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Sammanfattning: 
Syftet med denna studie är att belysa hur personer som uppbär försörjningsstöd upplever sin 
situation. För att undersöka detta har jag valt att intervjua personer som för tillfället lever på 
försörjningsstöd i en kommun i Mellansverige. Jag genomför intervjuerna med kvalitativa 
forskningsintervjuer och allt mitt empiriska material utgörs av dessa intervjuer. Jag har valt att 
analysera mitt material utifrån empowermentteorin med hjälp av fyra teman som är centrala inom 
teorin. Dessa teman är delaktighet, självtillit, stolthet och makt.  
   Tidigare forskning visar att personer som uppbär försörjningsstöd ofta upplever stigmatisering 
och utanförskap. Flertalet kommuner har sedan mitten av 1990-talet startat mängder av projekt och 
verksamheter för att aktivera arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd. Resultatet visar att 
majoriteten av informanterna upplevde socialtjänstens arbete och själva försörjningsstödet som 
något i grunden positivt. Dock framkom att många hade en negativ självbild till följd av upplevda 
attityder hos det omkringliggande samhället. Anledningen till att informanterna ansökte om 
försörjningsstöd första gången var bristande språkkunskaper i svenska, sjukdomar eller arbetslöshet.  
Socialtjänstens roll var enligt informanterna både kontrollerande och handledande. De informanter 
som tidigare studerat på universitet eller haft ett kvalificerar arbete var de som kände störst 
motstånd mot att söka försörjningsstöd. Detta berodde på att de ansåg att en person som uppbär 
försörjningsstöd lever på skattebetalare och själv inte bidrar något till samhället.  
 
Nyckelord:  
försörjningsstöd, socialbidrag, klient, empowerment, makt,  
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1. Inledning  
 
”Socialbidragen ökar” kunde vi läsa i Dagens Nyheter i en artikel i somras (DN 2011-06-08). 
Tidningen skriver att det under årets första kvartal betalats ut två procent mer i försörjningsstöd än 
2010, totalt under kvartalet ca 2,5 miljarder kronor. Senare under hösten rapporterar Skånska 
Dagbladet (2011) om att 30 av 33 skånska kommuner har betalat ut mer försörjningsstöd 2011 än 
2008. Anders Iversen, socialchef i en skånsk kommun menar att majoriteten av de personer som 
uppbär försörjningsstöd är människor som vid sämre tider allra först blir utslagna och samtidigt är 
de som sist får arbete då det blir bättre tider.  
   Det är kommunerna som har ansvar för att utbetala försörjningsstödet och denna kostnad ökade 
under 1990-talet. Främst berodde ökningen på den ekonomisk kris under perioden då mängder med 
ungdomar och invandrare som aldrig hunnit komma in på arbetsmarknaden sökte försörjningsstöd. 
Efter en ändring i Socialtjänstlagen 1998 kunde kommunerna ställa fler krav på dem som sökte 
försörjningsstöd (Dahlberg, m.fl. 2008, s. 15). I propositionen till denna ändring av 
Socialtjänstlagen kan vi läsa om att försörjningsstödet inte ska ges kravlöst (Prop. 1996/97:124, s. 
63). Samma regler överfördes sedan till den nuvarande Socialtjänstlagen från 2001 (Prop. 
2000/01:80, s. 90). 
   Enligt staten är syftet med försörjningsstödet ett sista skyddsnät för dem som behöver tillfälligt 
ekonomiskt stöd (Prop. 1996/97:124 s. 80f). Istället har försörjningsstöd för många blivit en 
långvarig inkomstkälla. Problemet med försörjningsstöd som långvarig inkomstkälla är så stort att 
Stockholms socialborgarråd, moderaten Anna König Jerlmyr, i början av 2011 föreslog att 
lagstiftningen ska ändras så att personer som uppbär försörjningsstöd under längre tid ska kunna 
tjäna extra pengar som inte ska dras av på försörjningsstödet. Jerlmyr menar att det är problematiskt 
att marginaleffekterna är 100 % vilket innebär att varje krona i inkomst för dessa personer blir lika 
stort avdrag på försörjningsstödet (Dagens Nyheter 2011-02-22). Liknande förslag har framförts i 
den statliga utredningen SOU 2007:2. Huvudargumentet för undantagen inkomst är att personer ska 
få en fot ut på arbetsmarknaden och att det ska löna sig att arbeta.  
   Förslaget om att främja arbete är ett viktigt inslag i arbetslinjen som länge varit ett betydelsefullt 
inslag i svensk social- och arbetsmarknadspolitik (Giertz, 2008, s. 199). Arbetslinjen är ett 
mångtydigt begrepp men har historiskt sett varit en term nära förknippad med en politisk strategi 
och princip som bygger på att alla arbetslösa ska i första hand erbjudas arbete, utbildning eller 
åtgärd innan det kan bli aktuellt med någon form av kontant ersättning (Johansson & Möller, 2009, 
s. 15).  
   Hur är det då att som klient komma i kontakt med en socialtjänst som inte bara har ansvar för att 
utbetala försörjningsstöd utan även arbetar med att få samma person att bli självförsörjande? Giertz 
(2008) beskriver denna typ av arbete som en relativt ny arbetsuppgift för kommunerna då 
egentligen staten tog över ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder vid införandet av Socialtjänstlagen 
1982 Giertz (2008 s. 201). Då jag under sommaren 2011 arbetade som socialbidragshandläggare 
fick jag ett intresse för frågor kring hur arbetar för att klienter ska bli självförsörjande. Jag 
intresserade mig även för frågor kring klienters makt och delaktighet i mötet med socialtjänsten. 
Hur empowermentinriktat är egentligen kommunernas arbete med klienter inom försörjningsstöd? 
Arbetet med försörjningsstöd är dessutom en av de vanligaste arbetsuppgifterna en socialarbetare 
ställs inför och den för kommunerna kostnadsmässigt största insatsen inom individ- och 
familjeomsorg (Bergmark, 2000, s. 147).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med försörjningsstöd upplever sin situation och 
sina möjligheter till att bli självförsörjande. Dessa personers upplevelser ska undersökas från ett 
empowermentperspektiv vilket innebär att fokus hamnar på frågor som rör dessa makt, självbild 
och delaktighet.  
 
