslösa 

inte är arbetslöshetsförsäkrade, alltså inte har a-kassa. Detta samband syns inte i regioner där 

stora delar av den arbetsföra befolkningen är arbetslöshetsförsäkrade. 

De individuella faktorerna varierar i större utsträckning än de strukturella faktorerna, 

exempel kan vara att bo i storstan, kön, vara under 25 år, vara ensamstående utan barn, antalet 

barn, arbetarklass, hälsa med mera. (Halleröd, 1991). Svag förankring på arbetsmarknaden är 

en av de största bidragande orsakerna till socialbidrag, det kan handla om en längre period av 

arbetslöshet men även arbetsskador kan vara vanliga orsaker till att människor har svårt att 

komma tillbaka till arbetet. Lägre utbildning, sämre ekonomi och olika psykosociala och 

fysiska problem ses också som betydande för antalet människor som uppbär socialbidrag 

(Socialstyrelsen, 1999b). 

Stranz (2007) skriver att de strukturella och individuella faktorer som ligger till grund 

för att människor söker socialbidrag, inte alltid är tillräckliga för att man ska få socialbidrag. 

Enligt författaren ger socialtjänstlagen i sig handläggarna ett handlingsutrymme som är mer 

utbrett för beslut än vad de enskilda faktorerna är. Till exempel skulle handläggarens egna 

personliga egenskaper kunna vara en faktor som påverkar hur handläggaren beslutar, vilket 

delvis är en konsekvens av att man har en omfattande handlingsfrihet. 

 

Socialtjänstens handläggningsarbete 
Bergmark (1998) skriver att socialbidragstagarna idag utgör den största gruppen av klienter 

som söker sig till socialtjänsten, detta medför att rutiner och handläggningsregler kring just 

socialbidrag dominerar det dagliga arbetet. Den största diskussionen kring socialbidraget 

skedde under 80-talet då fokus låg på kostnaderna och omfattningen av socialbidraget. 
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Kostnadsarbetet är något som under åren har blivit till en allt tydligare linje inom 

socialtjänsten (Bergmark, 1998). Författaren menar att sparkraven har lett till en förskjutning i 

arbetet, som har blivit mer ekonomiserat. Detta leder till att sparkraven tar över det primära 

syftet i ärendena.  

Stranz (2007) menar att under de senaste åren har speciellt individ- och 

familjeomsorgen inom socialtjänsten blivit mer specialiserade. Detta har lett till att 

socialbidragshanteringen i många kommuner har delegerats till andra organisationer, för att 

socialtjänsten istället mer ska fokusera på vård av barn, ungdomar, familjer och vuxna.  

Det finns upparbetade modeller eller metoder för hur bidragshandläggningen ska gå till, 

där det främsta syftet är att få den enskilde att bli självförsörjande. Specialiseringen för de 

som arbetar med socialbidrag kan vara att ge ekonomisk rådgivning. 

Den praktiska hanteringen av socialbidrag brukar börja med en telefonkontakt där det 

också bedöms om individen är berättigad eller inte till socialbidrag. Om individen är det så 

bokas det in ett personligt besök som kretsar kring den blankett som klienten fått i samband 

med telefonkontakten.  

 

Handläggarperspektiv 
Kullberg (2005) gjorde en vinjettstudie där han undersökte på vilket sätt socialarbetare 

bedömer en ensamstående pappas respektive mammas situation. Resultatet visade på att den 

ensamstående pappans situation ofta bedömdes som mycket allvarligare än mammans 

situation även om de hade samma typ av problem, pappan ansågs också vara mer ansvarig för 

den nuvarande situationen. Dessutom ansåg socialarbetarna att pappan inte förtjänade samma 

typ av hjälp som mamman gjorde samt att den hjälp de sedan erbjöds följde könstypiska 

mönster. Den ensamstående mamman ansågs vara i behov av hjälp på fler områden än pappan 

och fick därmed fler rekommenderade alternativ till hjälp än pappan. Det enda område där 

pappan fick mer stöd var när det gällde hjälp att få arbete.  

Stranz (2007) menar att handläggarna i socialtjänsten har en något annorlunda syn än 

allmänheten på både socialbidraget i sig och socialbidragstagarna. I författarens undersökning 

visade det sig att respondenterna, handläggarna, till stor del ansåg att socialbidragsnormen var 

otillräcklig i förhållande till ensamstående med barn. En majoritet av handläggarna uttryckte 

även en önskan om att kunna ställa högre krav på klienterna, både när det gäller vilken 

information de kommer med och vilka krav de som myndighet kan ställa på klienten. Många 

av handläggarna tog avstånd från påståenden om att socialbidraget är överutnyttjat, tvärtom, 

en del trodde att det till viss del är underutnyttjat. Flera av respondenterna ansåg att det 
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socialkontor de arbetade på hade en hög rättssäkerhet, men författaren menar att det mer kan 

ha att göra med de kommunala riktlinjerna än lagreglerade bestämmelser. 

 

Relationen klient – handläggare 
Socialtjänsten arbetar med och för människor, de har till uppgift att definiera behov, problem, 

resurser och att förändra människors sociala situation. Relationerna som byggs upp i mötet 

mellan socialarbetare och klient är centrala för arbetet som utförs (Billquist, 1999).  

Steen och Sundbergs (1999) studie visar att om relationen till handläggaren är 

bristfällig, om klienterna har ett svagt förtroende för sin handläggare, så innebär det också att 

klienterna överlag är mer negativt inställda till socialtjänstens arbete. Mycket av detta beror 

på att klienterna ansåg att deras förväntningar inte hade införlivats i kontakten med 

socialtjänsten. Sättet som handläggaren sätter sig in i klientens situation, hur mycket tid och 

utrymme de har till att prata, på vilket sätt de intresserar sig och lyssnar på klienten, är av vikt 

för att bygga upp ett förtroende. Flera uttrycker att det kan vara svårt att upprätthålla ett 

förtroende för socialtjänsten eftersom många inte får behålla samma handläggare och då 

måste bygga upp en ny relation till en ny person. 

Sönnerfors (2005) skriver om klienter som blivit bra bemötta och väl omhändertagna av 

sina handläggare. Det är tydligt att det är relationen till handläggaren som gör att de känner 

förtroende. Författaren träffade dock även klienter som inte upplevde ett lika bra bemötande, 

vilket resulterade i att självkänslan och framtidstron reducerades. Handläggaren är en central 

figur för klienten och en bra relation till denne är av stor betydelse för hur man upplever sin 

tid med bidragstagande. Sönnerfors (2005) avslutar med slutsatsen att desto bättre behandlade 

hennes informanter har känt sig, desto mindre har de upplevt sig vara ifrågasatta och 

misstrodda. 

 

Synen på socialbidragstagare 
Många har en nedvärderande attityd till socialbidragstagare och det finns en utbredd 

uppfattning om att de som får socialbidrag inte är verkligt behövande. De får bidrag genom 

fusk, de är lata och saknar ambition att förändra sin situation. En annan vanlig uppfattning är 

att de som får socialbidrag enbart är missbrukare och utslagna (Halleröd, 1993). Den studie 

författaren har gjort handlar om svenska folkets attityder till socialbidragstagare. Han menar 

att attityderna i samhället är av stor vikt, dels för att de påverkar socialbidragstagarnas 

självuppfattning och känsla av stigmatisering, dels att rådande attityder kan påverka 
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människors vilja att överhuvudtaget ta kontakt med socialtjänsten. Socialbidraget kan 

uppfattas som en stödform som egentligen inte ska utnyttjas. Detta leder ibland till att det 

finns en misstro gentemot de personer som uppbär socialbidraget som präglas av tankar om 

fusk och lättja (Bergmark, 1998).  

Människors förtroende för olika samhällsinstitutioner präglas av både egna erfarenheter 

och föreställningar man har av dessa (Forsberg et al., 2003). Billquist (1999) som studerat 

själva mötet mellan klienter och handläggare fann att redan innan klienterna söker hjälp finns 

det förväntningar och föreställningar om socialtjänsten hos dem, föreställningar som ofta 

utmärks av myter och generaliseringar. 

Löfgrens (et al., 2003) studie visar att de flesta som är berättigade att få socialbidrag 

inte mottar socialbidrag, något som kan förklaras bland annat med att begreppet socialbidrag 

är stigmatiserande. I en undersökning om svenska folkets attityder till konsumtion (Halleröd, 

Marklund, Nordlund & Stattin, 1993) pekar Halleröd bland annat på att över fyrtio procent av 

de tillfrågade tror att de flesta som får socialbidrag inte verkligen är behövande. Vidare menar 

femtiosju procent att många får bidrag på grund av fusk och fyrtiosex procent att 

socialbidragstagare är lata och saknar ambition att förändra sin situation. Halleröd (1993) 

menar att det alltså är högst befogat att känna känslor av stigmatisering som 

socialbidragstagare, om man nu gör det.  

