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Abstract 
We have chosen to focus on the meaning of long-term income support dependency regarding 

health, goal setting and motivation for the recipient of economical aid. We have chosen to use 

semi structurized interviews to achieve our goal of reaching the clients experience of long-

term income support dependency. The study consists of interviews of six clients whose 

answers have been analyzed through appliance of Kielhofner´s Model of human occupation, 

Scheff´s Shame in self and society.  

   Our results show regarding, 1) the factor health that long-term income support dependency 

may elevate the risk of illness and less experienced options of possibilities to act. 2) regarding 

the factor goal setting, that goals may be inefficiently used during social work with long-term 

income support dependent clients and may result in a disorganized relationship between client 

and social worker in the sense of making the parties pull in opposite direction. 3) regarding 

the factor motivation, that long-term income support dependency and the living with the 

emotion of shame elevates the risk of maintaining a negative image of oneself that limits the 

willpower to assimilate new knowledge and/or skills. This also effects the clients belief in 

their own capacity to change their current negative situation. Which may impact the rate of 

success in motivational social work and the individuals own possibilities to live an 

independent life, free of income support. Throughout the study we have encountered the 

traces of shame as a social emotion and emphasize on the environments pressure for change 

and socialization.  

 

keywords: 

social work, motivation, health, goal setting, income support, welfare roll, long-term, Model 

of human occupation, shame, socialt arbete, motivation, hälsa, mål, försörjningsstöd, 

varaktighet.  
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Inledning 
I Sverige har det sedan århundraden varit tradition att hjälpa nödställda människor, under lång 

tid var det kyrkoförsamlingarna som tog på sig ansvaret att hjälpa dem personer som var i 

behov av hjälp i samhället, senare har kommunerna tagit över det ansvaret. Det var under 

1800-talet som det fanns fattigvårdsförordningar, den bestod utav en fattigvårdsstyrelse i varje 

kommun fram tills på 1900-talet då fattigvården reformerades och kompletterades med andra 

lagar som alkoholistvård (1913) och barnavård (1924).  

  Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 och ersatte tidigare vårdalagar; socialhjälpslagen, 

barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen.  

”Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning som ger kommunerna frihet att efter allmänna 

riktlinjer utforma de sociala tjänster som den enskilde har rätt till”. (Blomberg & Elmér 2001, 

s 167) Och kan ses som att ha sin utgångspunkt i den berömda skriften, L´Esprit des Lois, från 

1748, där Montesquieu skriver: ”att staten har skyldighet att säkra alla medborgare en trygg 

existens, föda, passande klädedräkt och ett levnadssätt, som ej skadar hälsan. Icke några 

allmosor till en naken man kunde ersätta fullgörandet av denna samhällsplikt” Något som 

kommenteras av Karsten Åström i Allmosor, skyldigheter och rättigheter i den sociala 

lagstiftningens historia med: ” Om vi bortser från den något ålderdomliga språkdräkten, är 

steget inte långt till de målsättningsparagrafer, som drygt två hundra år senare kom att 

formuleras i 1980-talets socialtjänstlag.” (Åström 2000, s 19) Men innan vi hoppar fram till 

dagens lagstiftning så låt oss uppehålla oss vid en mer restriktiv syn som präglat 1800-talet 

och återfinns i 1837 års fattigvårdskommitté som lägger grunden för en annan syn på 

fattigvårdsfrågan än den som hade sitt ursprung i upplysningsfilosofin i och med 

Montesquieu. I kommitténs betänkande från 1839 poängteras att man måste värja sig mot 

fattigvårdens rättighetskaraktär, inte minst av psykologiska skäl.  Åström (2000) återger: 

 
Vid riksdagsbehandlingen återfinns yttranden som ”ingen fattig bör kunna ha juridisk rätt att bliva 
underhållen; ty huvudgrundsatsen är att det är en christelig plikt att sörja för de fattiga. Vilja vi lagstifta 
på en annan grund, skola vi snart nog komma att ångra oss; ja! Kanske i nästa mansålder befinna oss där 
England nu befinner sig” (Montgomery 1934:266). Det var bland annat den nämnda Speenhamland Act 
som åsyftades och citatet ger uttryck för en utbredd uppfattning, att enskilda skulle välja att leva på 
understöd i stället för att försörja sig själva. (Åström 2000, s 20-21) 
 

Denna syn ändrades under 1900-talet i en tillbakagång mot upplysningsidéerna och 1980-

talets socialtjänstlagstiftning som utgör någonting nytt rent lagtekniskt, att genom att 

konstituera långtgående rättigheter och införa ett tämligen stort utrymme för politiker att 

utforma den kommunala socialpolitiken. Beslutsfattandet kring bistånd blev målrationellt, en 

form av beslutsfattande som också ställer högre krav på empiriskt grundad 
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erfarenhetskunskap. Ytterligare en nyhet var att alla former av bistånd, det vill säga såväl 

ekonomiskt som i form av vård eller andra insatser reglerades i samma paragraf i en 

gemensam regel. ”Bakom detta låg idén om en helhetssyn som, vid bedömningen av 

socialbidragsbehov, innebar att man inte skulle se frågan om ekonomiska behov isolerad från 

livssituationen i övrigt.” (Åström 2000, s 17-30) 

   Socialtjänstlagen i dess nuvarande form (SoL 2001:453) inleds med, och karaktäriseras av, 

den så kallade portalparagrafen där målen med socialtjänstens arbete specificeras och lyder 

som följer:  
1 kap. Socialtjänstens mål  
1§ Samhällets socialtjänst skall på demokratin 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. 

 
Socialtjänstens arbete kräver dock samverkan med andra myndigheter för att uppfylla 

portalparagrafens krav, som exemplifieras i socialtjänstlagens andra kapitel, sjunde paragraf: 

 
2 kap. 7 § SoL 
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 
kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen 
eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
skilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. 
   Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att 
delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. 
   Av planen ska det framgå 
   1. vilka insatser som behövs, 
   2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
   3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 
   4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

 

Gällande försörjningsstöd definieras det i socialtjänstlagen som: 
 

4 kap. 1 § SoL 
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 ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 
Dessutom får socialnämnden bevilja bistånd utöver vad som ovan definierats om det finns 

skäl för det. (4 kap. 2 § SoL) De behov som är tänkta att täckas med hjälp av försörjningsstöd 

adresseras i 4 kap. 3 § SoL: 
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Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, 
telefon och radio- och TV-avgift, 
2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas 
enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika 
hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock 
beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en 
lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 
 

Särskilt värt att notera är det att enligt socialstyrelsen räknas man som långvarig 

försörjningsstödsmottagare om man uppburit försörjningsstöd i tio kalendermånader under ett 

år eller mer, oavsett om dessa varit sammanhängande eller ej.  

     Vi vill med den här uppsatsen lyfta fram varaktighetens betydelse för upplevelsen av att 

uppbära försörjningsstöd så att faktorn tid tas med i utvecklandet av metoder i socialt arbete. 

Vi önskar även understryka vikten av att bedriva socialt arbete ur ett holistiskt perspektiv 

(Sohlberg & Sohlberg 2009 s 183ff), oavsett macro-, meso- eller mikronivå, och där med 

också vikten av tvärvetenskaplig kunskapsöverföring och kunskapsdelning  

   Hur är det då med klientperspektiv? Att vara den som tar emot hjälp istället för den som 

ger? Indirekt säger ju Blomberg & Elmér (2000) att det i Sverige sedan århundraden funnits 

en tradition att ta emot hjälp, eftersom det krävs en mottagare för hjälp om det skall finnas 

givare. Om den sidan av myntet finns mindre skrivet. Däremot finns skam återgivit exklusive 

sin kontext i biståndsmottagande och kan sägas vara genererat av kulturella beroenden. Oron 

under 1800-talet om att lagstifta rättigheter gav sig i uttryck på följande sätt i dåvarande, 

1939, riksdagens utskottsbehandling: ”de ödesdigra erfarenheterna från utlandet av 

uppfattningen, att de fattiga böra och kunna leva på de bättre lottades eller det allmännas 

bekostnad, varvid den lovliga och vackra stoltheten att själva förtjäna sitt bröd synes hava 

vikit för bekvämligheten att leva av nådegåvor” (Åström 2000, s 21) Vilket antyder ett 

moraliskt ställningstagande att de i behov av bistånd är lata och bör ses ned på.  

   I dagsläget har vi som tidigare nämnt en annan lagstiftning och vårt moderna samhälle 

utvecklas och globaliseras allt mer, men det gör att människors livssituation förändras och 

påverkas av olika faktorer i samhället. Olika samhällsproblem i människornas vardag leder till 

personliga problem som i sin tur blir sociala problem. Som bl a Scheff (2002) tar upp i 

modern forskning kring skam när han menar att skam är den mest sociala men även den 

smärtsamma av alla känslor eftersom den är ett hot mot individens jaguppfattning. Scheff 

(Jönsson 2003, s 53) påpekar att det är de trygga sociala banden som är kraften för att hålla 

ihop ett samhälle. Sociologen Charles Herbert Cooleys teori om att ”spegel-jaget” är en 

förutsättning för jagets sociala natur och att det refererar direkt till emotionerna skam och 
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stolthet det är enligt Cooley sociala självkänslor. Det är enligt Cooley (Jönsson 2003, s 53) 

vår föreställning om hur vi framstår i andras ögon, hur andra bedömer oss och det sista är att 

jaget påverkas av en slags självkänsla som förudmjukelse eller stolthet. (Jönsson, s 51-53) 

   Den 25e oktober 2012 publicerade Socialstyrelsen ett pressmeddelande, som konstaterade 

att andelen biståndsmottagare beroende av långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt 

bistånd ökat med nära tre procent under 2012. Enhetschefen för Socialstyrelsens Öppna 

jämförelser, Mona Heurgren, kommenterade pressmeddelandet med att belysa att långa 

perioder av ekonomiskt bistånd riskerar att förstärka utanförskap. I pressmeddelandet nämns 

även att de högsta andelarna av mottagare av långvarigt ekonomiskt bistånd återfinns i 

storstadslänen Stockholm, Göteborg och Malmö.  

   Det förde våra tankar till hur det kan vara att vara långvarig försörjningsmottagare, eller till 

att börja med, att vara försörjningsstödsmottagare. I en första sökning på vad kunde tänkas 

finnas om just det på institutionens bibliotek så fann vi en titel som direkt fångade vår 

uppmärksamhet: ”Det är den där skammen… skammen att inte klara sig själv”. I rapporten 

beskriver Blomqvist & Starrin (2001, s 16) hur många socialbidragstagare känner sig som en 

andra rangens människa och att känslor av förnedring och förödmjukelse som känns igen från 

gamla tiders fattighjälp lever kvar i den moderna formen av socialhjälp.(Blomqvist & Starrin 

2001, s 16) De understryker att flera studier har lyft fram arbetslöshet som en viktig orsak till 

socialbidragssökande samt att forskningen om sambandet mellan ekonomiska förhållanden 

och hälsa har visat att ju svårare den ekonomiska situationen är desto större är risken att 

drabbas av ohälsa och psykiska problem. Vidare påpekar Blomqvist & Starrin (2001, s 18) att 

”skam avslöjar det inre- självet – och ställer ut det inför andras åsyn. Ingen annan känsla 

förefaller heller vara så central för utvecklingen av identitet och självbild som just 

skamkänslan av det skälet att den är så plågsam”. 

   Författarna påtalar att socialbidraget är ämnat att vara en sista utpost efter det att alla andra 

möjligheter att försörja sig är uttömda.( Blomqvist & Starrin 2001, s 49) Särskilt 

genomsyrande är beskrivningen av att ”i mötet med socialtjänsten uppstår situationer som 

hotar den enskildes självbild och värde bl.a. därför att socialbidraget upplevs som ett slags 

ensidigt gåvoförhållande som gör att det uppfattas som tiggeri och inte en rättighet”. 

(Blomqvist & Starrin 200, s 15) 

   Vårt intresse fångades upp av försörjningsstödets påverkan på identitetsskapandet, och vi 

inspirerades att undersöka upplevelsen av att vara just långvarig försörjningsstödsmottagare. 

Finns det en skillnad i upplevelsen av att vara försörjningsstödsmottagare tillfälligt(i 

bemärkelse nybliven) och att vara det under en längre tid? Hur är det att vara utsatt för 
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situationens påtryckningar under en psykologiskt mer varaktig tid? Det ledde oss till tanken 

om tidens betydelse, hur kan tid påverka upplevelsen av att vara försörjningsstödsmottagare?  

   Överlag så har forskning i Sverige inom försörjningsstöd fokuserat på kartläggning av 

klienter, myndighetsutövning/makt och dess påverkan på klientrelationen och 

socialsekreterares upplevelse av sitt juridiska handlingsutrymme. Utöver Blomqvist & Starrin 

(2001) och Bergström & Milton (1998) så är klientperspektivet inom försörjningsstöd relativt 

outforskat, särskilt angående effekten av tid (i bemärkelsen varaktig, vår anmärkning) i 

kontexten av att vara beroende av försörjningsstöd.   

   En första tanke som slog oss i vårt företag att undersöka upplevelsen av att vara 

försörjningsstödsmottagare under en varaktig tid var att hälsa, mål och motivation är tre 

övergripande faktorer som hänger ihop. Vi tänker oss en metafor av att resa och i termer av: 

har man inget mål så vet man inte heller vart man ska, och kan därför inte motivera sig att ta 

sig till denna okända destination. Tror man sig heller inte av hälsomässiga omständigheter 

kunna ta sig till destination Okänd så är interventioner som syftar till att skapa målbilder och 

öka motivation svåra. Det är en grundidé som vi burit med oss under arbetets gång och med 

detta ett holistiskt ursprungsperspektiv – en holistisk utgångspunkt.  