Frågeställningar:   
1.Vad upplever klienterna som det största hindret på vägen till självförsörjning?.  
2. Vad menar klienterna behövs för att han eller hon ska bli självförsörjande i framtiden?  
3. Hur upplever klienterna att socialtjänsten arbetar med dem på väg mot självförsörjning?  
 

1.3 Centrala begrepp 

I denna studieanvänds främst ordet försörjningsstöd, vilket är det som används i Socialtjänstlagens 
lagtext. I mycket av litteraturen i ämnet används även ordet socialbidrag, inom kommunerna 
används de två termerna omväxlande.  
   Med självförsörjande syftas i denna studie inte enbart till att uteslutande leva på arbetsinkomst 
utan även att leva på olika ersättningar från försäkringskassan som sjukersättning, 
aktivitetsersättning, aktivitetsstöd samt ersättningar från arbetslöshetskassorna. Även studiemedel 
under från centrala studiestödsnämnden under utbildning betraktas här som att vara 
självförsörjande.  
   Med empowerment syftas på ett begrepp som ofta används inom socialt arbete, men även inom 
vård och omsorg. Empowerment handlar om att tydliggöra maktrelationer och ge människor mer 
makt, detta kan ske på allt från politisk nivå till individnivå i mötet mellan exempelvis 
socialarbetare och klient. Grunden i empowerment kommer från den sociala aktivistideologi som 
växte fram i USA under 1960-talet och idéer om hjälp till självhjälp som kom under 1970-talet.  
 

1.4 Avgränsningar   

Endast personer i en mellansvensk kommun har intervjuats. Att inte jämförelser gjorts mellan fler 
kommuner beror på tid och resursbrist då studien är ett självständigt arbete som endast pågår under 
en halv termin.  
 