 

Klienternas berättelser 
I de studier vi läst talar de flesta av de intervjuade om liknande känslor och upplevelser av att 

leva med socialbidrag. Det är känslor av skam, skuld och misslyckande. Det handlar om 

rädsla för att inte bli tagen på allvar och rädsla för att bli betraktad som en dålig förälder, en 

ständig oro att pengarna inte ska räcka till och en känsla av total utsatthet (Bancroft & 

Vernon, 1995; Billquist, 1999; Gunnarsson, 1993; Löfgren et al., 2003; McIntyre, Officer & 

Robinson, 2003; Nelson, 2002; Nicolas & JeanBaptiste, 2001; Seccombe, James & Walters, 

1998).  

 

Känslor och upplevelser 
I en studie av Löfgren et al. (2003) beskriver en klient hur hon känner sig klassad som fjärde 

klassens medborgare, inte av handläggaren eller samhället utan av sig själv. Känslan behöver 

alltså inte ha med mötet med handläggaren att göra, utan med sina egna känslor av 

misslyckande och skam. Studien visar att behöva söka socialbidrag är en förnedrande 
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situation med många negativa känslor kopplade till sig, känslor som kanske är lätta att lägga 

över på socialsekreteraren. Det finns ett starkt behov hos klienterna att bli sedda som 

människor, inte bara som ett hjälpbehövande objekt eller som klient. Vid studiens intervjuer 

av både klienter och handläggare kommer det fram att tid, tillit och förtroende är faktorer som 

både handläggare och klienter tycker är viktiga för samarbetet. 

Det mest väsentliga för kvinnorna i flera av studierna (se t ex Gunnarsson, 1993; 

Löfgren et al., 2003) var att socialsekreterarna visade förståelse för deras situation. Det hotar 

självkänslan att inte bli sedd och att bli misstänkliggjord. Forsberg et al (2003) skriver att det 

är ett grundläggande mänskligt behov att bli tagen på allvar. 

De amerikanska forskarna Nicolas och JeanBaptiste (2001) har i en studie om ett 

fattigdomsprogram, beskrivit hur kvinnor upplever att det är svårt att ha permanenta 

förhållanden med män på grund av att de då riskerar att förlora sitt ekonomiska bidrag. En 

kvinna berättade att hon fick be sin man flytta ut för att hon inte skulle förlora sin ekonomiska 

hjälp.  

Genomgående visade de intervjuade kvinnorna i flera av studierna vi läst ett stort behov 

av att visa att de själva inte var som den gängse bilden av hur en socialbidragstagare är. Man 

kan se det som ett sätt att upprätthålla sin självständighet och självbild genom att anta olika 

strategier. Kvinnorna ville skilja på varför de själva har socialbidrag och varför andra har 

socialbidrag, likaså hur bidraget användes. Det finns ett tydligt vi och de-tänkande. 

Socialbidraget är en mellanlandning som de inte tänker vara beroende av för alltid (Bancroft 

& Vernon, 1995; Nelson, 2002; Seccombe, James & Walters, 1998). 

De positiva åsikter som de intervjuade har uttryckt om socialbidraget är att det har en 

roll att fylla i samhället, att det är en livlina för de människor som inte kan klara sig och är 

marginaliserade. Flera påpekade att om inte socialbidraget hade funnits så skulle de inte ha 

kunnat gå i skolan eller ge sina barn bra barnomsorg, och utan hjälpen så skulle de ha bott på 

gatan (Bancroft & Vernon, 1995). 

 

Att våga ta steget 
I ett flertal studier såg de intervjuade det som att de förlorade sin självständighet genom att ta 

emot socialbidrag. Man kände också en oro för att bli beroende av bidraget och en 

uppgivenhet inför att de aldrig skulle kunna klara sig utan hjälpen (se t ex Barnes, 2008; Steen 

& Sundberg, 1999). 

För de intervjuade kvinnorna i Gunnarssons (1993) studie är socialtjänsten en 

försörjningskälla som de helst vill undvika, men som de tvingats att uppsöka ibland. De hade 
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dröjt så länge som möjligt med att söka socialbidrag, något som andra studier också visar (se t 

ex Nicolas & JeanBaptiste, 2001). Att söka socialbidrag är alltså inte en tillfällig nyck från 

dessa kvinnors sida, utan ett beslut som ofta föregåtts av noggranna överväganden. Det känns 

skamligt att söka och leva på socialbidrag, en känsla som bottnar dels i upplevelsen av det 

egna misslyckandet, dels i föreställningen av omgivningens negativa bild av socialbidrag 

(Gunnarsson, 1993).  

De intervjuade kvinnorna berättar vidare om hur de kämpar för att få sin verklighet 

erkänd. Eftersom det är socialsekreterarna som ska besluta om klienten själv kan tillgodose de 

behov som finns, så är det de som har tolkningsföreträde och de som beslutar vems bild av 

verkligheten som är giltig (a.a.). 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att använda oss av teorierna kring begreppen empowerment och stigma i analysen 

av våra resultat. Man kan säga att socialtjänstens arbete med socialbidrag kan fungera både 

individstärkande och stigmatiserande. Individstärkande på det sättet att det är deras uppgift att 

få klienterna att komma ut i arbetslivet, vilket kan innehålla ett visst mått av att stärka 

individerna till att tro på sin förmåga – empowerment. Den stigmatiserande delen handlar 

främst om stämpeln som sätts på klienter med socialbidrag, både från samhället, men kanske 

även från socialtjänstens sida.  Omgivningens syn på socialbidragstagare samt hur 

socialbidragssystemet är uppbyggt tror vi är något som kan öka graden både av den 

individuella förmågan till förändring men även graden av upplevd stigmatisering.  

Vi tror att vi genom dessa teorier kan öka förståelsen för hur de intervjuade klienterna 

upplever sin utsatthet och sin individuella förmåga i förhållande till socialtjänstens arbete, 

relationen mellan handläggare och klient samt omgivningens attityder till socialbidragstagare.  

 

Empowerment 
Empowerment är ett begrepp som används inom utveckling och för skapandet av 

förändringsprocesser (Erwér, 2005). Historiskt sett har begreppet till en början varit kopplat 

till frigörande processer och grupper som krävt sina rättigheter, såsom kvinnorörelsen och 

medborgarrörelser. Men idag används begreppet i större utsträckning i förhållande till grupper 

i samhället som ses som utsatta och svaga (Askheim, 2007).  
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Tanken med empowerment är att individen ska använda sig av den kraft som finns inom 

en för att kunna skapa förändringar (Bäfverfeldt, 1998). Vad som också betonas inom teorin 

är vilken betydelse människor som arbetar inom den hjälpande/vårdande sektorn har, med att 

stödja individer som befinner sig i en utsatt situation (Askheim & Starrin, 2007). En tanke 

inom empowerment är att man måste inse sin maktlöshet, disempowered, för att kunna få 

makt över sig själv, empowered (Sheppard, 2006). 

Grundtanken med empowerment är att alla människor har en kraft och styrka inom sig, 

en tilltro till att alla människor har förmåga att agera efter det man tror på (Bäfverfeldt, 1998). 

Det innebär att en person som befinner sig i en maktlös situation ska finna styrka och kraft att 

ta sig ur sin maktlöshet (Askheim, 2007). Empowerment innehåller därför både en 

målsättning att nå sitt mål samt medlen för att nå dit. Det finns en syn inom empowerment att 

alla människor är handlingskraftiga objekt som i grund och botten vill sitt eget bästa. 

Sheppard (2006) talar om att en individ med en inre styrka kan ta ett beslut utan några inre 

konflikter, vilket är ett resultat av självinsikt och personlig utveckling och som leder till 

självständighet. Alsop, Betelsen och Holland (2005) menar att om individen ska kunna bli 

självständig måste det finnas möjlighet för honom/henne att utveckla de resurser denne har till 

exempel genom utbildning. Detta ska då leda till ökat självförtroende, ökad kunskap och nya 

förmågor, vilket skapar nya förutsättningar för individen att kunna ta beslut.  

 

Processer, makt och praktiskt arbete 
Erwér (2005) skriver om hur man kan se empowerment utifrån ett tvådelat processorienterat 

perspektiv där det är viktigt att förstå att utveckling eller förändring inte kan ske av någon 

annan än de som aktivt deltar och är involverade i processen.  

Empowerment har en stark koppling till begreppet makt. En aspekt är att övervinna 

känslan av underordning som existerar i olika dominanta maktförhållanden, speciellt i sociala 

relationer. Erwér (2005) menar att empowerment i dessa sammanhang syftar till att omvandla 

och förändra de normer och regler som skapar underordning. Det farliga med makt är de 

situationer när någon utövar makt över någon annan som leder till att den utsatte individen 

känner sig nedvärderad, något som motverkar förutsättningarna för empowerment (Eriksson, 

2005). Askheim (2007) menar dock att det inte går att komma ifrån att maktsituationerna är 

skapta av människor i en viss kontext, vilka också är de som bestämmer vilken makt och 

kontroll individen har över den egna situationen. 