Syfte & frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka upplevelsen av att vara långvarig försörjningsstödsmottagare med 

avseende på varaktighetens betydelse för faktorerna hälsa, mål och motivation.   

• Hur kan långvarigheten ha betydelse för mottagarens upplevelse av hälsa, mål och 

motivation? 

Tidigare forskning 
Leif Roland Jönsson (2003) skrev sin avhandling om – Arbetslöshet, ekonomi och skam – om 

att vara arbetslös i dagens Sverige, tre stora faktorer som påverkar människan inom olika 

ramar i livet. Han redogör tydligt för bakgrunden till den ekonomiska krisen på 1900-talet och 

hur det har lett till att människor blivit arbetslösa och utsatts för påfrestningar som i sin tur har 

lett till att allt fler har sökt sig till socialkontor för att få hjälp. Jönsson (2003) tar upp faktorer 

som påverkar individens liv i två förhållanden, den ena är den ekonomiska aspekten och den 

andra är skamgörande erfarenheter. Det som framkommer tydligt är hur skam påverkar 

människor och hur skammen uppstår genom olika kulturella och sociala faktorer i individens 

vardag. Sociologer och psykologer är överens om att olika sociala och ekonomiska faktorer 
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påverkar människans självbild och det leder till skamkänslor och en negativ bild av det egna 

jaget. (Jönsson 2003) 

   Skam behandlas i denna uppsats utifrån Scheff (2002, se Teori). 

I en publikation kallad ”Uppsalamodellen och socialbidragstagarna – En effektutvärdering” 

skriven av Reinhold Bergström och Pia Milton för Institutet för utveckling av metoder i 

socialt arbete jämförs Uppsalamodellen med en generell handläggningsmodell för 

försörjningsstöd, då kallat socialbidrag. Modellen har som utgångspunkt att alla människor 

kan och vill klara sig utan insatser från socialtjänsten. Ansvaret för att bli självförsörjande 

ligger således främst hos klienten själv medan det är socialsekreterarens uppgift att hjälpa 

klienten att utveckla den egna förmågan och klientens inneboende resurser så att klienten av 

egen kraft kan bli självförsörjande. Syftet med Uppsalamodellen är, enligt Bergström & 

Milton (1998), huvudsakligen att förebygga individers behov av socialbidrag samt att 

reducera bidragstiden, vilket skulle resultera i reducerade kostnader för socialtjänsten och 

därigenom kommunen. 

   Socialtjänsten i den kommunen som vi har genomfört studien använder en onämnd 

arbetsmetod som omfattar en noggrann behovsbedömning genom att socialsekreteraren tar 

emot telefonsamtal, bedömer om förutsättningar för bistånd finns och informerar om vilka 

kvalifikationer som ska vara uppfyllda för att socialbidrag ska kunna betalas ut. Samt skicka 

hem ansökningsblankett och informationsbrev. När ansökan sedan inkommer till enheten för 

ekonomiskt bistånd erbjuds klienten besökstid hos socialsekreteraren inom en till två veckor. 

När den bidragssökande sedan besöker socialkontoret har kontroller utförts om han/hon är 

aktuell vid annan kommundel, eller om det har skett en utbetalning från försäkringskassan 

eller annan myndighet (bostadsbidrag, sjukersättning m.m.) samt om den sökande finns med i 

bilregistret som bilägare. När en biståndsutredning sker så tar man hjälp av strukturerade 

frågor som; ”vad gör du när du får din lön?”, ” vad gör du när du blir arbetslös?” ”när 

upptäckte du att pengarna började ta slut?” ”vad har du gjort för att inte hamna i den här 

situationen?” Syftet med dessa frågor är att socialsekreteraren ska kunna göra en kartläggning 

för klientens ekonomiska situation, och vilka resurser klienten har i form av sparkapital eller 

annat som är av värde. Om det visar sig att den sökande äger en bil eller har andra tillgångar 

anser man att behovet av bistånd tillgodoses på annat sätt, genom att sälja den. Alla slags 

tillgångar som är av värde exempelvis bil, smycken och andra kapitalvaror ska säljas innan 

bidrag kan komma på tal. Socialsekreteraren ställer krav på klienten om arbetssökande 

aktiviteter, som noggrant kontrolleras av socialsekreteraren. Klientens egen aktivitet är ett av 
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villkoren för att ha rätt till socialbidrag, Klienten bör även aktivt söka jobb åtta timmar om 

dagen inom den aktuella regionen för vederbörandes hem.  

   Det räcker inte att enbart besöka arbetsförmedlingen regelbundet, klienten ska på eget 

ansvar kontakta arbetsgivare, och ständigt vara aktiv inom sitt arbetssökande. En lista med 

klientens arbetssökande diskuteras med socialsekreteraren sedan vid besöken. Syftet med 

detta är att dels motivera klienten att söka annan typ av försörjning än bidrag samt att 

socialsekreteraren kan kontrollera vilka jobb klienten har sökt.   

   Denna arbetsmetod skiljer sig från Uppsalamodellen endast på tre punkter, som vi anser gör 

att arbetssättet fortfarande består av Uppsalamodellen: 

• Det är socialsekreterarna som tar emot telefonsamtal e t c istället för sektionschefen 

• Ordet kvalifikationer används istället för krav 

• Kontroll av att klienten har kontakt med arbetsförmedlingen via besökskort och dylikt 

används inte, detta förekom i originalmodellen.  

Publikationen om Uppsalamodellen (Bergström & Milton 1998) påvisar att: 
 
sannolikheten att socialbidragstagarna lämnar bidragstagandet för att de erhållit arbete är störst under det 
första året som bidragstagare, särskilt under det andra kvartalet, då chansen att lämna bidragssystemet för 
arbete är nästan tre gånger så stor som under första kvartalet. Därefter minskar chansen avsevärt att finna 
försörjning på arbetsmarknaden. Efter mer än ett år är chansen mycket liten och efter 2–3 år nästan 
obefintlig. Dessa resultat överensstämmer med tidigare svenska och internationella studier (Björklund et 
al 1983; Bane & Ellwood 1986).  

 
Vilket understryker problematiken med ett långvarigt försörjningsstödsmottagande samt har 

förstärkt vårat eget intresse för varaktighetens effekter såväl som påvisar att varaktighet är en 

betydande faktor för att bryta en livsstil med försörjningsstöd. Ytterligare resultat i 

publikationen visar att arbetslivserfarenhet är en starkt signifikant variabel och att varken 
nationalitet eller kön är signifikant. Dock uppvisar ålder ett negativt samband liksom sjukdom 

och sammanboende med barn där familjen uppbär försörjningsstöd, däremot har antalet barn 

ingen signifikant betydelse. Det som ökar chanserna att få arbete och därigenom bryta 

försörjningsstödsberoendet är högre utbildning. Dessutom visar studien att det inte finns några 

skillnader mellan Uppsalamodellen och jämförelsemodellen med avseende på 

socialbidragstagarnas möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Angående 

motivation så påvisas att resultaten i studien visar att det var vanligare att bidragstagarna i 

Uppsalamodellen än i jämförelsegruppen återkom med begäran om socialbidrag. Ett skäl, 

enligt Bergström & Milton (1998), kan vara att Uppsalamodellen ställde alltför höga krav på 

bidragstagarna att delta i kvalificerade aktiviteter eller fullgöra uppgifter som bidragstagarna 

inte var motiverade att genomföra. Vilket skulle kunna påvisa vikten av motivationsarbete. 
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   Författarna menar att Uppsalamodellen kan ses som ett exempel på den nationella och 

internationella trend som betonar arbetslinjen, incitament, individuellt ansvar och moral. 

Genom att göra bidraget mindre attraktivt och mer svåråtkomligt, genom högre 

kvalifikationskrav, exempelvis noggranna behovsbedömningar, genom krav på 

motprestationer – arbetssökande aktiviteter, arbete eller utbildning som villkor för 

socialbidrag – och kontroll av socialbidragstagarnas aktiviteter, menar man att 

försörjningsmotivationen kan höjas och kostnaderna reduceras. Villkorskravet är då en del av 

principen hjälp till självhjälp, där skyldigheter till initiativ och aktiviteter läggs på den 

enskilde (Jfr Prop 1996/97: 124 Ny socialtjänstlag, Bergström & Milton 1998). 

   Bergström & Milton (1998) resonerar vidare i att den svenska och internationella 

forskningen på området är sparsam och tvetydig.  
Några svenska studier som berört socialtjänstens arbete med socialbidragstagare har visat att den tid 
socialsekreterarna avsätter för stöd till bidragstagarna har viss betydelse för möjligheten att förkorta 
bidragstider och sänka bidragskostnader (Edholm 1994; Oxenstierna & Larsson 1986; Jernberg 1988). 
Resultaten i denna studie visar emellertid inga tydliga samband mellan socialsekreterarnas arbetsinsats, 
förkortade bidragstider och sänkta kostnader. Sambandet mellan arbetslöshet och socialbidrag är 
komplext och berör både strukturella och individuella faktorers betydelse för bidragstagandet (Salonen 
1994; Halleröd 1991). Såväl bidragstagarnas individuella förutsättningar som samhällets ekonomiska och 
sociala villkor avgör deras möjligheter att lämna bidragssystemet. Viktiga förutsättningar är naturligtvis 
att arbeten och utbildning finns att tillgå, vilket klart beläggs i denna studie och som stöder tidigare 
forskning på området (Moffit 1992; Åberg 1995). (Bergström & Milton 1998, s 39) 

 
Författarna menar också att kunskapen om vilka effekter olika arbetssätt har för 

socialbidragstagarna i bemärkelsen hur de inverkar på bidragstiden och på individernas 

möjligheter att bli självförsörjande är knapphändig.  

   Vidare lämnas frågan om socialtjänsten har möjligheter att genom positiva eller negativa 

incitament bistå arbetslösa socialbidragstagare till annan försörjning öppen och obesvarad. 

(Bergström & Milton 1998, s 39) 

Teori 

Kielhofner - Model of human occupation  
Modellen publicerades första gången 1980 i American Journal of Occupational Therapy och 

är teoretisk arbetsterapimodell som tar sin utgångspunkt i begreppen viljekraft, vanebildning 

och utförandekapacitet med fokus på mänsklig aktivitet. Kielhofner (2012) börjar med att 

belysa viljekraft och pekar på att människan har ett nervsystem som ger henne ett behov av att 

agera, en kropp som är kapabel att handla och en medvetenhet om sin potential att handla. 

Utöver detta kan andra motiv så som ekonomiskbelöning och grupptillhörighet m m motivera 

aktivitet. Det mest centrala utgörs dock av värderingar, uppfattning om den egna förmågan 
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och intressen vars samspel resulterar i en handling eller ett val. Värderingar svarar på frågan 

om vad som är viktigt och meningsfullt att göra medan uppfattningen om den egna förmågan 

ger individen en känsla av sin egen kapacitet och effektivitet. Tillsammans med intressen som 

är det individen själv finner stimulerande bildas en process av upplevelse, tolkning av och 

förväntan på aktivitet, dåvarande som framtida.(Kielhofner 2012, s 7-19) 

   Viljekraft leder så småningom till vanebildning efter att individens process mynnat ut i en 

empiri som individen medvetet eller omedvetet förhåller sig till. Förutsättningen för en 

vanebildande process är således att viljekraftsprocessen genomgåtts och att: handlingen 

upprepas tillräckligt många gånger för att etablera ett mönster samt att miljön är beständig. 

Vanebildningen har betydelse för att genom den internaliserar vi våra roller och socialiseras in 

i vår kontext oavsett om kontexten gäller arbete, lek eller relationer. Socialisationsprocessen 

resulterar i att vi internaliserar en självkänsla, attityd och ett beteendemönster som 

korresponderar med förväntningarna på vår roll. Angående miljöns beständighet uttrycker 

Kielhofner (2012) att världen omkring oss, den närmiljö vi känner till, har en stabilitet och att 

vi människor agerar enligt vissa förutsägbara mönster i den. (Kielhofner 2012, s 20-21) 

   Slutligen understryker Kielhofner (2012) utförandekapacitet, vår förmåga att göra saker 

beroende på fysiologiska faktorer och mentala kognitiva förmågor som exempelvis minne och 

planering. Utöver denna grund för mänsklig aktivitet så rör sig individen ständigt i en 

komplex miljö där aktivitet får sin mening genom, och är influerad av, sitt fysiska och 

sociokulturella sammanhang. Vilket innefattar tid och rum såväl som de föremål vi använder 

och de människor vi interagerar med och de drivkrafter till aktivitet som existerar i det 

mänskliga kollektivet. (Kielhofner 2012, s 23) Hur interaktionen mellan en specifik miljö och 

en människas värderingar, intressen, uppfattning om sin egen förmåga, roller, vanor och 

utförandekapacitet gestaltar sig är avgörande för hur miljön de facto påverkar individen. 

Påverkan kan både försvaga och förstärka individens handlingsmöjligheter och/eller 

individens upplevelse av dessa. Kielhofner (2012) talar om att man för att förstå aktivitet bör 

se aktivitet utifrån begreppen heterarki och emergens, vilket betonar att individ och miljö 

utgör en dynamisk helhet samt att komplexa handlingar, tankar och känslor spontant uppstår 

ur interaktionen mellan flera komponenter. (Kielhofner 2012, s 29-33)Modellen genomsyras 

således av ett holistiskt perspektiv på människan med fokus på interaktion.  