1.5 Uppsatsens disposition  

Studien består av totalt sju kapitel. Det första kapitlet består av en bakgrund till studien samt syfte 
och frågeställning. I kapitel två görs en historisk tillbakablick på området försörjningsstöd samt en 
genomgång av aktuella lagar och policys inom försörjningsstöd. I kapitel tre redogörs det aktuella 
kunskapsläget inom försörjningsstöd. I kapitel fyra presenteras den teoretiska referensramen som 
legat till grund för analysarbetet med studien. Kapitel fem beskriver metodvalet för studien samt 
genomförande och analys. Kapitel sex redogör för studiens resultat. Slutligen i det sjunde och sista 
kapitlet förs en diskussion om studien där vidare forskning inom området försörjningsstöd 
presenteras.  
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2. Bakgrund  
 
2.1 H istorisk bakgrund till dagens försör jningsstöd 

Sedan slutet av 1700-talet har det i Sverige och i resten av Europa funnits lagar som reglerar 
antingen vilka skyldigheter det offentliga samhället har att sörja för enskildas välfärd och lagar som 
reglerar vilka rättigheter den enskilde kan ställa på det offentliga samhället. Ett starkt tjänstetvång 
rådde också under denna tid då den som inte hade sin försörjning tryggad kunde tvingas in i ett 
”tjänstehjons”-förhållande. Det fanns även lösdriveribestämmelser och rätt för kommuner att skicka 
hem icke-önskvärda personer till kommunen där de bodde. Fattigvården hade alltså en sträng prägel 
under denna tid (Åström, 2000 s. 16ff). Som en följd av upplysningsfilosofin började detta ändras 
under slutet av 1700-talet. Redan 1748 skrev den franske upplysningsfilosofen Montesquieu i sin 
skrift De l'Esprit des lois 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” 

Förutom de något ålderdomliga formuleringarna påminner denna text en hel del det som skulle 
skrivas drygt två hundra år senare i 1980-talets Socialtjänstlag. Men redan under 1700-talet kom ett 
antal regleringar kring fattigvård samt olika lokala stadgor om fattigvård runt om i landet. 
Fortfarande gjordes i dessa regleringar en tydlig uppdelning mellan verkligt nödlidande och 
arbetsovilliga där den andra gruppen inte är berättigade till något stöd. Denna uppdelning mellan de 
som förtjänar stöd och inte finns sedan med i den sociala lagstiftningen under lång tid (Åström, 
2000, s. 18f).  
   Under 1800-talet kan man säga att utvecklingen lämnade den upplysningsfilosofiska traditionen 
och blev istället mer restriktiv. I riksdagen talades om att ingen fattig bör ha juridisk rätt att bli 
underhållen. I lagstiftningen blev detta tydligt i 1871-års fattigvårdsförordning där lagstiftaren 
menar att rätten för den enskilde att kräva rättigheter rent av har bidragit till fattigdomens 
utbredning. Utvecklingen var också liknande i resten av Europa där fattigvårdslagstiftningen 
präglades av restriktivitet och inskränkningar (Åström, 2000 s. 20f). Något bättre fick de fattiga det 
i och med 1918 års fattiglag som förbjöd fattigauktioner.  
   Under denna tid i början av 1900-talet växte städerna kraftigt och lönearbete i industrin blev den 
dominerande inkomstkällan. Men i och med 1920-talets ekonomiska depression fick Sverige en 
utbredd arbetslöshet. Reaktionen på detta var Arbetskommissionen (AK) som gav arbetslösa olika 
nödarbeten. AK kan ses som den första statliga arbetsmarknadsåtgärden. Dessa arbeten var ofta 
långt hemifrån, fysiskt ansträngande och lågt avlönade. Den som tackade nej till ett nödarbete gick 
också miste om rätten till bidrag. Detta system kritiserades för ineffektivitet och inhumanitet, 
parallellt hade fackförbunden börjat bygga upp egna A-kassor. Det var redan på denna tid en 
politisk diskussion huruvida A-kassorna skulle vara obligatoriska eller ej och även om 
socialförsäkringar skulle vara inkomstrelaterade, något som senare blev fallet. På grund av andra 
världskriget skulle det dröja till 1950-talet innan en obligatorisk inkomstrelaterad sjukförsäkring 
infördes, A-kassorna blev likt idag frivilliga (Dahlberg, m.fl. 2008 s. 13f).  
   Ansvaret för personer utan inkomst låg i mitten av 1900-talet fortfarande på kommunerna, 
arbetsföra personer som levde på försörjningsstöd skulle stå till arbetsmarknadens förfogande och 
inte tacka nej till jobberbjudanden. Dock var kraven på personerna i verkligheten rätt små, ett skäl 
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till detta är att dessa klienter under denna tid ofta stod mycket långt från arbetsmarknaden.  
 