Moula (2009a) talar om empowermentorienterat socialt arbete där förändringsarbetet 

både utgår ifrån den egna individens förmåga att vilja förändra sin situation och 
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socialarbetarens stöd för att underlätta processen. Författaren ställer upp olika punkter för vad 

han anser är viktigt för att ett förändringsarbete ska kunna genomföras: respekt för individen, 

kunskap om att förändringar sker långsamt vilket beror på individens uppfattningar och att 

förändringar endast kan ske om individen själv vill. Moula (2009b) har gjort en modell på fem 

steg för hur man kan använda sig av empowerment i förändringsarbetet: 

1. Att definiera situationen, både allmänt och konkret, samt definiera problem/-en som 

akuta eller långsiktiga. 

2. Att skapa en bild av den önskade situationen, vad är det man vill förändra. 

3. Att hitta möjliga alternativ, inte att utvärdera dem eller att tvinga individen att välja. 

4. Individen väljer själv ett alternativ, därefter formuleras ett mål och en plan för hur 

man ska nå dit. 

5. Utvärdering av planen samt processen dit, steg 1 till 4. 

Moula (2009c) menar att samtal är utgångspunkten för allt förändringsarbete och att 

bara genom samtal kan socialarbetaren få kunskap om klienten och dess situation. Samtalet är 

till för att organisera de tankar, känslor och handlingar som klienten står med, både för att 

socialarbetaren ska förstå vad denne vill men även för att klienten själv senare ska kunna göra 

ett val. Sheppard (2006) framför att det finns vissa hinder i relationen och samtalet mellan 

klient och socialarbetare som man måste vara medveten om. Dessa hinder handlar bland annat 

om att klienten kan vara känslig för att socialarbetaren är experten och sitter på kunskapen. 

Rønning (2007) menar att empowerment i klientsammanhang kan användas för att 

stärka klienterna genom att man överför makt till dem. Exempel på det är att man genom 

olika åtgärder och insatser ger dem makt och kontroll över sig själva, så kallad 

maktöverföring.  

 

Empowerment och feminism 
Sheppard (2006) talar om att feminismen har fått genomslagskraft inom socialt arbete under 

de senaste två decennierna. Kopplingen mellan empowerment och feminism hör ihop med att 

både feminister och socialarbetare är intresserade av kvinnors utveckling och mognad. 

Socialarbetare är mer fokuserade på kvinnors självinsikt vid utveckling och feminister är 

överlag mer intresserade av kvinnors möjligheter till utveckling och mognad. Författaren 

menar att feministerna i sig är mer intresserade av att skapa en större medvetenhet hos 

kvinnor och genom det få dem att inse sin situation (a.a.). En tyngdpunkt är att kvinnor ska 

kunna inse hur deras förtryck inte är ett resultat av ett personligt val utan att det existerar för 

alla kvinnor i samhället (Askheim, 2007). 
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Följande är exempel på hur empowerment kan användas i praktiskt arbete för kvinnor. 

Women in Development (WID) tolkar begreppet som att man måste öka tillgången för kvinnor 

inom olika områden till exempel beslutsfattande, medan Gender in Development (GID) tolkar 

empowerment som ett sätt att ge kvinnor möjlighet till beslutsfattande genom att ge dem 

utrymme till det, de använder sig av andra begrepp som kontroll och autonomi (Erwér, 2005).  

 

Stigma 
Diskussionen kring stigmatisering har i första hand initierats av Goffman (1972). Han 

beskriver att uppkomsten till begreppet är att varje samhälle skapar ett system för vilka 

egenskaper eller kvalitéer som ses som normala, vanliga eller naturliga samt vilka som är 

avvikande. Grunden för dessa egenskaper är att människor kategoriserar de man möter i olika 

grupperingar eller kategorier där varje kategori har en uppsättning för vad de anser vara 

normalt respektive avvikande. Han påpekar också att det är först när vi kategoriserar in 

människor som vi kan upptäcka och bli medvetna om att vi har dessa föreställningar. Rent 

praktiskt sker stigmatiseringen eller stämplingen när en människa, som har en egenskap som 

inte är önskvärd, placeras in i en kategori där liknande människor finns. 

Inom stämplingsteorin uppfattas sociala problem som etiketter som fästs vid människor, 

som då blir stämplade som avvikare (Ejrnæs & Kristiansen, 2002). Grundtanken i 

stämplingsteorin är att, för att en handling ska bli avvikande måste den definieras som sådan 

av omgivningen (Månsson, 2002).  

Svårigheterna som uppstår med stigma och stämpling är att människor kan komma att 

skapa teorier för varför vissa människor är avvikande och på så sätt försäkra sig själva som 

grupp att de är överlägsna och bättre än andra. Dessa kan praktiskt utövas genom att den 

avvikande gruppen kan komma att tillskrivas flera attribut eller egenskaper som de egentligen 

inte besitter men som andra människor ser som fördömande (Goffman, 1972). 

Goffman (1972) påpekar också att för vissa människor kan en avvikelse eller ett stigma 

ses som något positivt då det är en bekräftelse att få tillhöra en viss grupp. Författaren menar 

att en person med ett stigma har ett par handlingsalternativ att välja mellan för att hantera sitt 

stigma. Ett är att man försöker rätta till det som är avvikande, oftast gäller detta fysiska 

missbildningar. Ett annat är att man lägger ner tid och ansträngningar på att klara av 

aktiviteter som normalt sett inte skulle ses som möjliga för den gruppen av avvikande. Ett 

tredje är att den stigmatiserade kan komma att utnyttja sin avvikelse för att få vissa förtjänster 

som man anser sig ha rätt till. 
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Att bära ett stigma innebär en känsla av skam, nedvärdering, dålig självkänsla som 

förenas under begreppet stigma. Dessa känslor är också vanliga bland dem som är beroende 

av socialbidrag (Starrin & Jönsson, 2000). Goffman (1972) menar att i de situationer där en 

stigmatiserad och en ”normal” person möts behöver båda parterna komma över vissa hinder 

som finns, för att de ska kunna mötas på ett bra sätt. Den stigmatiserade personen kan till 

exempel bli osäker på hur den andra ser på honom/henne, eller känna sig ifrågasatt och 

försöker därför desperat ge ett bra intryck genom att hela tiden tänka efter hur han/hon 

framstår. 

 

Sammanfattande kommentar 
Teorierna kring empowerment och stigma är på ett sätt varandras motsatser där stigma 

handlar om avvikelser och om att vara utsatt, något som ensamstående mammor är, medan 

empowerment handlar om hur man gör för att ta sig tillbaka och bli delaktig igen. Rønning 

(2007) beskriver hur empowerment kan användas för att få klienter tillbaka till arbetslivet. 

Han beskriver det som att klientmedverkan och empowerment är två begrepp som vill samma 

sak, att stärka individens makt över sig själv och över den egna situationen. 

I vår analys av resultaten kommer vi att använda dessa teorier parallellt, i förhållande 

till klienternas beskrivningar av sina känslor och sin utsatthet. Det kan handla om saker som 

är svåra, jobbiga och bra samt det som de beskriver har gjort situationen bättre. Detta kan 

både handla om att de har fått hjälp och stöd av socialtjänsten, vänner och familj eller att de 

inte har fått det, utan har fått skapa egna strategier för att klara av situationen.  

 

 

Metod 
I vår undersökning utgår vi från en kvalitativ metod. En sådan metod är beskrivande och 

syftar till att se situationer eller människor ur ett helhetsperspektiv. Dock menar författaren att 

det på ett sätt är omöjligt att få detta helhetsperspektiv, därför väljer man kanske enbart några 

teman och kan få ut mycket ur dem. Det övergripande syftet med kvalitativa metoder är att 

försöka förstå och få kunskap om individers subjektiva upplevelser, genom att utgå från deras 

egna ord och beskrivningar (Larsson, 2008). 

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer, som innebär att intervjuaren utgår från ett antal i förväg givna frågor men även kan 

följa upp de svar intervjupersonen ger (Aspers, 2007). Forskningsintervjun är ett samtal 
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mellan två deltagare om ett ämne av gemensamt intresse. Kunskap skapas i mötet mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde att genomföra 

intervjuer för att få en djupare förståelse av klienternas erfarenheter som inte skulle kunna nås 

genom en kvantitativ ansats.  