   När det kommer till upplevelsen av omvärlden så tar teorin sin utgångspunkt i Sartre (1970) 

som menar att vi inte bara har våra kroppar utan att vi är våra kroppar. Vilket illustreras av ett 

citat, som också återfinns i teorin: ”Vi känner aldrig av vår ansträngning… Vi förnimmer 

motståndet till saker. Det jag förnimmer när jag vill föra det här glaset till mina läppar är inte 
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min ansträngning utan glasets vikt” (Sartre 1970, s 231, Kielhofner 2012, s 73). Genom 

kroppsliga handlingar erövrar vi vår omvärld eftersom handlingarna genererar erfarenhet av 

omvärlden som ger mening åt begrepp, speciellt abstrakta sådana som exempelvis: tid, 

riktning och klarhet.  

Scheff - Shame in Self and Society  
Scheff (2002) menar att skam kan ses som huvudemotionen eftersom den har fler funktioner 

än andra emotioner. Först är skam en komponent av medvetande, det moraliska sinnet som 

signalerar moralöverskridanden även utan tankar eller ord. Scheff (2002) beskriver det som att 

skam är vårt moraliska gyroskop. Sekundärt så framkommer skam i elementära situationer av 

hot mot ett relationsband(eng. bond). Således signalerar skam problem i en relation. För att 

illustrera vikten skam har som emotion illustrerar Scheff (2002) det med att en nyfödds liv 

helt och hållet är beroende av relationen till vårdhavarna (eng. caregivers) och är därför lika 

primitivt och intensiv som emotionen rädsla. Den här tanken inbegriper den mer vanliga 

tanken om att skam framkommer när individen upplever att denne har misslyckats med att 

leva upp till sina förväntningar, eftersom förväntningarna till större delen är gemensamt hållna 

av betydelsefulla andra i personens liv. Alltså kan känslan av skam ses som en indikator på 

hot mot individens sociala relationer. 

   Vidare menar Scheff (2002) att skam spelar en central roll i styrandet av uttryck och 

medvetenheten om alla våra andra känslor. Till exempel är sorg, ilska, rädsla och kärlek inte 

sannolikt uttryckta om individen skäms över känslorna. Individen kan vara så pass skamsen 

över sina känslor att de totalt kan förtryckas.  

   Om skam är så central i förståelsen av mänskligt uppträdande så bör definitionen av 

begreppet ses i vid bemärkelse som ett klassnamn för en familj av emotioner och känslor som 

uppkommer genom att se jaget negativt. Scheff (2002) hävdar vidare att skam, i enlighet med 

Lewis och Goffmans, och vilka han redogör för i sitt verk, poänger på det teoretiska området 

inte bara i sig självt utan också i förväntningen inför att uppleva skam är en kontinuerligt 

närvarande komponent i majoriteten av social interaktion. 

   En konceptuell definition av skam skulle enligt Scheff (2002) vara att se skam som den 

stora familjen av emotion som inkluderar exempelvis att vara generad, förödmjukad, känna 

skuld och känslor relaterade till blyghet som har sin grund i hot mot sociala band. 

Definitionen integrerar jaget och samhället i form av egna emotionella reaktioner och sociala 

band.  
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   En operationell definition menar Scheff (2002) är möjlig om man förutsätter att skam 

genereras av hot mot det sociala bandet, oavsett hur stort, då en bred följd av besläktade 

känslor följer; inte endast att vara generad, blyg men också känslor av misslyckande, 

avvisande och förhöjd självmedvetenhet. 

   Särskilt viktigt anser Scheff (2002) att det är att beakta skams vikt för social kontroll i 

bemärkelsen: förnimmelsen av skam. Scheff (2002) menar att skam figurerar i de flesta 

sociala interaktioner eftersom medlemmar möjligen tillfälligtvis upplever skam men de 

förväntar sig den ständigt. Om antagandet om skams funktion stämmer så skulle det innebära 

att skam skulle vara den mest socialt grundläggande känslan (Scheff 2002). 

Hälsa och Stress 
Tidigare forskning kring hälsa och stress har påvisat att när vi är fysiskt inaktiva så är vi 

allmänt svagare, får sämre kondition och det leder till en minskad förmåga att kunna hantera 

olika belastningar som uppstår i vardagen. Individer som är otränade har sämre förutsättningar 

för att klara av psykisk och fysisk stress i livet. Detta har gjort att fysisk aktivitet 

uppmärksammas allt mer vad det gäller behandling och förebyggande arbete mot 

stressrelaterade sjukdomar. Det är viktigt att individen är fysiskt aktiv och tränar några 

timmar i veckan för att minska olika stressorer, träningen leder till att dem stressfysiologiska 

effektorsystemen minskar så förmågan att kunna hantera stressen ökar och blir bättre. 

(Börjesson & Jonsdottir 2004) 

Metoder & material, inklusive etiska överväganden  

Valet av metod 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom vi är intresserade av 

klienternas upplevelse. Alan Bryman beskriver intresset för subjektivitet som emotionalism 

och pekar på strävan efter att fånga människors inre verklighet av erfarenheter som 

utmärkande faktorer för denna typ av ansats. (Bryman 2002, s 250) Således känns valet av 

metod naturligt och passande för området vi vill undersöka, med frågeställningarna i å tanke.        

Bryman (2002) belyser att kvalitativa metoder tenderar att hamna i problematik kring vad, i 

det här fallet, intervjupersonen sagt och vad forskaren uppfattar att intervjupersonen sagt. För 

att möta den typen av problematik har intervjupersonerna fått granska sina svar och haft 

möjligheten att återkomma med ändringar, tillägg och kommentarer; s k 

respondentvalidering. Två av intervjupersonerna har nyttjat denna möjlighet då de ansåg 
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antingen att de missförståtts eller att deras svar haft en underton/nyans i 

uttrycksformuleringen som de inte ansåg stämde överens med vad de ville förmedla. Det här 

tillvägagångssättet har varit extra viktigt då,  

1) intervjuerna skedde per telefon, vilket riskerar att innebära att: 

• Bristen på socialinteraktion ansikte mot ansikte riskerar göra intervjun konstlad då 

föreställningar om intervjuaren har fritt spelrum när respondenten saknar möjlighet att 

bekräfta eller förkasta föreställningar genom fler sinnen än hörseln.  

• Telefonen förstärker associationer om att vara övervakad/avlyssnad i kontexten av 

intervju och innebörden av att vara studieobjekt.  

• Kvale (2009, s 165-166) menar att interaktion människa-maskin-människa varit 

behjälplig i samtal kring svåra ämnen, exempelvis används chatt via dator i 

behandlingen av depression och har gjort med goda resultat, varpå telefon som 

kommunikationsyta kan ses som en styrka då distansen mellan intervjuare och 

respondent ökar. 

• Vikten av respondentvalidering ökar eftersom intervjuns resultat delvis är beroende 

på teknikens kvalitet. Bryman (2002) belyser hur dålig bandupptagningskvalitet kan 

leda till missförstånd och felaktiga resultat vid transkribering, något vi ser som 

applicerbart gällande telefon då bakgrundsljud m m kan påverka hur respondenten 

uppfattar frågorna och hur forskaren uppfattar svaren. Detta är givetvis även en faktor 

att beakta i hur forskaren upplevs och upplever respondenten och dennes 

känslomässiga nyanser i givna svar.  

 

2) intervjuerna inte bandades med tanke på etiska överväganden som återges senare i 

uppsatsen. Vilket medfört att: 

• Respondenterna uppgett sig mer trygga att delta i studien än om den vore bandad. 

• Intervjusvaren dokumenteras skriftligt på dator under intervjuns gång och läses upp 

för respondenten i en kontinuerlig kontroll. Detta sätt att genomföra intervjuer anser vi 

har ökat känslan av respondenternas delaktighet i skapandeprocessen av uppsatsen, 

vilket knyter an till den människosyn vi återger i valet av teorier. En positiv känsla av 

delaktighet är också något en del av respondenterna uppgav vid fråga om det var något 

respondenten ville tillägga utöver vad intervjuaren hade frågat. 

• Studien kan kritiseras för bristande tillförlitlighet och pålitlighet som följd till avsteg 

från normal, enligt Bryman (2002, s 310) praktiskt taget obligatorisk, 
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forskningsmetodik och som stärker dessa faktorer genom tillgång till råmaterialet; 

materialet som skapats gemensamt i mötet mellan intervjuare och respondent innan 

någon av dessa haft möjlighet att tolka materialet. 

Med detta som bakgrund vill vi understryka att vi ser intervjun som metod som att resultatet 

skapas i samspel mellan forskare och intervjudeltagare, i likhet med kvalitativa metoders 

natur som återgivit av Larsson (2005): ”Forskningsintervjun kan uppfattas som ett 

komplicerat samspel mellan undersökaren och intervjupersonen. Kunskapen konstrueras som 

ett resultat av hur det samspelet gestaltar sig.” Vi vill därför även betona att studien inte varit 

möjlig att genomföra utan respondenternas delaktighet, varpå vikten att beakta faktorer som 

påverkar deras villighet att delta betonas, och som påverkat oss särskilt i valet av att använda 

oss av ett annorlunda förhållningssätt, i och med att inte banda intervjuer och att intervjua 

över telefon, vilket belyses ytterligare under nästkommande rubrik. 

Svårigheter vi stött på 
Av fyrtio tillfrågade ställde sex stycken klienter upp på att delta i studien. Det genererade 

alltså ett bortfall på trettiofyra personer, något som är att anse en hög siffra. Bortfallet tror vi 

kan bero på att: 

1) Respondenterna skäms över att prata om sin situation och drar sig därför undan. 

Reaktionen att dra sig undan är enligt Scheffs (2002) antagande om operationell definition av 

skam, en naturlig reaktion på känslan av socialt tryck syftande till en förändring individen inte 

önskar/klarar av att genomföra.  

2) Respondenterna blir påminda om svåra situationer relaterat till det förflutna och får en 

känsla av att inte räcka till, och behöva besvara på frågor som har med den aktuella 

situationen att göra. Genom att delta i studien riskerar respondenterna att påminnas om sitt 

utanförskap - att inte kunna vara självförsörjande, därmed inte en del av de självförsörjande 

medborgarna i samhället och vad detta medför och berättigar- samt sin beroendeställning till 

socialtjänsten och/eller omvärlden. 

3) En känsla av att behöva förklara sig själv om hur och varför de går på bidrag och det den 

känslan för med sig i form av att föreställningar om attityderna de möts av och påverkan dessa 

har på deras identitet och internaliserade roller; aspekten av identitetsskapande och motstånd 

kommer tas upp återkommande i uppsatsens resultatdel. 

4) Vi som studenter och/eller forskare kan ses som, och/eller, förknippas med 

myndighetspersoner då socialtjänsten kontaktats före respondenterna och således leder till att 

respondenterna blir en del i en process som pågått utanför deras påverkansmöjligheter. 
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Deltagande i studien kan ses som en begäran från socialtjänstens sida eftersom socialtjänsten 

funnit vårt område intressant och önskar deltagande i studien. En situation där respondenten 

måste förhålla sig till sin egen inställning till myndigheter, här socialtjänsten, och till att bli 

betraktad och föreställningar om forskarprofessionen i kombinationen med förväntningar på 

rollen som student. 

 

Begränsningar och avgränsningar 
Vi har valt att inte ta med personer med pågående missbruk, då detta innebär ytterligare en 

problembild att ta hänsyn till som förvisso är intressant men som skulle medföra att studiens 

omfång blir för stort för att uppfylla rollen som kandidat-uppsats. 

   Vi har valt att enbart belysa upplevelsen av långvarigt försörjningsmottagande för sökande 

som klassificerats som arbetsföra, detta för att knyta an uppsatsen till just ekonomiskt bistånds 

arbetsområde och undvika att uppsatsen tar en riktning alltför långt ifrån socialt arbete med 

risk att hamna inom sjuk- och hälsovårdens forskningsområde. 

   Vi har valt att fokusera studien kring sökande med huvudanledning arbetslöshet. Återigen 

önskar vi att genom detta hålla studien inom ramen för socialt arbete och hoppas på att genom 

arbetslöshet träffa en så generell population som möjligt och med den en problematik som är 

mer generaliserbar än inom en nischad målgrupp.  

   Urvalet utgörs av fyra kvinnor och två män i ett åldersspann av 22-63 år. Samtliga har varit 

aktuella hos enheten för ekonomiskt bistånd i tio kalendermånader under ett år, eller mer. 

Vissa har haft ekonomiskt bistånd i långa perioder med kortare uppehåll, andra stadigvarande 

under många år utan uppehåll; vi gör ingen åtskillnad mellan dessa grupper då 

urvalspopulationen är för liten för att göra en åtskillnad och samtidigt uppfylla deltagarnas 

begäran om strävan efter anonymisering. Vidare har vi valt att avidentifiera ortsnamnen för att 

ytterligare försvåra exponering av intervjupersonernas identitet. Urvalet gick till så att baserat 

på våra tidigare nämnda kriterier så tilldelades vi en lista med namn och nummer till personer 

som uppfyllda kriterierna och var aktuella hos enheten för ekonomiskt bistånd i den valda 

kommunen, listan delades ut till oss av sektionschefen. Värt att notera är att samtalen skedde 

från socialtjänstens telefonlinje, att samtalen skedde i socialtjänstens call-centerdel av 

lokalerna och att listan med namn inte lämnat lokalen eller tilldelats obehöriga. Avseende 

sekretess så hade vi bistått socialtjänsten tidigare när de genomförde en enkätundersökning, 

icke-relaterat till vårt arbete, och hade på så vis redan gällande sekretessavtal med kommunen. 