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2009) är en av fördelarna med 

intervjuer att man får möjlighet att få oväntade svar på sina frågor. Dessutom har man även 

möjlighet till att göra uppföljningar, något som inte skulle kunna ske med en kvantitativ 

metod. Författarna beskriver även att intervjuer kan ha olika syften, till exempel om man vill 

få en överblick över ett outforskat område, när man vill ta reda på människors uppfattningar 

och upplevelser, när man vill utveckla teorier och begrepp, att pröva teorier samt att det 

fungerar som ett komplement till tidigare forskning. Att använda sig av intervjuer för att ta 

reda på hur människor ser på sin omvärld lägger sin tyngdpunkt vid att man ska ”sträva efter 

att förstå världen som intervjupersonerna själva upplever den” (a.a., s 286).  

Att genomföra intervjuer kan både innebära svårigheter men också många möjligheter, 

om man har kunskap om vilka verktyg man bör använda i intervjusituationen. Det är viktigt 

att veta vilka svar man söker för att ställa rätt frågor, men också att kunna lyssna för att få den 

information man vill ha (Larsson, 2008).  

 

Sökning av litteratur 
Under insamlingen av bakgrunden och den tidigare forskningen har vi gjort sökningar bland 

annat i databaserna Diva, Kvinnsam, Libris och CSA. Sökorden vi använt oss av är i första 

hand socialbidrag, ensamstående, bemötande, förtroende, social allowance, confidence, 

welfare och single parent. Vi har läst peer-reviewed artiklar, avhandlingar och uppsatser, men 

även övrig litteratur som har rört våra teoretiska utgångspunkter. Vidare har vi använt oss av 

så kallade kedjesökningar, där vi tittat i referenslistorna i den litteratur vi redan hittat, för att 

få fler tips på annan litteratur.  

 

Urval 
Genom vår handledare fick vi kontakt med fyra Stockholmskommuner som vi lämnade 

förfrågan till genom ett brev (se Bilaga 1). Efter ett par dagar kontaktade vi kommunerna för 

att fråga om de hade fått brevet och berätta mer om vår studie. Vi frågade dem om det fanns 

någon möjlighet för dem att hitta klienter som var villiga att ställa upp på intervjuer. Efter en 

dryg vecka fick vi besked från två av kommunerna som kunde bistå med varsin klient. Vidare 
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hjälpte en annan lärare på Socialhögskolan till med kontaktuppgifter till ännu en kommun 

som bidrog med ännu en klient. Sammanlagt har vi alltså varit i kontakt med fem olika 

kommuner och ur det fått tag på tre klienter för intervjuer.  

Vi var medvetna om att det kunde vara svårt att hitta klienter som var villiga att ställa 

upp på intervju, därför var vi också öppna för att byta perspektiv och intervjua handläggare 

istället. Detta förmedlade vi till kommunerna men var ändå tydliga med att vi i första hand 

ville ha klienter.  

De tre klienterna vi har intervjuat är kvinnor i åldrarna 28-40, med ett till två barn. De 

har alla varit i kontakt med socialtjänsten under en längre tid.  

 

Insamling och transkribering av intervjuerna 
Vi började med att skriva en intervjuguide (se Bilaga 2), där vi försökte täcka in de områden 

som vi ville prata om. På grund av ovan nämnda problem med att få tag på intervjupersoner så 

gjorde vi två intervjuguider där den för handläggarna till stora delar motsvarade den som vi 

sedan använde för intervjuerna med klienter. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör man göra 

en tematisering av intervjustudien för att klargöra syftet och temat för studien samt att planera 

vilka procedurer och tekniker som ska användas. Därför gjorde vi i intervjuguiden fyra teman 

som vi sedan fyllde med underfrågor. Temana var bakgrund, livet med socialbidrag, 

bemötandet och förtroendet för socialtjänsten. Vi ville att intervjuerna skulle bli samtal där de 

bestämda frågorna mer skulle vara som en mall för de områden vi ville täcka. Vi var villiga 

att lämna guiden om det visade sig att klienten började prata om något utanför den.  

Vi bestämde oss också för att enbart en av oss skulle vara med vid respektive intervju, 

detta för att minimera klientens nervositet och pressen på denne så mycket som möjligt. 

Självklart lät vi klienterna bestämma den tid och plats för intervjuerna som var bäst för dem. 

De tre intervjuerna skiljde sig ganska mycket åt från varandra i formerna. Den första 

intervjun gjordes på ett café i ett köpcentrum, vid en tidpunkt när miljön runt omkring var 

ganska lugn. Intervjun spelades in på en diktafon. Den andra intervjun genomfördes utomhus 

på en lugn plats, denna klient ville dock inte bli inspelad, vilket fick till följd att intervjuaren 

fick skriva ner intervjun för hand. Den tredje intervjun genomfördes över telefon eftersom 

klienten blev sjuk och det var svårt att hitta ett annat tillfälle. Även denna intervju kunde 

spelas in. 

Innan intervjuerna påbörjades informerade vi återigen klienterna om vad syftet med 

intervjun var, att vi kommer behandla intervjuerna konfidentiellt, att de hade rätt att avbryta 

intervjun om de ville samt att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville. 
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Efter intervjuerna var det så dags att göra en sammanställning av det insamlade 

materialet. Den intervju som inte var inspelad sammanställdes och renskrevs direkt efter 

intervjutillfället, detta för att intervjuaren skulle komma ihåg så mycket och så exakt som 

möjligt. De inspelade intervjuerna transkriberade vi. Vi valde att transkribera de intervjuer 

som vi själva genomfört. Vid transkribering av intervjuerna har vi följt Aspers (2007) tips om 

att skriva ut intervjuerna ordagrant men inte skriva ut varje paus som intervjupersonen gör. 

Pauser, hummanden och liknande skriver vi ut endast om vi bedömer att de fyller någon 

funktion. Rent stilistiskt har vi valt att transkribera intervjuerna med en blandning av 

skriftspråk och talspråk, det sistnämnda endast där det passar sig och känns naturligt. 

 

Analysmetod av empiri 
I analysen av materialet är det viktigt att man fokuserar på några specifika frågeområden eller 

teman som kopplas till syftet och frågeställningarna. Det är också viktigt att man har en 

grundlig genomgång av det material som hör till respektive tema, för att analysen ska bli så 

bra som möjligt och förståelig för läsarna (Larsson, 2008).  

Utifrån vår förförståelse och den tidigare forskningen hade vi redan en tanke om 

ungefär vilka teman som vi trodde skulle komma med i resultatet. Efter intervjuerna satte vi 

teman utifrån vad klienterna hade lagt tyngdpunkt på i respektive intervju. Dessa teman var 

liknande dem som vi hade i intervjuguiden. Vi delade upp materialet i livet med socialbidrag 

och relationen mellan handläggare och klient, som i sin tur är uppdelade i ekonomin/det 

praktiska livet och känslor och upplevelser, respektive villkoren för socialbidrag och 

förtroende/tillit. 

I genomgången av materialet har vi använt oss av så kallad meningskoncentrering, som 

innebär att man drar samman huvudinnebörden i det som intervjupersonen sagt i kortare 

formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). På detta sätt får man också hjälp i tematiseringen. 

I redovisningen av resultatet använder vi oss av detta sätt genom att redovisa de likheter och 

skillnader som finns i intervjupersonernas uttalanden. Syftet är att vi ska kunna göra 

materialet mer överskådligt och få hjälp av detta i analysen.  

Analysen av resultatet utgår från den tidigare forskningen och de teoretiska 

utgångspunkterna kring empowerment och stigma. I förhållande till den tidigare forskningen 

vill vi jämföra våra resultat med deras resultat. Vi tror att det kan stärka våra egna resultat att 

ställa dem i förhållande till den tidigare forskningen. Vi gör inte anspråk på att förklara det 

klienterna berättat för oss, utan vill istället ge en beskrivning och försöka förstå deras 

upplevelser.  
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Teorierna kommer att användas för att skapa en förståelse för klienternas utsatthet och 

maktlöshet, samt att ta upp hur de beskriver att de har makt och kontroll över sina liv. Vi vill 

ta fasta på de teman som vi har hittat och försöka beskriva klienternas upplevelser under varje 

tema.  

 

Etik 
Vi har i vår uppsats utgått från Vetenskapliga Rådets forskningsetiska krav och följt dem.  

Eftersom ämnet för intervjuerna kan vara känsligt för klienterna är det viktigt att vi 

värnar konfidentialiteten för klienten och de människor och platser som nämns i intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi nämner aldrig några namn eller platser i vår studie, vi raderar 

banden när de transkriberats samt transkriberingen när uppsatsen är färdig.  

Ett etiskt problem som uppkom längs vägen var att en av klienterna inte ville bli 

inspelad. Intervjuaren försökte förklara för henne hur vi skulle använda det, vad syftet var, att 

vi var noga med konfidentialiteten samt att materialet senare kommer raderas, men trots det så 

ville hon inte bli inspelad. Självklart respekterade intervjuaren detta och genomförde intervjun 

ändå, med hjälp av papper och penna. Detta påverkade intervjuaren i situationen eftersom 

fokus hamnade på att lyssna för att kunna skriva ner det centrala i klientens berättelse, istället 

för att lyssna för att kunna fråga mer. Dock tror vi inte att det påverkat resultatet i stort eller 

validiteten i vår analys eftersom klientens huvudpoänger kom med.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Valet att genomföra intervjuer gjorde vi för att vi ville få en djupare förståelse av klienternas 

berättelser och upplevelser, något som också avspeglas i uppsatsens syfte.  

En av svårigheterna med att använda sig av intervjuer var att få tag på personer att 

intervjua ur just denna klientgrupp. Vi var medvetna om detta från början, det var också 

därför vi var beredda på att intervjua handläggare istället om vi inte skulle hitta klienter som 

ville ställa upp på intervju. Trots att vi hade kontakt med fem olika kommuner fick vi bara 

kontaktuppgifter till tre klienter. När vi väl fick kontakt med klienterna så kunde det även där 

finnas svårigheter att bestämma tid och plats för intervjuerna. I ett fall sköts intervjutillfället 

upp och genomfördes till slut över telefon. Vi förstår att svårigheten med en telefonintervju 

kan vara att man går miste om mycket som man kan se i ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Trots dessa svårigheter och trots att intervjuformerna skiljde sig så mycket från varandra 

använde vi oss ändå av samma grund till alla intervjuerna, intervjuguiden. Detta menar vi gör 
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att graden av tillförlitlighet ökar. Det kommer alltid att finnas yttre omständigheter som man 

inte kan styra över, men det viktiga är att vi genom våra intervjuer ändå har fått kunskap om 

dessa människors situationer och upplevelser, som vi inte tror går att få på något annat sätt. Vi 

kan egentligen aldrig vara säkra på att klienterna vi intervjuat har varit sanningsenliga, men vi 

har heller ingen anledning att tro att de inte skulle vara det. 

Vi gjorde en intervjuguide (se Bilaga 2) där vi ställde frågor som vi ansåg var relevanta 

för vårt syfte och våra frågeställningar. Utifrån den tidigare forskningen som vi läst märkte vi 

att studierna överlag använde sig av samma teman i sina intervjuer. Temana berörde livet med 

socialbidrag, bemötande samt förtroende och dessa blev de teman som vi använde oss av i 

vår intervjuguide. När vi väl formulerade frågorna under varje tema så försökte vi koppla 

frågorna till vårt syfte och våra frågeställningar, samt hämta inspiration i tidigare forskning. I 

efterhand har vi insett att vi missade att ställa vissa frågor som skulle ha underlättat analysen 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter, till exempel har vi inte ställt några frågor angående 

deras framtidstankar och förhoppningar om att ta sig ur socialbidragstagandet. 

Det finns en föreställning att man i en intervjusituation ska vara så neutral och 

oberoende som möjligt, därför har diskussionen kring ledande frågor fått stor uppmärksamhet. 

Man skulle också kunna se intervjun som ett samtal mellan två personer och därför är det inte 

viktigast huruvida frågorna är ledande eller inte utan vart de leder (Kvale & Brinkmann, 

2009). När vi diskuterade och skrev intervjuguiden ville vi undvika ledande frågor så mycket 

som möjligt, detta för att inte styra klienternas svar. I frustration över att inte riktigt få svar på 

de frågor man ställer, märkte vi ändå att man lätt utan att tänka ställde ledande frågor. 

Troligen har dock frågorna varit till hjälp att föra samtalet vidare och har inte hindrat 

intervjupersonen i sin tankebana.  

I enhetlighet med vårt syfte så vill vi ha vår fokus på att beskriva och förstå klienternas 

upplevelser och vi vill jämföra våra resultat med tidigare studier. Vi gör inte anspråk på att 

våra resultat och slutsatser om hur våra intervjuade klienter upplever att det är att leva med 

socialbidrag, är något som gäller för alla människor med socialbidrag. Dock så anser vi att om 

man jämför med en annan grupp med liknande förutsättningar skulle man få fram liknande 

beskrivningar av hur de upplever att det är att leva med socialbidrag. En av de avgörande 

faktorerna för en jämförelse är att ha barn, detta eftersom våra intervjuade klienter och de 

intervjuade klienterna i tidigare studier, framför att deras kamp till största del handlar om att 

de vill att deras barn ska ha det så bra som möjligt. 
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Resultat och analys 
Vi har valt att dela upp resultatet i temana livet med socialbidrag och relationen mellan 

handläggare – klient. Dessa teman har vi i sin tur delat upp i vardera två underkategorier, 

ekonomin/det praktiska livet och känslor och upplevelser, samt villkoren för socialbidrag och 

förtroende/tillit.  

Under varje tema presenterar vi först relevanta delar av intervjumaterialet för att sedan 

kommentera dessa i en analys med utgångspunkt i våra teorier och den tidigare forskningen.  

 

Livet med socialbidrag 
I samtalen med klienterna framgick det att deras berättelser om socialbidrag ofta delades upp i 

dels beskrivningar av hur livet rent praktiskt såg ut och svårigheterna med att få ihop 

ekonomin, dels om känslor och upplevelser som de uttrycker i samband med dessa 

svårigheter. Därför väljer vi att göra denna uppdelning i vår resultatredovisning. 

 

Ekonomin/det praktiska livet 
Alla våra klienter uppehöll sig mycket kring och kom ofta tillbaka till att ett av de jobbigaste 

momenten med att leva med socialbidrag är att få ekonomin att gå runt. Alla tre klienter 

uttrycker att de inte förstår hur normen är uträknad, och att de inte tror att den stämmer 

överens med de verkliga kostnaderna i dagens samhälle. En klient uttrycker det som att hon 

”… tror inte att dom som har gjort normen har levt på den, det kan jag inte tänka mig…”. De 

anser att det de får i socialbidrag är för lite och att de skulle behöva få mer, speciellt när 

barnen blir äldre och behöver mer saker. En klient upplevde det som speciellt svårt vid 

årstidsskiftningar när det behövs nya jackor, skor och liknande till barnen, hon menar att man 

då skulle kunna få ett extra bidrag just den månaden. 

En av klienterna säger att det är svårt att veta vad man kan få pengar till och att det är 

jobbigt att man måste ha kvitton på allt och även om man har det så behöver inte det betyda 

att man får pengar. Hon hade besökt en tandläkare för att laga en tand, tog med sig kvittot till 

socialtjänsten som sa att de inte tänkte ge henne några pengar för det eftersom hon inte hade 

åkt till akuten.  

En annan svårighet och frustration som uttryckts är att man oftast inte har några 

möjligheter att spara och unna barnen något extra. Man slutar alltid på plus minus noll och för 

att kunna unna sig något måste man planera noga hur pengarna ska räcka resten av månaden. 

En klient säger att ”man unnar sig ju inte direkt utan att det känns.” Så länge man inte gör 
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extra saker menar klienterna att det går runt. ”… det är ju inte meningen att man ska göra 

det…” [unna sig extra saker].  

 

Känslor och upplevelser 
Klienterna berättar om flera olika känslor i förhållande till socialbidraget, för det första är det 

inte roligt att ta beslutet att söka socialbidrag. ”… ja, mår man dåligt innan så mår man inte 

bättre [efteråt].” För det andra uttrycker de frustration över sin situation, och beskriver 

maktlösheten när de känner att de inte kan göra något åt sin situation.  

Första mötet med socialtjänsten var för en av klienterna inte särskilt positivt eftersom 

hon råkade ut för, som hon själv beskriver det, en icke människovänlig handläggare. En annan 

klient beskriver sitt första möte som pinsamt, för att hon behövde gå och be om pengar för att 

hon inte hade något jobb. Detta med jobb uttrycker två av dem som både en självklarhet att 

man ska söka men också en frustration och stress för att det inte finns några jobb att få.  

På frågan om det finns något positivt med socialbidraget blir svaret nej, det är bara 

tråkigt. Klienterna beskriver att de vill kunna försörja sig själva, de vill inte att någon annan 

ska göra det åt dem. 

Det är jobbigt att gå och be om pengar för klienterna. En klient berättar om hur 

frustrerad hon var när hon vid ett tillfälle frågade om extra pengar och fick en liten summa 

som hon sen inte visste riktigt hur hon skulle använda. Hon behövde köpa en ny säng och fick 

då 1000 kronor av socialtjänsten. Till intervjuaren ställer hon högt frågan ”var nånstans skulle 

jag kunna köpa en säng för 1000 kronor?”, eftersom hon inte har några andra pengar att ta av. 

En liknande frustration uttrycker en annan klient när hon berättar om hur hennes barn tycker 

det är tråkigt i slutet på månaden när hon måste säga att pengarna är slut. Det är en sorg att till 

exempel inte kunna hyra en film till sitt barn. Hon beskriver hur hon önskar att det fanns fler 

resurser, hon menar att man överlever, men inte mer. Samtidigt poängterar hon ändå att: 

 

”… socialbidrag ska ju inte vara nån räkmacka […] Det är inte 

meningen att man ska ha det bra, det måste ju finnas nånting som 

sporrar en att komma ut i arbetslivet…”. 