  Vi är medvetna om att det finns behov av triangulering, d v s bekräftelse av resultat genom 

användandet av flertalet olika forskningsmetoder men p g a tidsåtgång, stort bortfall under 
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den kvalitativa metoden och bristande erfarenhet så har vi valt att inte genomföra en 

kvantitativ studie som en del i denna uppsats. Behovet kvarstår dock och särskilt just med 

tanke på bortfallet.(Larsson 2005, s 109) 

    

Val av teorier och perspektiv 
I sökandet efter uppslag i utformning av metoddel stötte vi av en händelse på 

magisteruppsatsen Om vårt ansvar för varandras självkänsla (Roginski 2008) där författaren 

funnit ett träffande citat gällande forskningens uppgift och utformning: 
Författarna till boken ”Varför vetenskap” framhäver att forskningen har en viktig uppgift i detta avseende. 
”Forskning utgör i en mening ett pågående samtal kring hur olika problematiker skall lösas. Kreativitet 
åstadkoms genom att på nya sätt samtala med tidigare forskning och därvid skapa en grund för att förklara 
det oväntade.” (Roginski 2008, s 16) 

Om vi tar citatet för sant så är det av vikt att vi på ett kreativt sätt för ett samtal om hur 

problemet vi valt att rikta in oss på skall lösas, detta genom att på ett nytt sätt knyta an till 

tidigare forskning. Sättet vi valt att göra det på är att kombinera områdena arbetsterapi och 

socialt arbete. 

   Genom en litteratursökning i databaserna DiVa, Google Scholar, Södertörns 

Högskolebiblioteksdatabas, Stadsbiblioteksdatabas och Libris Webbsök, med sökorden: 

socialt arbete, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag, motivation, hälsa, skam, 

mål, långvarig, varaktighet och tid. Sökorden har kombinerats beroende på mängden träffar. 

Träffar som återkom var bl a den litteratur vi valt och som återfinns i referenslistan. Utöver 

detta så rekommenderades vi litteratur av Peter  

Bergman, en student som forskar kring rehabilitering. Genom litteratursökningen så kom vi i 

kontakt med Focus on health, motivation, and pride: A discussion of three theoretical 

perspectives on the rehabilitation of sick-listed people av Tommy Svensson och Anita 

Björklund (2010) som berör det grundläggande tankespår vi var intresserade av som 

studenter. Artikeln berör tre teorier som tas upp i vår uppsats och vilka är: Model of Human 

Occupation av Kielhofner, och Scheffs sociologiska teori ”shame and pride”, särskilt belyste 

artikeln det dessa tre har gemensamt: 1) fokus på det som är ”friskt” hellre än den är som är 

”sjukt” och hindrande för den som genomgår arbetsterapeutiskt rehabilitering 2) fokus på 

aktivitet och på skapandet av viljekraft och motivation till aktivitet hos klienten 3) fokus på 

sociala dimensioner av rehabiliteringsprocessen, särskilt emotionella aspekter av interaktion 

och förhållanden mellan den som genomgår rehabilitering och varierande professionella 

aktörer som berör rehabiliteringsprocessen. Var och ett av dessa fokus öppnar upp för 

möjligheter att utforska som skulle kunna öka kunskapen och förståelsen när det kommer till 

att uppnå en lyckad rehabiliteringsprocess. 
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   Eftersom vi fann ovan nämnda dokument så träffande för vårt intresse så blev det en 

utgångspunkt och grundstomme för uppsatsen där vi valde att fördjupa oss i de teorier som 

nämndes och applicera de teoretiska perspektiven i socialt arbete; genom att förflytta teorierna 

från ämnesområdet arbetsterapi till socialt arbete med långvariga klienter i 

socialbidragsberoende. Denna typ av förflyttning medför risker i form av att teorierna inte 

appliceras korrekt eftersom deras utformning skett för att appliceras inom ett annat 

ämnesområde.  Däremot saknar vi denna typ av forskning inom vårt valda ämnesområde och 

ser således nytta med att se om teorierna kan sprida nytt ljus över frågor inom socialt arbete.  

   Vår förhoppning är att vår studie är att se som ett steg i ökad tvärdisciplinär kunskap och 

samverkan, särskilt gällande kunskapsdelning och/eller kunskapsöverföring, mellan aktörer 

som berör socialt arbete. 

 

Behandling av resultat och material 
I utformningen av resultatredovisningen har vi särskilt beaktat möjligheter att öka 

respondenternas grad av anonymitet genom att: 

1) Inte redovisa intervjupersonernas bakgrundsinformation specifikt utan endast uppge 

information om urvalspopulationen som helhet. 

2) Inte redovisa specifikt vilken intervjuperson som sagt vad. 

3) Ha undvikit att ta med delar av intervjuerna som kan avslöja förhållanden som kan 

härleda till personernas identitet. 

4) Inte redovisa ortsnamnen på de orter som nämnts eller där vi genomfört vår studie. 

Vi har valt att redovisa resultatet övergripande fråga för fråga, exemplifiera teman genom 

citat från intervjupersoner som illustrerat temat särskilt utförligt och/eller träffande och 

avslutningsvis analysera resultatet utifrån tidigare teori. En analys av frågorna i en 

sammansatt helhet följer efter resultatdelen. 

Etiska överväganden 

Informerat samtycke 

Deltagarna i studien har samtliga fått en muntlig redogörelse av vilka vi är, studiens 

utformning och genomförande samt möjligheten att avbryta deltagandet i studien. Det här 

genom att läsa upp vårt informationsbrev (se bilaga 2). Möjlighet gavs att få 

informationsbrevet i skriftlig form via mejlkommunikation, vilket önskades av en 

intervjuperson och således genomfördes. Efter uppläsning av informationsbrevet per telefon 

ombads intervjupersonerna bekräfta att de förstått vad det innebär, de informerades därefter 
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också löpande om deras möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande och/eller redigera 

sina svar. 

 

Konfidentialitet 

Flertalet intervjudeltagare påpekade vikten av att deras deltagande var anonymt, att deras 

redogörelser i största möjliga mån inte skulle kunna härledas tillbaka till dem och att de inte 

ville att samtalet skulle bandas, bl a fanns rädsla att deras röst skulle kännas igen om 

transkriberingsprocessen överhördes eller ljudupptagningsmaterial av något skäl tillföll 

obehöriga. 

Rollen som forskare och rollen som medmänniska 

Något vi ställts inför under detta arbete är dilemmat med rollkonflikter hos oss själva. Dels är 

vi studenter, dels socionomer och i detta sammanhang forskare. I mötet med respondenter 

under vår studie har vi fått en inblick i delar av deras vardag och sinnesstämning. Våra frågor 

har möts av ett spann från förundrade skratt till sorgsen gråt, särskilt de negativa 

känsloreaktionerna på vår studie är något vi burit med oss och resonerat kring. Hur hanterar vi 

de känslor vi rör upp hos intervjupersonerna? Och hur förhåller vi oss till oss själva i de 

situationerna? Vi vände oss då till den metodlitteratur som vi bekantat oss med under 

utbildningens gång och upptäckte samma sak som Dalen (2008 s 17) nämner: ”Forskarens oro 

i mötet med informanter i svåra livssituationer diskuteras sällan i samhällsvetenskaplig 

metodlitteratur. Ofta handlar det uteslutande om intervjupersonens egen ängslan när 

vederbörande berättar om sin livssituation, eftersom berättandet kan väcka till liv tidigare, 

kanske omedvetna problem.” Majoriteten av intervjuerna kändes behagliga att genomföra och 

lämnade oss med tankar fokuserade på studien som slutprodukt och drog oss djupare in i vårt 

intresse för de teorier vi valt ut. En intervju stod dock ut särskilt och var den andra i ordningen 

som genomfördes, intervjupersonen grät sig igenom tjugo minuter av den en timme långa 

intervjun; de tjugo sista minuterna. Trots att intervjupersonen förklarade sin gråt som en 

yttring av den hjälplöshet personen upplevde dagligen och som denne påmindes av i och med 

intervjufrågorna och att intervjupersonen påpekade att denne var glad över att vi genomförde 

vår studie så lämnades vi med ett nytt perspektiv på vad intervjuerna kan innebära för 

intervjupersonerna. Det kändes tungt att röra upp så många känslor och svårt att lugnt gå 

vidare i frågorna för att inte uppehålla sig alltför länge vid frågor som berörde för 

respondenten känsliga områden. Den del av oss som var socionom ville träda in och ersätta 

forskarrollen i ett försök att stödja respondenten, medan forskarrollen försökte bemöta 
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situationen så professionellt den kunde genom att stödja just genom att inte förmedla annat än 

sitt lyssnande intresse. Möjligen var det just denna aspekt som skapade situationen vi befann 

oss i, att vi var där för att lyssna på någon som uttryckte hur denne upplevde att denne inte 

brukade bli lyssnad på. Dock finns det risk att den oro som situationen hade skapat var något 

vi bar med oss inför nästa intervju. Dalen (2008) påpekar att: 
  Oro för att hamna i obehagliga situationer kan få forskare att gå förbi viktiga forskningsområden och 
acceptera tabugränser som kan vara högst tveksamma, ofta av moraliskt högtstående skäl. Ett moraliskt 
”högtstående” önskemål om att skona. t ex. en grupp psykiatriska patienter kan dölja att det egentligen är 
forskaren själv som är rädd för att inte räcka till i de svåra och krävande situationer som kan uppkomma. 
(Dalen 2008 s 17) 
 

Vilket är något vi känner igenom oss i, vidare också hennes beskrivning av hur det i 

kvalitativa intervjuer kan vara svårt att hitta den rätta balansen mellan närhet och distans till 

informanten, speciellt när människor berättar om svåra och ledsamma situationer. Man kan 

lätt känna sig drabbad av intervjupersonernas livsöden, eftersom de kan återspegla 

förhållanden i ens egna liv som man kanske vill förtränga. Som Dalen vidare påpekar så kan 

personliga berättelser väcka ouppklarade känslor inför svaghet, beroende och att vara 

annorlunda vilket kan skapa oro hos intervjuaren. (Dalen 2008) 

   Vi tog därför en paus, samtalade med vår handledare kring detta och hämtade nya krafter 

innan intervjuinsamlingsarbetet påbörjades igen.  

   Sammanfattningsvis är vår studie att se som en explorativ resa i 

försörjningsstödmottagarens upplevelse av långvarigt biståndsberoende, med en stark och 

möjligen också provocerande beaktan av etik under forskningsprocessen. En beaktan som 

lämnat oss flertalet gånger i en icke fruktsam frågeställning om hur väl en forskare kan 

upprätthålla god etisk sed och fortfarande producera tillförlitliga och pålitliga resultat.  

Ansvarsfördelning vid arbetets gång  
För att effektivisera arbetet så mycket som möjligt så delade vi upp specifika ansvarsområden 

mellan oss, Max Jonsson har haft huvudansvaret för metoddelen i arbetet samt för teorin om 

skam, Sorgul Ciziri har haft huvudansvaret för tidigare forskning. Båda författarna har 

fördjupat sig kring teorin om Model of human occupation som arbetet i stort sett utgår ifrån 

vid analys av datainsamling. Båda författarna har tillsammans skrivit syfte, frågeställning, 

resultat, diskussion och slutsats.  
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Resultatredovisning & tolkning  

Upplevelsen av att vara försörjningsmottagare 
När det kommer till upplevelsen av att uppbära försörjningsstöd så är samtliga 

intervjupersoner eniga: försörjningsstöd är inget man har av fri vilja. Det finns något tungt i 

det uttalandet, att innan vi börjar behandla varaktighetens betydelse för upplevelsen av 

långvarigt försörjningsstödsmottagande först måste förhålla oss till vad upplevelsen av att 

uppbära försörjningsstöd innebär. Vi frågade om intervjupersonerna mindes sin första kontakt 

med försörjningsstödsenheten varpå svaren skilde sig åt. För vissa var den första kontakten ett 

suddigt minne av något som inträffat för många år sedan, för andra var det en tydlig början på 

något nytt. Nedan följer ett exempel: 	  

Ja, den minns jag mycket väl. Då låg socialtjänsten i X-by. Jag hade stort mentalt motstånd till att gå dit, 
jag är ju uppfostrad med att ’man ska jobba och klara sig själv’, folkhemsprincipen, men jag var tvungen. 
Jag hade gått igenom en skilsmässa i Y-land, men kom därför till mina föräldrars fritidsstuga här i X-stad, 
ett ställe där mina rötter fanns. Hade alltid sökt mig dit i långa tider av mitt liv, från att jag var barn, till att 
jag blev tonåring och även bott i stugan med ”min familj” då sonen var liten. I Y-land studerade jag vid 
tid för skilsmässan på Komvux, då det även på den tiden var svårt att få jobb, s k arbetsmarknadsåtgärd. 
Jag tog med mig studielånet till X-stad, och när komvuxstudierna tog slut fick jag på ’åldersgränsen’ lite 
till då jag kom in på skrivarkurs i folkhögskola i Z-land för en termin. Till det fick jag även ett stipendium 
för att skriva. Men allt har en ände och när jag kom tillbaks fann jag att det var mycket svårt, rättare sagt 
omöjligt att få jobb, jag sökte ett flertal, men stod utan jobb. Eftersom jag alltid har levt sparsamt kunde 
jag tänja på stipendiepengarna. Men…. En präst (jämnårig kvinna, intervjupersonens anm.) följde med till 
första mötet som stöd. Jag minns att vi gick genom skogen till X-by. Jag var orolig för vilka attityder jag 
skulle mötas av. Jag ville heller inte hamna i beroende och något i mitt inre sa mig att framtiden skulle bli 
tuff.  Socialarbetare ropade upp sina klienter, och när det så blev mitt namn, möttes jag av en öppen 
vänlig blick, prästen och jag nickade i samförstånd till varann. Hon hade dessutom ett vackert namn. 
Minns att prästen komplimenterade henne för det på väg till hennes rum. Det var ett bra första möte som 
lugnade mig lite. Men samhället är uppbyggt som en stege, det kändes som att jag hamnat längst ned i 
hierarkin. Jag kommer ihåg lättnaden och hur skönt det var att gå hem genom skogen sen, och att det varit 
skönt att ha haft med sig prästen som stöd. 