 

När vi kommer in på vad de tror att andra människor har för syn på dem, beskriver en 

klient hur hon ibland upplever att de tror att man är lat och att de inte tycker att man ska 

kunna unna sig något när man har socialbidrag. En annan klient sa att det hon brukar höra är 
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att hon borde skaffa sig ett jobb, men hur ska hon göra det, frågar hon sig. Tanken finns att 

man lever på andras pengar, alltså skattebetalarnas och att det ska märkas att man är fattig.  

 

”Ja, då ska det verkligen märkas, man ska inte ha fina kläder, man 

ska inte liksom… man ska inte kunna gå och fika, man ska inte kunna 

gå på bio, man ska inte kunna göra saker…” 

 

En klient berättar om sin tidigare syn på socialbidragstagare, innan hon själv var en av 

dem. Hon förklarar att hon aldrig har sett ner på dem som behöver ekonomisk hjälp, men att 

hon tidigare trott att det bara var uteliggare och alkoholister som behövde den hjälpen. Nu har 

hon lärt sig att det inte riktigt är så, att många kan hamna snett av olika anledningar. 

 

Kommentarer 
Alla de materiella/ekonomiska svårigheter som klienterna tog upp var sådant som vi kände 

igen från de tidigare studierna vi läst. I en studie av Bancroft och Vernon (1995) beskriver de 

intervjuade kvinnorna exempelvis svårigheterna med att unna sig själv och sin familj något 

extra, vidare att det är svårt ekonomiskt att ge barnen mat, kläder och aktiviteter. Överlag så 

finns det många kopplingar mellan den forskning vi läst och det vi själva har hört. Våra 

resultat skiljer sig alltså inte markant från de tidigare studier som har behandlat liknande 

frågeställningar.  

Det finns en motstridighet i beslutet att söka socialbidrag. För klienterna är detta det 

enda alternativet som finns, därför känner de sig tvungna att ta det beslutet, trots att de inte 

vill bli socialbidragstagare. Begreppet empowerment handlar till stor del om beslutstagande. 

Genom att ta beslut som är grundade på vilka alternativ man har, hur man har rationaliserat 

sina alternativ samt att man tänkt igenom konsekvenserna kan man ta kontroll över sitt liv 

(Moula, 2009b). Dock kan vi se att när det gäller socialbidrag så försvinner till viss del denna 

kontroll i klienternas liv, eftersom de i och med beslutet att söka socialbidrag samtidigt 

lämnar över kontrollen till någon annan.  

Klienternas berättelser om svårigheterna med att få ekonomin att gå runt samt hur de 

uttrycker att man som socialbidragstagare måste visa sig fattig, speglar på ett sätt det som 

Halleröd (1993) kom fram till i sin studie om synen på socialbidragstagare. Många i den 

undersökningen ansåg att de som mottog socialbidrag egentligen inte var behövande och att 

de också var lata och omotiverade. Detta förstärks av Goffmans (1972) resonemang om att 

man ofta tillskriver avvikande grupper fler attribut som anses vara avvikande. En av våra 
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klienter uttrycker just hur hon upplever att hon inte har rätt att unna sig något, för att det inte 

är hennes egna tjänade pengar som hon spenderar. Genom att pengarna man får inte är ens 

egen intjänade inkomst så tror vi att det automatiskt kommer vissa restriktioner på vad man 

”får” göra med pengarna, dels från samhället men även krav som man lägger på sig själv. Det 

är viktigt för klienterna att de inte uppfattas som dåliga utan att de gör så gott de kan och att 

de gör rätt för sig, vilket kan innebära att de inte lägger pengar på sådant som i omgivningens 

ögon är onödigt. Det finns en dubbelhet i detta som gör att tyngden att ha för lite pengar 

kanske blir ännu tyngre, dels kan man inte spendera pengar på vad man vill, dels finns 

föreställningen att man inte får spendera pengarna på vad man vill. 

Det en av klienterna säger om att man inte ska ha det så bra när man lever på 

socialbidrag slår oss som en väldigt klarsynt beskrivning över socialbidragslivets stora 

problem – konflikten mellan att det inte ska vara för lätt att leva på socialbidrag samtidigt som 

de ändå behöver kunna leva ett drägligt liv.  

En av klienterna uttrycker att normen inte räcker till och att de som räknat ut den inte 

kan ha förstått hur det känns att leva på så lite pengar varje månad. Riksnormen är något som 

varje år räknas ut, och den bygger på officiella prisundersökningar av olika hushållstypers 

baskonsumtion (Fahlberg, 2009). Därför måste vi utgå från att den är rimlig och tillräcklig för 

att kunna leva på i dagens samhälle. Självklart kan vi ändå förstå att klienterna tycker att det 

är lite pengar och att det blir en kamp att ständigt behöva planera livet in i minsta detalj för att 

pengarna ska räcka till. Något som är intressant i sammanhanget är Stranz (2007) studie där 

de intervjuade handläggarna till stor del ansåg att socialbidragsnormen var otillräcklig i 

förhållande till ensamstående med barn. Det vår klient säger är att hon tror att de som räknar 

ut riksnormen tycker att det är tillräckligt mycket att leva på varje månad, något som hon inte 

håller med om. Att leva som socialbidragstagare betyder att man lever i en utsatt situation 

med lite makt över sig själv. Alla klienter vi intervjuat uttrycker att de är missnöjda med sin 

situation och vill kunna försörja sig själva, men att de upplever svårigheter med att ta makt 

och kontroll över sina egna liv till exempel genom att hitta ett arbete.  

De sociala problem våra intervjuade klienter har rör sig till största del om svag 

ekonomi. Att inte kunna ge sig själv och sina barn de kläder och saker som gör att man passar 

in i samhället kan upplevas som ett stigma. Känslor av skam och nedvärdering samt dålig 

självkänsla förvärrar situationen och kan göra stigmat ännu svårare att bära. De kvinnor vi 

mött har det svårt, men trots svårigheterna har vi ändå förstått att det finns en vilja att ta sig ur 

problemen, att övervinna andras fördomar och att kämpa för sig själv och sin familj.   
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Relationen mellan handläggare och klient 
Under intervjuerna kunde vi se att klienterna gjorde en särskiljning mellan sina åsikter om 

socialbidragssystemet och de enskilda handläggarna. Därför redovisar vi också resultaten på 

detta sätt.  

 

Villkoren för socialbidrag 
Flera av klienterna uttrycker att reglerna och villkoren kring socialbidraget är både oklara och 

svåra att förstå. En klient tar flera gånger upp reglerna kring kvitton, att man måste kunna 

redovisa allt. Systemet i sig är inte bra, hon känner att hon inte får det stöd hon behöver, utan 

känner istället bara pressen att söka jobb. Klienterna menar att det är en självklarhet att man 

ska söka jobb, de vill ju själva ut och arbeta och försörja sig, men samtidigt är det väldigt 

svårt att få jobb. 

Klienterna tycker att de krav som ställs på dem är orimliga. Man måste söka väldigt 

mycket jobb, även jobb som man inte vill ha eller som man inte tror att man kan få. En av 

klienterna anser att det hade varit bättre att satsa mer energi på att söka jobb som man faktiskt 

tror att man klarar av och kan få, istället för att ha ett jobb som man inte vill ha, då hon tror att 

risken för att gå in i väggen och må dåligt ökar. Hon berättar vidare om hur hon var tvungen 

att söka jobb när hon var höggravid och hur arbetsgivarna som hon var på intervju hos tittade 

undrande på henne och frågade när hon skulle föda.  

 

”Så att jag var tvungen att gå på intervjuer, tvungen att skicka in 

papper och komma med liksom en jättemage…”  

 

Även om man har jobb betyder inte det att det ger tillräckligt med pengar. En klient 

berättar att hon söker socialbidrag varje månad men det hon får kan variera mellan allt från 

100 kronor till 1000 kronor beroende på vad hon själv har tjänat på sitt deltidsjobb. Hon 

tycker att det är svårt att planera ekonomin eftersom hon aldrig riktigt vad hon får nästa 

månad.  

Ännu en orimlighet som två av klienterna berättar om är hur de inte fick socialbidrag 

trots att de behövde det, eftersom deras före detta män fortfarande bodde hos dem. Enligt 

deras handläggare skulle männen hjälpa till med försörjningen och därför fick de inga pengar, 

trots att klienterna försökte förklara att det inte fungerade. En av dem sa att hon tycker det var 
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väldigt knasigt att det fungerar så, att det är mannen som ska försörja, trots att de inte var i ett 

förhållande. 

 

Förtroendet/tillit 
När det kommer till socialtjänstens arbete i stort tycker en klient att det är sådär. Hon anser att 

de skulle kunna bli tydligare med regler, hur de räknar ut sitt bidrag samt att de borde tänka 

om normerna för det. Hon tycker att det är märkligt att man får samma summa nu som för 14 

år sedan, trots att både mat, kläder och hyra har blivit mycket dyrare. Dessutom anser hon att 

de är långsamma med att bevilja pengar för olika ändamål. En annan klient beskriver 

socialtjänstens arbete som ganska menlöst och att det känns som att hon mår sämre av att ha 

kontakt med dem, hon syftar då på barn- och familjeenheten. Den ekonomiska hjälp hon får är 

hon nöjd med. Den tredje klienten uttrycker sig så här om systemet i stort:  

 

”Ja, jag får ju mer tid kanske med [barnets namn]. Men annars är det 

ju inge bra, man blir… man sitter ju bara hemma, man blir ju tokig.”  

 

Relationen till handläggaren är viktig och alla har uttryckt att de tycker att de i nuläget 

har en bra relation till sin handläggare men att det var annorlunda i början. En säger bland 

annat att hon hade en annan handläggare i början som hon inte alls tyckte om, hon kände sig 

förnedrad av henne, vilket till stora delar berodde på det sätt hon upplevde att handläggaren 

tittade på henne. En annan berättar om hur hon blev bemött när hon sökte hjälp, att de inte i 

början lyssnade på de problem hon hade. Den tredje klienten berättar att hennes tidigare 

tankar och föreställningar om socialtjänsten var att de skulle vara väldigt hårda och icke 

människovänliga. Denna bild inte stämmer längre, även om hon hade en negativ upplevelse 

med sin allra första handläggare. 

En av de intervjuade menar att man som socialbidragstagare också själv får se till att 

man har en bra handläggare. Fungerar inte samarbetet så får man säga ifrån, annars finns 

risken att man känner sig motsträvig mot hjälpen man får och då kanske inte heller 

handläggaren kämpar så mycket.  

På frågan om vad som händer på ett möte med handläggaren berättar en av klienterna att 

de träffas ungefär en gång i månaden och att de inte bara pratar om pengar, utan också 

försöker planera framåt och ta reda vad hon vill göra och vad socialtjänsten tycker att hon ska 

göra. Hon menar att de har varit väldigt hjälpsamma och även gett extra ekonomisk hjälp för 

att stötta vissa av hennes barns aktiviteter. 
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Kommentar 
I flera av de studier vi läst uttrycker de intervjuade att vägen ut ur bidragsberoendet är att 

skaffa sig ett arbete (t ex Bancroft & Vernon, 1995; Nicolas & JeanBaptiste, 2001). Även för 

våra klienter är detta en självklarhet och något som de alla strävar efter, men de anser också 

att sättet som socialtjänsten försöker hjälpa dem på bara blir en press på att söka så många 

jobb som möjligt. Om individen ska ha en chans att bli självständig så behöver denne få 

möjlighet att utveckla de förmågor och resurser som denne har (Alsop, Betelsen & Holland, 

2005). Genom att våra klienter tvingas söka alla jobb, oavsett intresse eller förmåga, så tas 

denna möjlighet ifrån dem, vilket gör att de upplever sig som maktlösa.  

Klienterna uttrycker själva att det är jobbigt att söka alla jobb som de inte känner för, 

eftersom de annars inte kommer att få några pengar. En av klienterna säger också att hon inte 

tycker att hon har fått något stöd från socialtjänsten när det gäller arbetssökandet och att 

komma ut i arbetslivet. Det enda hon upplever sig ha fått är informationen om att hon ska gå 

till arbetsförmedlingen med en lapp och sedan lämna den till socialtjänsten nästa gång. Hon 

säger att det deltidsjobb hon fått inte är vad hon normalt skulle ha sökt men att hon ändå 

väljer att jobba där för att hon på så sätt känner att hon försörjer sig själv. För henne ligger det 

en konflikt i att hon trots detta måste söka socialbidrag varje månad för att hennes familj ska 

klara sig. Systemet som det är uppbyggt idag kan göra att det blir en konflikt inom klienterna, 

en konflikt som tar sig uttryck i att man börjar tvivla på sig själv och sin egen förmåga, samt 

att det man längtar mest efter – ett jobb – kan bli det man allra minst vill ha, eftersom man 

tvingas söka jobb som inte passar en.  

Individens vilja att förändra sin situation är av stor vikt (Askheim, 2007). Vad vi har 

kunnat uppfatta så finns viljan att förändra situationen hos klienterna, men utrymmet och 

möjligheterna finns inte för dem. Det finns få handlingsalternativ, det enda alternativet är 

egentligen att försöka skaffa ett arbete, vilket inte är det lättaste. I den här situationen är stöd 

från socialarbetaren väldigt viktigt eftersom handläggaren har möjlighet att påverka klienten 

(Sheppard, 2006). Som klient är du beroende av din handläggares beslut, därför är relationen 

av stor vikt. En av våra intervjuade klienter uttryckte också att man som klient själv har ett 

ansvar att säga ifrån om man inte tycker att samarbetet fungerar med handläggaren.  

För att bli empowered behöver man känna att man har någon sorts kontroll eller 

möjlighet att påverka sitt liv (Sheppard, 2006). I en av våra intervjuer upprepade klienten hela 

tiden hur hon inte förstod systemet och reglerna, hur hon upplevde att hon inte fick tillräckligt 

med information samt att detta blev ett stort osäkerhetsmoment för henne. Genom mer 
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information och någon som kunde svara på hennes frågor så hade hon kanske fått känna att 

hon hade mer kontroll över sitt liv och sin situation. 

I våra intervjuer berättade två av våra klienter hur de inte hade rätt till socialbidrag när 

deras före detta män bodde kvar hos dem. Vi blev förvånade över att detta, eftersom vi trodde 

att det var ett mer amerikanskt fenomen, efter att ha läst en amerikansk studie som beskrev en 

liknande situation (Nicolas & JeanBaptiste, 2001). Båda våra klienter berättade hur de hade 

varit tydliga med att det inte fungerade, att de bara bodde ihop tillfälligt och inte delade på 

hushållet och ekonomin, trots denna tydlighet så ansåg deras handläggare ändå att männen 

skulle hjälpa till ekonomiskt. Det som är förvånande är att socialbidraget, som ska vara den 

sista utvägen, ändå inte fungerar som det i vissa givna situationer.  

 

 

Diskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka hur socialbidragstagande ensamstående mammor 

upplever sig bli bemötta av socialtjänsten, hur detta bemötande påverkar förtroendet för 

socialtjänsten samt hur de upplever att det är att leva med socialbidrag.  

Som det framgår i resultatredovisningen så uppehöll klienterna sig mycket kring sina 

ekonomiska svårigheter. En av de svårigheter som de upplever är att det inte finns utrymme 

att unna sig något extra. En av våra klienter har förståelse för varför omgivningen tycker att 

man som socialbidragstagare inte får unna sig något extra. Hennes uttalande om att det inte är 

meningen att man ska ha det bra var något som vi först reagerade starkt på, men som vi mer 

och mer börjar förstå. Om det vore lätt att leva på socialbidrag så skulle alla vilja ha det och 

självklart är det inte det som är tanken med hjälpen, utan det ska vara just en hjälp i utsatta 

perioder av livet. Å andra sidan berättar klienten också att hon inte får tillräckligt mycket 

pengar för att klara sig. Vi menar att det finns en konflikt här mellan att man som 

socialbidragstagare inte ska ha det för bra och att man ändå ska kunna leva ett drägligt liv där 

man ibland kan unna sig lite extra saker. Omgivningens attityder och fördomar och även 

klienternas upplevelse av hur omgivningen ser på dem kan bli ett problem. Det är nämligen 

inte socialtjänsten som säger att de inte får gå på bio med sitt barn, eller unna sig något extra 

till helgen, utan det är vad klienterna tror att omgivningen tänker och tycker om dem som 

påverkar. Det handlar om att det inte finns pengar nog, men också om att det finns ett 

motstånd att använda pengarna på något som andra kanske kan tycka är onödigt.  
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Fahlberg (2009) skriver om vilken funktion arbetslinjen har. Som enskild är man 

skyldig att göra vad man kan för att försörja sig genom arbete, men socialnämnden kan inte 

utan vidare neka någon som söker bistånd genom att säga att denne har möjlighet att få ett 

jobb. Det kan alltid finnas personliga egenskaper som begränsar en persons förmåga att ta de 

jobb som erbjuds. Enligt våra klienters berättelser verkar det som att de tvingas att söka alla 

jobb som överhuvudtaget finns, oavsett intresse, förmåga eller lämplighet. Vi tror inte att det 

är på detta sätt som handläggarna har menat när de har mött sina klienter, men vi tror att 

klienternas upplevelser är grundade i att de inte får något annat stöd i sin situation mer än 

uppmaningen att söka arbete.  