Intervjupersonens upplevelse fokuserar kring bakgrunden som ledde till 

försörjningsstödsansökan och vägen till och från det fysiska rum där mötet med 

socialarbetaren skulle ske. Det kan te sig märkligt att detaljerna kring själva mötet inte 

återfinns men att vägen dit belyses utförligt, men vägen till att hamna i den beroendeställning 

ansökning avseende försörjningsstöd innebär är något klienten bär med sig och som i viss 

mån fungerar som identitetsmarkör. Kielhofner (2012) återger att människor både styr och ger 

livet mening genom att placera sig själva i framväxande berättelse som innefattar deras dåtida, 

nutida och framtida jag. Genom sin skildring pekar intervjupersonen på att identiteten utgörs 

av något mer än försörjningsstödsmottagande. Att genom en aktivitet, exempelvis gå till 

socialkontoret för att ansöka om bistånd, erhålla och/eller upprätthålla en rollidentitet, i detta 

fall försörjningsstödsmottagare är en del av det Kielhofner (2012) benämner vanebildning där 
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utförandet av en aktivitet eller deltagandet i en aktivitet på ett interaktionistiskt sätt skapar en 

aktivitetsidentitet, till vilket vi återkommer senare. Ett annat exempel som istället har 

situationen i fokus är: 

Ja det gör jag, jag kände mig tvungen att komma dit. Jag hade liksom inget annat alternativ, hittade ingen 
annan lösning. Jag tyckte det var nervöst och skämmigt att gå dit. Det hade ju gått bra att försörja sig 
innan min fru kom till Sverige men sen gick det inte längre.  

 

Ytterligare så beskrev en person vägen till socialtjänsten, både den psykiska och den fysiska 

resan, på följande sätt: 

Ja visst det gör jag vettu, fan det hade ju stökat till sig lite så då går man ju till soc. Det var fan kompisen 
som sa. Och fasiken det var inte lätt asså, inte bara och gå dit som han sa. Man måste ju greja med papper 
och ringa och hålla på. Men fan kompisen ville ju ha hyra så va fan man måste ju, man var ju tvungen, 
men det var inte lätt asså. 
 

Vi följer upp med frågan om hur det är idag, avseende relationen till socialtjänsten. Överlag 

uttrycktes en känsla av motstånd, en ovilja att gå till socialtjänsten med den identifiering det 

innebär, som en intervjuperson uttryckte det: 
 
Man vänjer sig aldrig, ibland tänker jag så här när jag sitter i väntrummet, jag kan ju vara tolk så det är 
därför jag sitter här och väntar. Det ska ju inte vara skämmigt men någonstans så är det ju faktiskt det. 

 

En intervjuperson understryker sin överraskning av att finna sig i relation till socialtjänsten: 
 
Jag trodde ALDRIG att det skulle hända mig, och jag är ju kvar, och gud vad struligt det blev. Jag 
träffade en ny man och det blev så struligt och rena turen att vi fick tag i en lägenhet, det var i alla fall det, 
något men allt blev liksom så struligt. 
 

Återigen belyste intervjupersonerna hur de hamnat i relation till socialtjänsten, på ett 

ursäktande sätt: 
Ämen va fan jag har varit ifrån ett tag va men det där jobbet va fan jag var liksom tvungen att komma 
tillbaka till socialtjänsten igen. Du vet det var det här trädgårdsjobbet va, sånt där de kör runt med, man 
sopar och fixar. Kör grejer men jag har ju inget körkort och fan asså det tog ju slut liksom. Och du vet.  
 

Mest sammanfattande för situationen, kort och koncist i sin riktighet var: ”Tyvärr måste jag ju 

gå till soc, men får jag bara ett jobb så kommer jag aldrig gå dit något mer”.  

Samt följande reaktion på vår fråga om hur relationen till socialtjänsten var vid 

intervjutillfället: ”Det är klart att man ska ha ett jobb, det är inte normalt att gå på soc, man är 

ju gjord för att jobba. Jag måste kunna se på mina barn och säga att jag har ett jobb.” 

Denna typ av svar kan ses som en skildring av en konflikt mellan en roll som håller på att 

internaliseras och samtidigt hotar existensen av andra roller som redan har internaliserats och 

blivit en del av jaget. Att respondenterna pekar på omständigheter utanför sig själva kan ses 

som ett sätt att undvika en rollinternalisering genom att säga att de endast har rollen tillfälligt 
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och på grund av omständigheter de själva inte bör ställas till svars inför. Reaktionen ser vi 

som nära anknuten till känslan av att vara generad och/eller dess starkare form; skam.    

Kielhofner (2012) talar om att människan agerar och påverkas av olika sociala system, när vi 

internaliserar en roll agerar vi på ett sätt som återspeglar vår rollstatus d v s att vi övertar en 

identitet, vi utför vissa handlingar och antar ett synsätt som hör till rollen för att uppfylla olika 

förväntningar som omgivningen/myndigheter har på oss. Individen tillägnar sig en känsla för 

sina relationer till andra med förväntade beteenden. När människor i vår miljö identifierar och 

bekräftar oss om att vi har en viss status eller position så blir vi automatiskt bekvämare i 

rollen som vi har åtar/åtagit oss. (Kielhofner 2012, s 61) 

   Om vi återgår till intervjupersonen som vandrade genom skogen så skymtas i den 

berättelsen även vikten av miljö i form av fokus på vandringen genom skogen på väg till 

socialkontoret och tas upp av flera intervjupersoner med olika perspektiv på just det fysiska 

rum där socialtjänsten är belägen. Å ena sidan berättar en av intervjupersonerna att denne 

försöker undvika att gå dit eftersom väntrummets stämning är uppgiven, ”som om man redan 

förlorat när man kommer in genom dörren”. Å andra sidan berättar en annan intervjuperson 

att det känns bättre att gå dit sedan socialkontoret i X-by och socialkontoret i X slogs ihop och 

tilldelades nya lokaler, ”Det känns fräschare nu, och närmare där jag bor (intervjupersonen 

skrattar till) och det är ju bra!”  

   Vi bad de tillfrågade att förklara hur de upplever att det är att söka försörjningsstöd	  varpå 

svaren belyste dels utförandet av aktiviteten, d v s att rent praktiskt ansöka om 

försörjningsstöd, dels aktivitetens innebörd på en emotionell nivå. Beskrivningen av att 

praktiskt ansöka om försörjningsstöd består enhändigt i att understryka mängden papper det är 

att fylla i och känslan av att det är mycket att ”hålla koll på”. Den emotionella innebörden av 

att ansöka illustreras på följande sätt: 

Det är ju inte svårt och så, man fyller ju i en blankett och de säger vad man ska ha med sig och det lär man sig ju, 
så det är inte det som är svårt. Det är ju det att ingen människa vill, i alla fall inte jag, hamna här… med 
socialbidrag. (Intervjupersonen har innan sista meningens slut gråten i halsen och rösten karakteriseras av 
uppgivenhet) 
 
Återigen berörs teman värderingar och miljö till vilket vi återkommer fördjupande under 

analysen. En annan respondent beskriver ansökan inom liknande tema men berör här även 

varaktigheten och i och med det vanebildningens emotionella betydelse: 

”Ensamt. Trist, man går och söker jobb och det kan man ju inte ta semester ifrån. Och 

semester vart när man inte kan åka till hemlandet bara sådär?   Innan man får pengar är det 

trist, när man får pengar kan man fika med några vänner.” 
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   När vi frågar om det är det något med att ha försörjningsstöd som klienterna vet nu som 

klienten inte visste när denne först ansökte så är svaren entydiga: ”Anade att det var tufft, men 

inte att det skulle vara så svårt att komma ifrån försörjningsstödet”. En intervjuperson 

beskriver upplevelsen att vara långvarig försörjningsstödsmottagare som att aldrig komma ur 

”socialrullen”. Ordet illustrerar en känsla av en cirkulär process där klienten dras med som om 

situationen var en tvättmaskin och klienten kläderna som tumlas runt. Intervjupersonen 

beskriver vad denne erfarit i följande ordalag: 
Kan inte säga om det är tiden som lider - åldern, livets problem eller faktumet att ”gå på 
försörjningsstöd” – som påverkar – men jag har märkt att självkänslan minskar. Det är mentalt 
arbetsamt att ständigt gå med en oro om pengarna ska räcka till mat månaden ut – och jag har som du 
säkert förstår inga vidlyftiga vanor – linser och potatis, havregrynsgröt och annan billig mat, jag röker 
inte, jag dricker inte, jag har ingen TV, jag har ingen tidning, jag har inget bredband – trots det går det 
inte runt. Denna oro för att ha mat i magen hela månaden sliter – sliter både på kropp och själ – 
naturligtvis. Detta och min längtan efter att få hälsa på min son som bor 70 mil bort. (något som det 
ekonomiska sätter käppar i hjulet för, respondentens anmärkning). Ja, självkänslan har blivit sämre. 

En annan intervjuperson berättar att denne nu kan mer om systemet i sig, hur det praktiskt 

fungerar med försörjningsstöd och vilka rättigheter man har. Samma intervjuperson berättar 

att denna kunskap gjort att intervjupersonen kunnat vara mer delaktig i sin handlingsplan. 

Återkommande är också en förvåning över att fortfarande uppbära försörjningsstöd och 

uttrycks bl a som: ” Jag trodde ju inte att jag fortfarande skulle ha det, efter så många år. Jag 

trodde det skulle bli lättare men istället har jag ju blivit sjuk och det strular med barnen och 

nej - det här livet trodde jag verkligen inte att det skulle bli!”   

Eftersom intervjupersonerna har varit aktuella hos enheten för ekonomiskt bistånd under en 

lång tid undrade vi om de upplevt någon skillnad mot att ha försörjningsstöd idag från när de 

först fick försörjningsstöd. Svaren rör socialtjänstens arbetssätt, hur upplevelsen har 

förändrats över tid men även en känsla av att tiden står still och redovisas i nyss nämnda 

ordning, de lyder som följer: 

”Det är nog ungefär samma, men de är nog fan grinigare med att få in sina papper. De vet ju 

allting om en ändå, så det borde ju liksom räcka. Varför ska man visa så jädra många papper, 

det är jädra massa asså. Man borde ju fatta att har man inget så har man inget. De är jävligt 

kinkiga med det där, sina papper alltså.”  

”Jag vet inte det är ju på ett sätt så att jag har vant mig och så, så nej det kanske inte är någon 

skillnad direkt, men livet går ju och man tänker att så här skulle det ju inte ha blivit men så är 

det ju.” 

”Jag vet hur man gör, det är samma… det är samma… men jag får inget jobb. Det är samma 

papper, de frågar samma sak, allt är samma. Jag får ändå inget jobb ” 
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Innebörden av varaktighet avseende mål 
När det kommer till innebörden av varaktighet avseende mål så började vi med att utgå ifrån 

att intervjupersonerna hade ett eller fler mål med att komma till försörjningsstödsenheten. Det 

här för att ge en grund för analys av målbilden. Samtliga uttryckte att huvudmålet med att 

komma till försörjningsstödsenheten var att, enligt respondenterna själva, ”få pengar” i 

bemärkelsen upprätthålla sin egen försörjning. En respondent uttrycker det som: ” Ja, 

[skrattar] med att komma till försörjningsstöd så ska jag ju få mina pengar. Jag behöver mina 

pengar, hade jag ett jobb så behövde jag ju inte socialen, jag säger det ge mig ett jobb så 

kommer jag inte hit igen, men de säger att de inte kan ge mig jobb, så jag kommer ju hit… 

igen.”  

   En respondent utmärker sig genom att belysa att erhålla försörjningsstöd är ett delmål och 

beskriver det så här: ”Det är väl mest att få pengar. Vad har man för alternativ när man inte 

har jobb? Man tar allt kortsiktigt, en utredning efter en annan. Men får man hjälp till slutmålet 

så är det ju alltid trevligt.” och påpekar att slutmålet är att bli ”självgående” – uppnå ett 

oberoende gentemot socialtjänsten.  