Något som alla klienter på olika sätt uttrycker är att de har ett minskat förtroende för 

socialtjänsten i stort, men ändå överlag ett ganska bra förtroende för sina egna handläggare. 

Det minskade förtroendet för socialtjänsten tror vi handlar mest om missnöjet med regelverket 

och systemets uppbyggnad. Anledningen till att de har ett bra förtroende för sina handläggare 

rör sig om att de helt enkelt har en relation till denne. Kanske är man alltid missnöjd med 

något som har makt över en själv och som man upplever att man inte kan påverka. 

Handläggaren däremot, kan de prata med, de känner varandra och förstår förhoppningsvis 

varandra.  

Vi inser vikten av att det ska finnas villkor och regler kring socialbidraget, men vi 

trodde ändå att den individuella bedömningen räknades som viktigare än reglerna i sig, något 

som klienternas berättelser till viss del motsäger. Istället för den hjälp de har hoppats på, så 

upplever klienterna ofta bara ett ändlöst regelverk som är svårt att förstå, kvitton som ska 

lämnas in, jobb som ska sökas, krav som ska uppfyllas. Det blev inte det kortvariga stöd de 

hade tänkt, istället upplever de sig vara fast i ett system och låsta av regler. Detta ger ju en 

dyster bild av klienternas handläggare, men kan det vara så att handläggarna är lika låsta av 

regelverket som klienterna upplever sig vara? Eftersom vi inte har intervjuat handläggare är vi 

medvetna om att det perspektiv vi har enbart är klienternas. Därför kan vi inte beskriva hur 

handläggarna känner och upplever, bara ana hur det möjligtvis kan vara. Utifrån de tidigare 

erfarenheter vi själva har av socialtjänsten har vi förstått att handläggarna ofta känner sig 

bakbundna av regler, ekonomiska krav och till viss del kommunala riktlinjer. Vi vill inte på 

något sätt förminska de upplevelser och känslor av maktlöshet som klienterna har berättat om 

eller hur de känner att handläggarna inte har varit till så stor hjälp som klienterna trott, men vi 

vill ändå påpeka vikten av att vara medveten om att handläggarna står under samma regelverk 

som klienterna. 
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Det är intressant att en av klienterna framför ett resonemang om vilket ansvar man som 

klient själv har att se till att relationen till handläggaren fungerar på ett bra sätt. Hon menar att 

man inte bara har rättigheten att säga ifrån om det inte fungerar, utan även ansvaret. Kanske 

är detta inte något man som klient tänker på när man är i en sådan beroendesituation, kanske 

tänker man mer på vilka krav som ligger på en själv för att få socialbidrag, eller att det är 

handläggarens ansvar att se till att relationen fungerar. Vi tycker det känns bra att höra detta 

från en klient själv och det blev en uppmuntrande kontrast till annan kritik som framkom i 

intervjuerna. Samtidigt kan vi också se ett problem i att ansvaret för relationen delvis ligger 

på klienten, eftersom man kanske upplever att man står i tacksamhetsskuld till sin 

handläggare, den person som faktiskt försöker hjälpa en i en hopplös situation. I en sådan 

maktsituation kan det vara svårt för klienten att börja prata om hur relationen till 

handläggaren fungerar, av rädsla att då inte få någon hjälp överhuvudtaget.  

I analysen av resultatet har vi beskrivit hur de intervjuade klienterna upplever en känsla 

av att de inte har någon kontroll, till största delen på grund av att de inte riktigt förstår eller 

vet hur systemet fungerar. Att få möjlighet att förstå vad som händer med en och hur något 

fungerar kan förändra väldigt mycket. Vi tror att det i en sådan här situation är viktigt att man 

som klient får känna att man har någon sorts kontroll och för att få den kontrollen kanske det 

att egentligen ”bara” handlar om att få förståelse för hur systemet fungerar. Vi anser att detta 

borde vara något som är lätt åtgärdat i handläggarnas arbete, att försäkra sig om att klienterna 

förstår den information de får, för att på så sätt ge klienterna en känsla av kontroll över sin 

situation. Vi tror att detta kan underlätta samarbetet med handläggaren och att det missnöje 

man känner över sin situation till viss del också blir mindre när man vet vad man kan förvänta 

sig i kontakten med socialtjänsten.  

 

Avslutande reflektioner 
Sammanfattningsvis har det uppkommit en tydlig åtskillnad mellan hur klienterna ser på 

socialbidragssystemet i stort och hur de ser på sina egna handläggare och deras arbete. Om 

systemet har klienterna en del negativt att säga, de känner sig förvirrade, besvikna och 

nedtryckta. När det kommer till mötet med handläggaren kan vi ändå se att det där kan ske 

positiva saker. När relationen mellan handläggare och klient är god och samarbetet kan leda 

till något gott, kan det också bli en positiv kraft i klienternas liv och något som kan få dem att 

vilja fortsätta kämpa för att hitta en väg ut ur bidragsberoendet. Känslan av att någon står på 

deras sida tror vi har stor betydelse för klienternas uppbyggande av självförtroende och en tro 

på framtiden.  
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Förutom det tydliga temat kring handläggare – klient – socialtjänst så ser vi också i 

klienternas berättelser en koppling mellan omgivningens attityder och deras liv som 

socialbidragstagare. Självklart påverkas klienterna på många olika sätt av vad de tror att 

omgivningen tänker och tycker om dem. Denna påverkan ser vi kommer mest till uttryck när 

de berättar om tillfällen när de har velat unna sig och sina barn något extra. 

Vi vill föreslå att man i kommande forskning ytterligare undersöker klienters känslor av 

makt och maktlöshet i förhållande till hur informerade och införstådda de är med sin situation. 

Vi tror att det skulle kunna vara till hjälp för både handläggarna i deras arbete och samarbete 

med klienterna, men även för klienterna själva som genom mer kunskap skulle kunna öka sin 

förståelse för de alternativ och möjligheter som finns.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Socialhögskolan i Stockholm som just nu skriver C-uppsats. Hugo 
Stranz som är forskare på Institutionen för socialt arbete, kommer att handleda vårt arbete och 
har det vetenskapliga ansvaret. 
 
Vi vill skriva en uppsats om hur förtroendet för socialtjänsten ser ut och vilken betydelse 
bemötandet har i förtroendeskapandet. Fokus ligger på klienternas egna beskrivningar av hur 
det upplever sig bli bemötta. Den grupp vi är intresserade av att undersöka är ensamstående 
mammor med socialbidrag, detta eftersom de är en väldigt utsatt grupp i samhället.  
 
Vi tror och hoppas att vår undersökning kan visa på vilka positiva faktorer som har betydelse i 
mötet mellan socialtjänst och klient. Vi hoppas också på att resultaten kan få betydelse för oss 
i vår framtida yrkesroll som socionomer.  
 
Vi söker 4-6 kvinnor ur denna grupp att intervjua för vår undersökning och är därför 
tacksamma om ni ville hjälpa oss att skapa kontakt.  
 
Alla svar från dem som ställer upp i en intervju kommer självklart behandlas konfidentiellt.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Cecilia Landstedt 
Ida Salomonsson 
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Bilaga 2 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du haft socialbidrag? 
• Hur ser din livssituation ut?  

o Arbete/studier/familj?  
o Hur gamla är dina barn? 

• Vad fick dig att söka socialbidrag?  
o Vilka orsaker bakom beslutet? 
o Hur kändes det att ta det beslutet? 

• Har du stöd från andra? Familj/vänner/föräldrar… 
 
Livet med socialbidrag 

• Hur är det att leva med socialbidrag? 
• Hur upplever du att du blir bemött av andra människor som vet att du har 

socialbidrag? 
• Om dina barn är lite äldre – har du berättat för dem? Och hur tycker de att det är? 
• Vad hade du själv för syn på socialbidragstagare innan du själv blev det? 
• Vilka svårigheter upplever du att det är att leva med socialbidrag?  
• Vad är positivt med att leva med socialbidrag? 

 
Bemötandet 

• Vilka tankar och föreställningar om socialtjänsten hade du innan du fick kontakt med 
dem? 

• Hur upplevde du att det var att komma till socialtjänsten första gången? 
• Hur ser kontakten ut med din handläggare?  

o Hur ofta träffas ni?  
o Vad pratar ni om när ni ses? 

• Hur viktig är relationen till handläggaren? 
• Tycker du att du har en bra relation till din handläggare? 

 
Förtroendet för socialtjänsten  

• Har du förtroende för socialtjänsten/din handläggare? 
• Tycker du att handläggaren har kunnat hjälpa dig med det du behövde hjälp med? 

o På vilket sätt/varför inte/vad saknades? 
• Vad tycker du om socialtjänstens arbete i stort? Bra/dåligt? 

 
 