   Inga av de tillfrågade upplever att huvudmålet, att uppnå självförsörjning, har ändrats över 

tid. Dock påpekar en intervjuperson att dennes delmål med att skaffa praktikplats som skall 

leda till ett arbete har förändrats över tid beroende på vart i processen intervjupersonen 

befunnit sig. Exempelvis så påverkas detta av oförutsedda skeenden så som att denne 

genomgår en utredning av arbetskapacitet, intervjupersonen beskriver det på följande sätt: 

”Det har förändrats, först kanske det var att jag bara skulle söka ett jobb eller en praktik. Nu 

vill jag göra klart min utredning och få hjälp med aktiviteter.” Intervjupersonens uttalande 

påvisar att vägen till självförsörjning inte är rak och enkel; det finns fler faktorer att ta i 

beaktan så som utredningar av arbetsförmåga och aktiviteter som syftar till att öka delaktighet 

och motivation som ett led i att lättare få en anställning.  

    Majoriteten av de tillfrågade upplever att socialtjänstens mål stämmer överens med det 

egna målet. Dock tar en av respondenterna, som tillhör minoriteten, upp en viktig problematik 

som rör dels att målbilderna inte stämmer överens dels socialarbetarens enande med klienten 

mot ett gemensamt mål i ett perspektiv av organisationsbildning, den tillfrågade uttalade sig 

följande: ”Jag vill ha ett jobb, hon kan inte ge mig jobb. Hon gör sitt jobb, hon ger mig 

pengar. Jag söker jobb, men det går inte, jag får inga jobb.” Ur vilket vi kan urskilja att 

intervjupersonens mål med att träffa socialarbetaren är att få ett jobb men även att 

intervjupersonen upplever att socialarbetarens jobb endast består i att avslå eller bevilja 

försörjningsstöd. Det tyder på att socialarbetaren antingen inte lyckats förmedla vad hennes 
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arbetsuppgifter är eller att hennes arbetsuppgifter inte går utöver att avslå eller bevilja 

försörjningsstöd. Att förenkla socialarbetarens arbete till den graden är något vi ställer oss 

frågande till, för bör inte socialarbetaren också bistå i att utveckla klientens egna resurser och 

dennes förmåga att utnyttja dem, d v s öka dennes utförandekapacitet om arbetet syftar till att 

enligt portalparagrafen (SoL 1 kap 1 §) främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet, frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. 
 

Innebörden av varaktighet avseende motivation 
När det kommer till innebörden av varaktighet avseende motivation ställer vi frågan hur 

respondenten känner inför att studera på Komvux/universitetet och möts antingen av osäkra 

eller avfärdande svar. En av intervjupersonerna uttrycker osäkert en vilja att studera genom: 
Skulle gärna plugga men vet inte vad jag orkar och så ska man ju välja något man är intresserad av också. 
Att plugga har jag funderat på och är inte uteslutet men jag väntar på att processen får ha sin gång. Min 
utredning måste bli klar och så.(intervjupersonen syftar till en utredning om ADD som del i bedömning 
av arbetsförmåga, vår anmärkning) 

 

Kielhofner (2012) tar upp denna typ av osäkerhet i kontexten av upplevelsen av den egna 

kapaciteten och menar där att upplevelsen av den egna kapaciteten är en aktiv medvetenhet 

om sin förmåga att fullfölja det liv man vill leva. (Kielhofner 2012, s 39) Han menar att 

uppfattningen om den egna förmågan kan beskrivas som något som växer fram ur den 

ursprungliga medvetenheten om att vara orsakande, vilket genom den ständiga cykliska 

processen av förväntan, val, upplevelse och tolkning med tiden utvecklas till en känsla av 

personlig kapacitet. Till den kontexten bör tilläggas att vetskapen om att vara mindre kapabel 

än andra, eller än man en gång var kan ge upphov till stor känslomässig smärta, som leder till 

att en del människor undviker situationer där de riskerar att uppleva misslyckande. 

(Kielhofner 2012, s 39). Vidare riskerar skam över, eller skräck för, misslyckande styra 

upplevelsen av den egna kapaciteten så till den grad att individen avhåller sig från att ta risker 

därmed lära sig nya färdigheter. Kielhofner (2012) som skriver utifrån en kontext av 

arbetsterapi och funktionsnedsättning går så långt i sitt resonemang att han menar att en 

negativ upplevelse av den egna kapaciteten kan vara mer begränsande än 

funktionsnedsättningen som den beror på, vilket understryker betydelsen av en god upplevelse 

av den egna kapaciteten, funktionsnedsättning eller ej. 

   När det gäller inställningen till att söka arbete så ställer sig samtliga intervjupersoner 

likgiltiga, de beskriver det som att det är något att göra på en ”att-göra-lista”, något man 
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checkar av och mest får gjort. I intervjusvaren går det att urskilja att varaktigheten i processen 

att ansöka om försörjningsstöd genererat en empiri som bildar intervjupersonernas 

verklighetsbild gällande jobbsökningsprocessen. De två följande citaten återger teman av 

uppgivenhet och ger en inblick i intervjupersonernas förväntan: 

”Asså det gör jag ju hela tiden men fan vad svårt det är, man får ju ingenting och man ska 

liksom känna någon och ha grejer, utbildning och så. Det är jävligt skumt asså, det är alltid 

någon annan som fått jobbet, som känner varandra och sånna grejer. Asså sånt är ju jävligt 

svårt va.” 

 

”Åh, jag söker, söker, ringer och går till arbetsförmedlingen. Jag säger ge mig ett jobb, jag tar 

vilket som helst, VILKET SOM HELST! Jag har hört med alla, men alltid samma sak, har du 

utbildning? Kan du svenska? Nej vi behöver inte nu, kanske sen. ” 

 

Förväntan tar Kielhofner (2012) upp som en komponent i de cykliska processerna kring 

viljekraft; tolkning, upplevelse, val och förväntan. Han menar att förväntan är nära 

sammankopplat med hur individen förhåller sig till en handling när det kommer till viljan att 

tillägna sig nya resurser samt förbruka de egna resurserna, så som exempelvis upplevelsen av 

att ha energi. Vidare menar Kielhofner (2012) att förväntan påverkar de handlingsmöjligheter 

individen uppfattar att denne har. I samspelet med vanebildning så förstärker förväntan 

viljekraften rörande nya handlingsmönster, en negativ förväntan på en handling leder således 

till att upprätthålla det nuvarande handlingsmönstret, d v s motverka förändring. (Kielhofner 

2012, s 48) Vilket i sammanhanget att söka jobb när man upplever att man ändå inte kommer 

att få jobb får effekten att viljekraften att söka jobb minskar, i och med att individen inte tror 

att denne kommer få något ut av den energi denne lägger på sökandet, och att den aktiverande 

åtgärden att söka jobb får motsatt effekt och istället tar energi. 

  Samtliga intervjupersonerna svarade nekande på om det finns något som socialtjänsten ber 

klienten om som klienten inte vill göra. Dock kommenterar en intervjuperson frågan med att 

det händer att det uppstår situationer där man upplever ett motstånd till att göra det 

socialtjänsten ber om då man själv inte håller med om det som skall genomföras eller 

situationer där man upplever att man inte kan säga ifrån. På följdfråga om hur personen 

hanterar sådana situationer svara denne att ”man ser vad som händer”, vilket tyder på en 

inneboende nyfikenhet och vilja till handling, som styrks av Kielhofners (2012) resonemang 

om att människan har en biologisk strävan efter aktivitet (Kielhofner 2012,	  s 16).  
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   På frågan hur klienterna upplever att de kommer att tackla utmaningarna i sina liv svarar 

majoriteten att de till slut kommer klara av sina utmaningar, men tillägger alla att 

misslyckande inte är ett alternativ. Så här beskriver tre av intervjupersonerna sin upplevelse 

av att tackla nuvarande och framtida utmaningar: 

” [skrattar] Det har jag gjort hela livet, det är bara att ta det som kommer. Jag är ju fortfarande 

här, eller hur?” 

 

”Känner mig som en rysk gumma som poppar upp, kommer igen. Livet är för underbart för 

att gå under. Man måste ju! Lite flyt nu, skulle dock sitta fint.” 

 

”Det går ju framåt om man säger så, så varför skulle det inte funka? Med tanke på att jag 

redan har klarat av så mycket (intervjupersonen syftar bl a till att ha upphört med tidigare 

missbruk, vår anmärkning). Det handlar ju mycket om en själv och hur mycket man vill.” 

 

Just att intervjupersonerna tar upp erfarenheten av att tidigare ha klarat av utmaningar är 

intressant utifrån att uppbyggnaden av en aktivitetsidentitet börjar med självkännedom om vår 

kapacitet och våra intressen utifrån erfarenhet som sedan utvecklas till att skapa en 

värdebaserad vision om framtiden, d v s den framtid vi önskar oss. Att den andra 

intervjupersonen tar upp tidigare lyckade prestationer är en del i övergången mot dels en ny 

självdefinition, dels en plan för kommande göromål, som är en komponent i att övervinna 

rädslan för misslyckanden och våga inhämta ny empiri genom att lära sig nya färdigheter och 

utöka den egna kapaciteten. Huruvida vi lyckas eller misslyckas i en sådan förändringsprocess 

beror på individens narrativa organisation av aktivitetslivet – i form av inställning och 

värderingar – och den sociokulturella kontexten individen rör sig i därigenom miljöns 

reaktioner på individen, dennes berättelse, förväntningar och val. (Kielhofner 2012 s 87-93, 

107, 109) 

   En handlingsplan är ett dokument som klargör klientens och handläggarens åtaganden som 

syftar till att föra klienten närmare självförsörjning. Dokumentet används som en 

genomförandeplan där exempelvis klienten sätter upp ett kortsiktigt mål att ta kontakt med 

arbetsförmedlingen och/eller socialsekreteraren tar kontakt med härbärgen angående tillfälligt 

boende. När det gäller upplevelsen om att göra framsteg i sin handlingsplan så är en del 

intervjupersoner frågande till vad en handlingsplan är och menar att de inte riktigt har en 

handlingsplan eller direkt kan svara på en fråga kring det. Andra menar att handlingsplanen är 
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en bra lista av saker som betas av en efter en och där de kan se sina framsteg. Dock framgår 

det som en intervjuperson berör att handlingsplanen kan upplevas som en lista bland listor av 

saker som skall göras, vilket riskerar att nedvärdera dess betydelse och att fokus flyttas från 

handlingsplanen så att syftet med att ha den går förlorat. Intervjupersonen uttryckte det som: 

”Vadå handlingsplan, det är lista efter lista om vad du har gjort. Månad efter månad, lista efter 

lista där du ska säga vad du gör och har gjort. ” 

Hälften av intervjupersonerna upplever att de får beröm och/eller uppskattning för saker de 

gör, men inte från handläggaren. En intervjuperson illustrerar betydelsen av beröm på följande 

sätt: 

Jag får beröm av folk i kyrkan, personalen på biblioteket och de som hört mig läsa.  Det är skönt att höra 
att jag är bra på något, att jag läser bra. Exempelvis: Påsk har passionsandakter, då fick jag läsa texter i 
kyrkan, vilket gav mig stort utrymme i andakten och jag kände själv att just den gången läste jag bra, 
mycket bra. En präst som var där på besök började gråta för att han blev så rörd, och så kom en 
konfirmand försiktigt fram och sa att jag hade läst så där lagom långsamt så att hon förstod vad det 
handlade om, att jag har berättarröst. 

Den andra hälften uppger att de får beröm från handläggaren och uttrycker det som: 

”Tja, de säger väl lite grejor om att något var bra. Ibland säger de saker som att ’det var 

duktigt’ och då tänker man ju ’aja det var det väl’.” och ” Ja, de brukar ju lägga in sådana 

kommentarer. Det är ju bra att man får höra att man gör rätt, ibland vet man ju inte själv.” 

Beröm kan ses som en del av Kielhofners (2012) miljö där de sociala, fysiska, kulturella, 

politiska och ekonomiska särdragen i människors omgivning påverkar människans 

motivation, organisation samt utförande av olika aktiviteter. Miljö är så nära sammankopplat 

med individen, att det påverkar vad vi människor gör och hur vi väljer att göra det. Det är 

genom människans sociala interaktion med omgivningen och miljön som människan befinner 

sig i som människan motiveras till handling. Beröm blir sett ur detta perspektiv en social 

markör som bekräftar ett önskat beteende i relationen mellan människor.  

Innebörden av varaktighet avseende hälsa 
   När det kommer till motion uppger majoriteten av intervjupersonerna att de varken 

motionerar regelbundet eller innehar medlemskap i idrottsföreningar. En intervjuperson 

sticker ut och berättar att trots att fötterna inte skall kunna gå på grund av bl a tår som ligger 

över varandra så promenerar intervjupersonen ungefär tre timmar per dag, särskilt i skogen 

för att rensa tankarna och beskriver att dessa promenader är en rekreationsaktivitet som ger 

kraft både kroppsligt och själsligt. Intervjupersonen betonar vikten av dessa promenader med 

att uttrycka att: ”Måste jag välja mellan kultur och natur så väljer jag naturen.” Detta trots att 
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intervjupersonen tidigare uttryckt att litteraturen och språket också är betydelsefulla, och 

benämner dessa; livsnödvändigheter. 

   Klienternas upplevelse av fysisk hälsa karaktäriseras av återkommande teman som trötthet, 

högt blodtryck och besvärande tandhälsa. Samtliga uppger att de har uppsökt tandläkare det 

senaste året och att de upplevt socialtjänsten behjälplig, däremot framkommer det att 

tandhälsa är något som prioriteras lågt hos klienterna och är något som lätt glöms bort. 

Återkommande är att klienter avstår från fluorskölj, tandtråd och dylikt på grund av 

ekonomiska skäl samt uttrycker en oro över vilka kostnader som försörjningsstöd täcker när 

det gäller tandhygien. Även oro över hur man skall budgetera en redan knapp månad för att 

täcka en tillfällig utgift av exempelvis fluorskölj i väntan på att kvitto mottagits av 

socialtjänsten och nästa utbetalning gjorts förekommer.  

   Majoriteten upplever att deras tandhälsa haft samma nivå sedan de erhöll försörjningsstöd; 

för första gången. En av intervjupersonerna upplever att fokus på tandhälsa från 

socialtjänstens sida har förändrats över tid och uttrycker det följande:  
För tio år sedan var det bättre, senaste tio åren har inget hänt från socialtjänsten. Är det bättre eller sämre 
tycker du? (för tio år sedan betalade socialtjänsten en tandprotes till intervjupersonen, de senaste tio åren 
upplever intervjupersonen att endast åtgärder riktade mot tandproblem som av tandläkare bedömts som 
akuta betalats av socialtjänsten, vår anmärkning.) 
 

På frågan hur klienterna upplever sin psykiska hälsa så återkommer låg/dålig självkänsla och 

stress som dominerande teman, dock bör det noteras att majoriteten av respondenterna 

fortfarande anser sig friska. Minoriteten ville inte gå in på sin psykiska hälsa. Uppkomsten till 

stress och låg självkänsla beskrivs målande av tre intervjupersoner som uttryckte det så här:  

Det är det där med saker som hänger över mig, min livssituation – det där med pengar, att det inte går runt 
fast jag lever så spartanskt, att jag knappt äter mig mätt, maktlösheten över att inte få och behålla 
pengarna av små arbeten, känns nästan ouppnåeligt att ta sig upp till samhällsstrukturen. Att få visa sina 
resurser, spänna sin båge och få ta emot bekräftelse. Känner mig uppgiven över att vara i den här 
livssituationen.  

Nej jag är frisk det är inget, men det är klart att man kan känna sig deppig över att inte få det där jobbet 
liksom, när man trodde att man kunde få det och sen blev det inget så att, men du vet kompisarna har inte 
heller några jobb så att va fan. 
 
Jag är frisk. Man kan inte vara glad när det är som det är, men man kan vara glad för andra saker. Men 
inte ledsen, men inte glad heller. 
 

När vi bad intervjupersonerna att lägga samman sin fysiska och psykiska hälsa, och beskriva 

sin sammanlagda/övergripande hälsa så var kontentan: ”en trött människa som strävar”. En 

intervjuperson uttryckte det i termer av: ”Helt okej, inte bra men helt ok. Allt känns segt och 

livet är ju inte direkt på topp. Det känns svårt att ens föreställa sig hur livet är när det är på 

topp”. En annan förklarade tilläggande sin trötthet med: ”Jag blir ju stressad så fort någon 
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ringer eller ger mig ett papper; det kan vara avslag, eller en räkning som jag glömt.” 

   Vi bad intervjupersonerna att beskriva stress så som de upplever den, svaren bestod i 

beskrivningar av att bli disträ och glömma bort viktiga saker man hade att göra så som 

exempelvis att ta med sig särskilda papper till möten eller fylla i en rad i ansökan m m. 

Ytterligare svar var att man blev arg och förtvivlad och inte visste var man skulle ta vägen, en 

känsla av att vara fast och inte hitta ut. Eller som följande beskrivningar som belyser hur 

upplevelsen av att uppbära försörjningsstöd genomsyrar vardagen i bemärkelsen stress:  
Det är ju stressigt det här att inte komma vidare på något vis och det här med alla barnen som ska ha det 
bra, man kan ju inte ge allt man vill och då tänker jag inte på saker utan på av sig själv. Det här med att 
man har planer om att man ska bli jättelycklig och så funkar det inte, det blir ju stress av eller vad man 
ska säga… 

Då blir jag nervös, nervös att inte få jobb, att inte pengarna räcker. Barnen vill ha saker, min fru vill ha 
saker och jag kan inte ge dem det. Jag får alltid säga nej, nej, nej. Vi har inte råd.  
 
Den handlar mest om pengar. Eller bristen av dem, för oförsedda utgifter, och saker ”budgeten” inte 
räcker till (som att sanera möglet i mitt badrum jag haft i flera och år och som växer undan för undan…, 
respondentens anmärkning), främst förstås att kunna äta sig mätt. Jag har börjat med nästan fastedagar i 
mitten av månaden” för att säkra upp”. Jag tänker nästan alltid på mat. När pengarna väl kommer så 
känns det som en befrielse när jag kan fylla på kylskåpet, känsla av att jag frossar. Som det där med ost. 
Det är dyrt. Men då, ibland, kanske jag unnar mig en bit som jag äter ändå på två dagar! I alla fall köper 
jag massor av färska grönsaker, någon frukt, glider en mörk chokladkaka ner i matkassen riktigt skäms 
jag så jag rodnar. För räkningar känns Autogiro tryggt, automatiken, hyran ingår i den, jag betalar endast 
någon räkning med girobetalning. TV har jag inte. Jag har sagt upp bredband för det var dyrt, tidningar 
likaså, men nappar på gratis tidningskampanj när det ges.  Internet använder jag på biblioteket, hämtar 
info på nätet, och e-post. Saknar att ha det hemma. Vill starta en blogg. Nyfiken. Facebook är en kul grej. 
Ser min son där. Längtan är stor, vi ses för sällan en gång på tre år – relationen söker mer. 

Den sista av ovan återgivna beskrivningar visar på hur försörjningsstödsmottagandet innebär 

en viss typ av livsstil i och med det, ett förändrat beteendemönster. Om ett existentialistiskt 

perspektiv appliceras här så skapas identiteten främst genom de handlingar vi gör, men även 

genom tankar vi tänker och känslor vi känner, särskilt inför handlingar och i reflektion efter 

handlingar. Alltså är den sista berättelsen ett exempel på hur försörjningsstödsmottagande 

blivit en internaliserad del av identiteten i och med att intervjupersonen åtminstone delvis 

internaliserat rollen av att vara försörjningsstödsmottagare/klient. 

   När det kommer till relation till socialtjänsten, specifikt enheten för ekonomiskt bistånd 

därigenom handläggare så uppger majoriteten att de haft olika handläggare och att de bytt 

handläggare runt sex gånger, oberoende om de varit konstant aktuella eller periodvis. Den 

ungefärliga tiden för att ha samma handläggare uppger klienterna är runt ett år, men att detta 

har varierat, vilket skapat oro hos klienterna. Angående bytet av handläggare berättar två 

intervjupersoner om att det värsta med bytet är att behöva berätta sin historia gång på gång. 

 ”Det är smärtsamt och som att börja om på nytt var gång. Man känner sig som en 

budgetpost.”   
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”Bytet av handläggare känns jobbigt, alltid samma sak. Jag säger om de läser sina papper de 

vet, det står ju, men de frågar och alltid samma sak. Jag berättar igen och det står ju, alltid 

samma.” 

 

Överlag upplever klienterna att de handläggare som de har i nuläget är lyhörda och 

förstående, om än upptagna och stressade.  En av intervjupersonerna uttrycker att 

handläggaren överlag är ”bra förutom vimsig, men det får man ta” och kommenterar att 

intervjupersonen upplever att handläggaren har mycket att göra.    

Analys 

Motivation 
Inledningsvis vill vi understryka att forskning behöver utreda hur väl kommunens mindre 

ändringar av Uppsalamodellen faktiskt påverkat modellens motivationshämmande effekt på 

klienten och återigen peka på att skillnaderna mellan Uppsalamodellen och kommunens 

arbetssätt är som nedan följer.  

1. Det är socialsekreterarna som tar emot telefonsamtal e t c för sektionschefen 

2. Ordet kvalifikationer används istället för krav 

3. Kontroll av att klienten har kontakt med arbetsförmedlingen via besökskort och 

dylikt används inte.  

Vi tycker oss urskilja att Uppsalamodellens idéer lever kvar i socialtjänstens arbetssätt fastän i 

dessa nyare former. Vi anser att 1) när det gäller socialsekreterare/sektionschef vid första 

mötet med klienterna så minskar sannolikt effekten auktoritetsmarkören sektionschef som titel 

har men att detta troligen inte är en märkbar skillnad då personen fortfarande anses företräda 

socialtjänsten som myndighet. Värt att notera är att mötet med en sektionschef också skulle 

kunna uppfattas som att klienten känner sig uppmärksammad i positiv bemärkelse när en chef 

är intresserad av ärendet. 2) att byta ut ordet krav mot kvalifikation är i retorisk mening mer 

lindrigt men innebörden kvarstår: du måste prestera för att få, och det är just den mekanismen 

som har ansetts problematisk bl a i och med beroendeställningen den skapar, vilket vi kommer 

till senare.  3) det är positivt att kontrollen med stämpelkort har tagits bort vilket eliminerar ett 

övervakningsmoment vilket ökar klientens frihet och jämfört med Bergström & Milton (1998) 

leder till ökade möjligheter till motivation. Punkt 1 och 2 i arbetssättet bör vara något som 

beaktas eftersom det är särskilt hämmande för upprätthållandet av motivation.  



35 
 

   Centralt för klienternas motivation är ofrivilligheten i att utsätta sig för upplevelsen av att 

uppbära försörjningsstöd. Situationen i sig innebär att individen sätter sig i beroendeställning 

till socialtjänsten. Vilket gör att känslor som exempelvis rör vetskapen om att vara mindre 

kapabel än andra, eller än man en gång var och som kan ge upphov till känslomässig smärta 

bör tas i beaktan eftersom den känslomässiga smärtan kan leda till att en del människor 

undviker situationer där de riskerar att uppleva misslyckande så som exempelvis att söka 

arbete eller påbörja praktik. Detta är något som styrks i intervjupersoners uttalanden om att 

det finns en känsla av smärta i att behöva berätta sin livshistoria om och om igen vid varje 

byte av handläggare. Kielhofner (2012) som skriver utifrån en kontext av arbetsterapi och 

funktionsnedsättning går så långt i sitt resonemang att han menar att en negativ upplevelse av 

den egna kapaciteten kan vara mer begränsande än funktionsnedsättningen som den beror på, 

vilket understryker betydelsen av en god upplevelse av den egna kapaciteten, 

funktionsnedsättning eller ej.  Något vi redan berört under resultatdelen men som vi återigen 

vill betona. 

   Scheffs (2002) definition av skam och dess möjliga effekter går att urskilja i Kielhofners 

(2012) redogörelser angående upplevd utförandekapacitet, även om Kielhofner (2012) inte 

använder ordet skam. Det säger oss att genom att uppbära försörjningsstöd under en tid som 

upplevs som varaktig så cementeras aktivitetsidentiteten beroende på tid som förlöpt och 

konkurrerande aktivitetsidentiteter/roller. En varaktighet i att vara i beroendeställning som i 

den sociokulturella kontexten innebär att intervjupersonerna befinner sig i en situation av 

konflikt mellan en roll som håller på att internaliseras och samtidigt hotar existensen av andra 

roller som redan har internaliserats och blivit en del av jaget. Vilket skapar osäkerhet i 

upplevelsen av den egna kapaciteten. Osäkerhet i upplevelsen av den egna kapaciteten 

riskerar att bilda en aktiv negativ föreställning om förmågan att uppnå det liv man vill leva. 

   Förekomsten av skam i enlighet med Scheff (2002) kan också urskiljas i oviljan att gå till 

socialkontoret samt i återgivningen: ”Det är klart att man ska ha ett jobb, det är inte normalt 

att gå på soc, man är ju gjord för att jobba. Jag måste kunna se på mina barn och säga att jag 

har ett jobb.” Vilket enligt Scheff (2002) ökar riskerna för utanförskap som vi kommenterar 

vidare under avslutande kommentar.   

   Att klienterna upplever att de till slut kommer klara av sina utmaningar och att 

misslyckande inte är ett alternativ, är hoppfullt och visar på motivation och energi dock är 

frågan hur positivt det faktiskt är i de fall då utmaningen är relationen till socialtjänsten, vilket 

är den myndighet som skall bistå klienterna att nå målet med självförsörjning. Risken är att 

klienterna motiveras till att distansera sig från socialtjänsten, d v s bryta relationen istället för 
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att motiveras att ”slå två flugor i en smäll” genom att uppnå självförsörjning. Exempelvis 

skulle relationen till socialtjänsten kunna brytas om behovet av ekonomiskt bistånd ersattes av 

något annat, möjligen s k svarta inkomster och/eller inkomster från kriminell verksamhet. 

Mål 
Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna att huvudmålet med att komma till 

försörjningsstödsenheten är att ”få pengar” i bemärkelsen upprätthålla sin egen försörjning. 

Majoriteten av de tillfrågade upplever att socialtjänstens mål stämmer överens med det egna 

målet, att uppnå självförsörjning dock kan det diskuteras hur gemensamt målet är när 

målbilden beskrivs av klienterna i termer av att ”få pengar”, vilket är en nyansskillnad som 

antyder att huvudmålet blivit vad som tidigare var ett delmål. Dessutom upplevs 

socialarbetarens jobb endast bestå i att avslå eller bevilja försörjningsstöd, vilket får 

problematiska följder för klientens och socialarbetarens gemensamma arbete om 

socialarbetaren antingen inte lyckats förmedla vad dennes arbetsuppgifter är eller att 

arbetsuppgifterna är så pass förenklade. Det ligger enligt portalparagrafen (SoL 1 kap 1§), so 

tidigare nämnts, i socialarbetarens arbete att främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet, frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Att grovt förenkla arbetsuppgifterna till att endast bestå 

i beviljande eller avslag om försörjningsstöd innefattar endast en del, möjligen två, av 

portalparagrafen, d v s ekonomisk trygghet och jämlikhet i levnadsvillkor. Således är detta en 

problematik där socialtjänstens åtagande, i bemärkelsen av hur långt enheten för ekonomiskt 

bistånds ansvar sträcker sig, behöver förtydligas.   

 

Hälsa 
Sammanfattningsvis beskriver intervjupersonerna sin sammanlagda/övergripande hälsa i 

liknande termer som ”en trött människa som strävar” och att upplevelsen av stress är något 

som de bär med sig ständigt. Av särskild betydelse är just upplevelsen av stress då stress visat 

sig leda till slitage på kroppen, speciellt om stressen anses långvarig, det här genom att 

kroppens återhämtning blir störd vilket får följdverkningar i form av att immunförsvaret 

försämras och därmed ökar infektionsrisken. Ytterligare kan långvarig stress orsaka högt 

blodtryck, huvudvärk och hjärt- och kärlsjukdomar, vilket får efterverkningar på individens 

utförandekapacitet och motivation.(http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-

och-besvar/Stress/). I kombination med att majoriteten av intervjupersonerna uppger att de inte 

motionerar regelbundet är resultatet oroande, eftersom forskning visat att fysisk aktivitet 
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minskar upplevelsen av stress (Börjeson & Jonsdottir 2004). Således innebär resultatet att 

klienterna under långvarigt försörjningsstödmottagande utsätts för negativa hälsoverkningar 

relaterade till stress samtidigt som de saknar en positiv motkraft att åtminstone uppnå status 

quo. Varaktigheten i försörjningsstödsmottagande riskerar således, om inga insatser riktas för 

att minska stress, leda till att klientens hälsa successivt försämras.  

 

Slutsats  

Hälsa 

Långvarigheten i att uppbära försörjningsstöd medför en hälsomässigt negativ kraft i form av 

känslan av skam och stress. Över tid riskerar detta att medföra sänkt upplevelse av 

utförandekapacitet och därmed mindre upplevda valmöjligheter, d v s sänkt förmåga att 

tillvara ta de möjligheter som ges av bland annat riktade insatser.  

Mål 

Långvarigheten i avsaknaden av långsiktiga och gemensamt delade mål riskerar att 

desorganisera relationen mellan socialarbetare och klient så att dessa aktörer drar åt motsatt 

håll istället för att enas i arbetet, därigenom ha samma riktning. Målbilden måste av båda 

parter anses realistisk och användas som en kompass utefter vilken man tar sin riktning i 

exempelvis åtgärder eller planer. 

Motivation 

Långvarigheten i att vara i beroendeställning och leva med en känsla av skam riskerar att 

medföra en cementerad negativ självbild som begränsar viljan att tillgodogöra sig nya 

färdigheter. Likväl tron på den egna förmågan att genomföra särskilda handlingar som kan 

leda individen ur den upplevda negativa situationen. Vilket försvårar motivationsarbetet och 

individens egna möjligheter att leva ett självständigt liv oberoende av försörjningsstöd. 

Avslutande kommentar 

Avslutningsvis vill vi understryka att resultatet knyter an till tidigare forskning om sambandet 

mellan ekonomiska förhållanden och hälsa som visat att ju svårare den ekonomiska 

situationen är desto större är risken att drabbas av ohälsa och psykiska problem samt att ingen 

annan känsla förefaller heller vara så central för utvecklingen av identitet och självbild som 

just skamkänslan av det skälet att den är så plågsam.  

   Vi vill avsluta med att understryka också miljöns betydelse för beteendeförändring och med 

det identitetsskapande, det här genom att påpeka att förekomsten av skam som central 



38 
 

emotion i mänsklig interaktion riskerar att få individen att röra sig i en riktning mot 

utanförskap eller kvarstannande i utanförskap, om skammen inte beaktas. Om skam som 

emotion syftar till att signalera hot mot sociala relationer och indikera ett behov av förändrat 

beteende krävs det att en sådan förändring anses möjlig, om inte riskerar försvarsmekanismer 

träda i kraft i form av exempelvis avståndstagande från de sociala relationer som önskar 

förändring, ett skeende som skulle leda till utanförskap alternativt ett förstärkt utanförskap i 

samhället. Angående miljöns betydelse för beteende så vill vi avsluta med ett citat av 

Eisenberg (1977) som återgetts i Kielhofner (2012 s 96): 
Likheten mellan mitt beteende förra året och det som troligen kommer att vara mitt beteende nästa år är 
inte alls så mycket en fråga om vem ’jag’ är som de sociala kraftfält inom vilka ’jag’ rör mig. När jag 
tillägnar mig en repertoar av beteenden maximerar jag med andra ord deras adaptiva nytta genom att söka 
mig till det välbekanta och undvika det främmande i den sociala världen omkring mig. Den synbara 
beständigheten i självet är inte bara ett resultat av det som varit, utan av att samma sociala krafter som en 
gång gett upphov till den fortlöper i framtiden. 
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Diskussion 
Något som vi diskuterat under arbetets gång är huruvida man kan applicera en teori från ett 

fält till ett annat, så som vi gjort med Kielhofner(2012). Vår handledare uttryckte det 

skämtsamt som att om en teori kan förklara något fastän i ett nytt sammanhang så bör den väl 

också då användas. Vi tycker att Kielhofner (2012) fångar in flera tänkvärda områden, särskilt 

miljöns betydelse för individens utveckling, och hoppas på att den här typen av 

kunskapsöverföring används oftare.  

   Scheff tar i sitt verk Getting Unstuck: Interdisciplinarity vs a New Discipline, upp hur 

socialvetenskapen i stort sett stannat av i sin utveckling i jämförelse med naturvetenskapen. 

De stora genombrotten inom naturvetenskapen anser Scheff kom när vetenskapsgrenar 

kombinerades, så som exempelvis fysik och biologi som blivit biofysik. Scheff antyder att 

integration mellan socialvetenskaper kan vara den absolut viktigaste frågan som 

socialvetenskapen som helhet möter idag. Särskilt för att behålla en enhetlighet i kunskap 

mellan exempelvis teknologi och människa i bemärkelsen teknologins effekt på mänskligt 

beteende. Vi håller med om detta och känner att just tvärvetenskap är ett fält som bör kännas 

naturligt för socionomer som genom sitt arbete arbetar i gränslandet till andra vetenskaper och 

forskningsfält, inte minst sociologi/samhällsvetenskap/psykologi.  

  Den problematik vi berört i uppsatsen med att individens sociala nätverk blir en kraft att 

förhålla sig till i det sociala arbetet visar på komplexiteten i arbetet och hur socialt arbete inte 

enbart kan drivas på individnivå utan även är något som behöver ske på grupp- såväl som 

samhällsnivå. Det här tycker vi understryker vikten av att socionomer tar plats i den politiska 

debatten om välfärden och bidrar med sin kunskap om politikens praktiska effekter. 

   Att forskning om skam inte slagit igenom i bemärkelsen att det tas upp i exempelvis 

socionomutbildningen och att forskningen talar om skam i generell kontext tycker vi är 

förvånande när forskningen tyder på att emotionen har betydelse för människors sociala 

relationer och interaktion med sin omvärld. Att något sådant centralt, särskilt i sammanhang 

av globalisering och internationell solidaritet, förbises är för oss förvånansvärt. Det positiva i 

detta är att vi intresserat oss mer för ämnet och ser gärna mer av studier kring skam. Scheff tar 

i Shame in self and society (2002) upp att forskning kring skam är svårt att bedriva eftersom 

att prata om skam i engelsktalande kulturer är tabu, även begreppsliga svårigheter 

förekommer i form av exempelvis motpolen stolthet som kan tolkas som s k äkta stolthet eller 

som falsk stolthet som i den svenska bemärkelsen högmod. Ytterligare berör skam kulturella 

ideal som kan vara känsligt att prata om, exempelvis så nämns i bibliska termer att ”högmod 
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går före fall” på engelska ”pride goeth before the fall” vilket öppnar för diskussion kring ideal 

med religiöst ursprung. Dock anser vi att denna typ av forskning och dialog sannolikt skulle 

utveckla socialvetenskaperna till att möta de sociala problem en globaliserad omväxlande 

värld medför.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Upplevelsen av att vara försörjningsmottagare 

1. Minns du din första kontakt med försörjningsstödsenheten? Berätta mer om den är du 

snäll. 

 

2. Hur är det idag? 

 

3. Anledning till ansökan om försörjningsstöd  

 

4. Det här med att komma till försörjningsstödsenheten, hur är det? 

 

5. Du ansöker ju om ekonomiskt bistånd, hur upplever du att det är? 

 

Innebörden av varaktighet allmänt 

1. Är det något med att ha försörjningsstöd som du vet nu som du inte visste när du först 

ansökte? 

Småsaker man lär sig hela tiden, vad man har rätt till och hur vissa grejer går till.  

 

2. Upplever du någon skillnad mot att ha försörjningsstöd idag från när du först fick 

försörjningsstöd?  

 

Innebörden av varaktighet avseende mål 

1. Vad/vilka är ditt/dina mål med att komma till försörjningsstödsenheten? 

 

2. Om du har haft ett mål, har det varit samma mål sedan du först ansökte? 

 

3. Om det inte varit samma mål, berätta hur det skiljer sig? 

 

4. Vad tror du försörjningsstödsenheten(din handläggare) har för mål? 

 

5. Tror du era mål stämmer överens?  
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Innebörden av varaktighet avseende motivation 

Vilja att tillägna sig nya resurser/Vilja att förbruka egna resurser 

1. Hur känner du inför att studera komvux/universitetet? 

 

2. Hur känner du inför att söka arbeta? 

 

3. Finns det något som socialtjänsten ber dig om som du inte vill göra? 

 

4. Hur gör du i sådana situationer? Undviker du att göra det, gör du det fastän det bär dig 

emot?  

 

5. Hur upplever du att du kommer att tackla utmaningarna i ditt liv?  

 

Känsla av tillfredsställelse Känsla av att få beröm/uppskattning  

1. Upplever du att du gör framsteg i din handlingsplan? I så fall, hur? 

 

2. Upplever du att du får beröm och/eller uppskattning för saker du gör? 

 

Innebörden av varaktighet avseende hälsa 

1. Motionerar du regelbundet? I så fall, hur/hur ofta? 

 

2. Är du med i några ideella föreningar? 

 

3. Är du med i någon idrottsförening? 

 

Upplevd hälsa/ Upplevd psykisk hälsa/ Stress 

1. Hur upplever du att din fysiska hälsa är? 

 

2. Har du gått till tandläkaren det senaste året? 

 

3. Upplever du att din tandhälsa förbättrats, försämrats eller haft samma nivå sedan du  

fick försörjningsstöd (för första gången)? 

 

4. Hur upplever du att din psykiska hälsa är? 
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5. Om du lägger samman din fysiska och psykiska hälsa, hur skulle din beskriva din 

sammanlagda/övergripande hälsa? 

 

6. Hur skulle du beskriva stress? 

 

7. Är den beskrivningen något du upplever till vardags? I så fall, hur ofta? 

 

8. Om ja på 7, upplever du att det är något som ställer till besvär för dig? Hur? 

 

Innebörden av varaktighet avseende relationer 

1. Har du haft olika handläggare eller samma? 

 

2. Om olika, hur länge och många och över vilken tidsperiod? 

 

3. Om samma, hur länge? 

 

4. Vad tycker du om din handläggare överlag? t 

 

Är det något du tycker vi har missat eller glömt att fråga dig? 

Är det ok om vi kontaktar dig igen för komplettering? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Information till deltagare 

Vi heter Max Jonsson och Sorgul Ciziri och är studenter på socionomprogrammet vid Ersta 
Sköndal Högskola. Vi söker 5-10 personer att intervjua. Deltagandet är betydelsefullt för 
studien, det är också helt frivilligt och intervjupersonen kan när som helst välja att avbryta 
intervjun.  
 
Uppsatsens tema 
Uppsatsen handlar om upplevelsen av att vara försörjningsstödmottagare under tio månader 
under kalenderåret eller mer. Vi tror och hoppas att vår uppsats ska öka kunskapen om 
varaktighet i försörjningsstöd och om det skiljer sig från upplevelsen av att vara 
försörjningsstödsmottagare under mindre än tio månader under kalenderåret. Vår handledare 
är Magnus Karlsson som är prefekt vid Ersta Sköndal Högskola. 
 
Genomförandet 
Intervjun kommer att ta mellan ca 40-60 minuter. Deltagandet är helt frivilligt, intervjun kan 
avbrytas när som helst om intervjupersonen så önskar. Intervjun kommer ej att bandas utan 
antecknas direkt under pågående intervju. Materialet kommer endast att användas till denna 
uppsats; utskrifter av intervjuer kommer att förstöras då studien är färdig.  
 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt 
 
Max Jonsson, student socionomprogrammet, Ersta Sköndal Högskola 
E-post: max.jonsson@student.esh.se 
 
Sorgul Ciziri, student socionomprogrammet, Ersta Sköndal Högskola 
E-post: sorgul.ciziri@student.esh.se 
 
Magnus Karlsson, prefekt, Ersta Sköndal Högskola 
E-post: magnus.karlsson@esh.se 
 

 