2.2 Lagstiftnings- och policybakgrund 

Med Socialtjänstlagens (SoL) införande 1982 slogs ett antal lagar ihop till en lagstiftning. SoL är en 
ramlag som betonar kommunernas ansvar för sina invånare. I portalparagrafen kan vi läsa om att 
socialtjänsten ska främja människans rätt till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Halleröd (1991) beskriver införandet av SoL 
som en höjdpunkt i svensk socialhistoria då en text med höga ideal antogs av riksdagen skillnaden 
mellan de som är berättigade bidrag och inte luckrades upp (Halleröd, 1991, s. 15). 
   Försörjningsstöd som bidraget heter i lagtexten beviljas på hushållsnivå, det innebär att hela 
hushållets tillgångar ska räknas med vid prövningen. Det ekonomiska stödet regleras i 4 kap. i 1 § 
kan vi läsa: 

 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt… 
   …Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” 
Lag (2010:52). 

 
Alla andra ersättningar och förmåner ska alltså först sökas och om hushållet ändå inte klarar sig 
ekonomiskt kan försörjningsstöd bli aktuellt. 
   Försörjningsstödet är alltså den sista lösningen som erbjuds den som befinner sig i marginalen 
(Ulmestig, 2009, s. 92). Stödet består av en fast norm som baseras på Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga levnadskostnader. Utöver detta tillkommer tilläggsbelopp för 
boendekostnads med mera. Vid beviljat försörjningsstöd har den enskilde dessutom rätt till tillfälligt 
stöd för oregelbundna kostnader som tandvård, glasögon, hemutrustning, begravning med mera. 
(Dahlberg m.fl. 2008 s. 26f).   
   Under 2010 fick ca 250 000 hushåll försörjningsstöd vid något tillfälle, dessa hushåll utgör 6,5 
procent av hushållen totalt. Detta är också en ökning med ca 10 000 hushåll jämfört med 2009. 
Ungefär 11,6 miljarder kronor betalades 2010 ut av kommunerna i ekonomiskt bistånd inklusive 
introduktionsersättning (Socialstyrelsen 2011-06-25, s. 5).  
   Bestämmelserna om vilka krav socialnämnden kan ställa på den enskilde finns i 
Socialtjänstlagens fjärde kapitels fjärde paragraf. Möjligheterna för socialnämnden att helt avslå 
eller dra ned försörjningsstödet om den enskilde utan giltiga skäl vägrar delta i kompetenshöjande 
verksamhet regleras i 5 § i samma kapitel.  
   Det praktiska arbetet med försörjningsstöd beskrivs av Bergmark (2000) som uppdelat i två olika 
delar. Den första är de utredningar och beslut som socialarbetare gör, dessa kräver enligt honom en 
administrativ kompetens med kunskaper inom ekonomi och data. Den andra delen av arbetet 
handlar om att få människor att hitta andra försörjningsmöjligheter. Denna del liknar Bergmark med 
traditionellt socialt arbete som kräver en professionell kompetens. Dessutom påverkar önskemål 
från politiker och högre tjänstemän om att hålla bidragen nere, att ta hänsyn till klienternas intressen 
och rättigheter samt en oro om att bidragen kan missbrukas på olika sätt. Bergmark beskriver detta 
som ett korstryck vilket under metoderna inom arbetet med försörjningsstöd utvecklas. Tydliga och 
reproducerbara metoder inom detta område är sällsynta, ofta är ambitionen, själva målet med 
metoden mer uppenbar än arbetssättet. (Bergmark, 2000 s. 147ff).  
   Hur kommunerna ska arbeta med försörjningsstöd har varit en diskussion inom socialt arbete 
sedan 1970-talet. Vanligtvis har skiljelinjen gått mellan dem som föredrar integrering eller 
specialisering. Med en integrerad organisation krävs generalistkunskaper, i princip all individ- och 
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familjeomsorg sköts av samma grupp. Med specialisering sköter olika grupper ekonomi, missbruk, 
barn- och familj, det är den utveckling som har skett i de flesta kommuner. Inom vissa 
socialförvaltningar har man särskilda ekonomigrupper som enbart ansvarar för handläggning av 
socialbidrag och där förenklad handläggning ofta används. Med förenklad menas att handläggare 
och klient träffas mer sällan, och att man på möten framförallt fokuserar på ekonomiska frågor. 
Handläggningen sker ofta av personer som inte har socionomexamen eller annan akademisk 
examen (Bergmark, 2000 s. 150f). Denna uppdelning försvarades under 1970-talet med ideologiska 
och professionella förtecken, man ska skilja på ekonomi, behandling och utveckla specialisering. 
Idag är det vanligare med rationaliserings- och effektiviseringsargument. Resultatet av denna 
specialisering är ett relativt outforskat område. Vanligt vid socialförvaltningar med förenklad 
handläggning är också att det finns särskilda mottagningsgrupper som förväntas utveckla 
specialistkompetens för initiala kontakter för att sedan lämna över de ärenden som blir rutinmässiga 
till ekonomihandläggarna (Bergmark, 2000, s .152f).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

3. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som har anknytning till studiens syfte och 
undersökningsområde. Kapitlet är uppdelat i sex olika delar som berör olika områden av 
försörjningsstöd. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av den tidigare forskningen och en 
redogörelse av vad denna studie kan bidra till.  
    

3.1 Utmaningar för kommunerna   

Under 1990-talets ekonomiska kris fick kommunerna dramatiskt ökade kostnader på grund av en ny 
grupp som sökte försörjningsstöd. Gruppen utgjordes av ungdomar och invandrare som haft svårt 
att komma in på arbetsmarknaden. I och med det hade gruppen heller inte fått rätt till de 
inkomstbeprövade ersättningar som staten och A-kassorna bistod med. Den ökade kostnaden för 
socialbidrag var en av anledningarna till att Socialtjänstlagen ändrades 1998 och kommunerna fick 
rätt att ställa fler krav på de personer som levde på försörjningsstöd. I och med förändringen 
formulerades Socialtjänstlagens krav på att personer som uppbär försörjningsstöd ska delta i 
kompetenshöjande verksamhet i vissa fall. (Dahlberg, m.fl. 2008, s. 15). En studie av Tom 
Nilstierna, som på uppdrag av Socialdepartementet samlade in material från Konsumentverket, 
Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån menar dock att det i slutet av 1990-talet redan hade 
blivit mindre lönsamt att leva på försörjningsstöd jämfört med att arbeta. Uppfattningen att arbete 
inte lönar sig jämfört med försörjningsstöd kan enligt studien ha sin grund i förhållanden som rådde 
i mitten av 1990-talet. Under denna tid var riksnormen kopplad till Statistiska Centralbyråns 
Konsumentprisindex, KPI vilket styrs av hur priserna utvecklar sig för den inhemska konsumtionen. 
Idag är riksnormen istället kopplad till Konsumentverkets beräkningar. KPI inkluderade produkter 
och nivåer som motsvarade en högre standard än skälig nivå. (Nilstierna 2004, s. 82).  
 
 

3.2 Kommunernas arbete med försör jningsstöd 

Giertz (2008) menar att kommunernas egna arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa 
socialbidragstagare är något relativt nytt. Då Socialtjänstlagen infördes 1982 var det 
socialförvaltningen som skötte försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen som ansvarade för 
förmedling av arbete och arbetsmarknadsutbildningar. En förklaring till att kommunerna tog rollen 
som organisatör för arbetsmarknadsåtgärder är det ökade antalet av personer som levde på 
försörjningsstöd och då särskilda unga personer Giertz (2008, s. 201). En studie av Ulmestig (2007) 
visar att kommunernas insatser för arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd varit 
efterfrågade av staten. Då kommunerna själva startar arbetsmarknadsprojekt kan de också få 
tillgång till resurser från den statliga arbetsmarknadspolitiken (Ulmestig 2007 s. 271). En studie av 
Mörk (2011) visar att denna uppdelning av arbetslösa mellan socialtjänst och Arbetsförmedling inte 
är särskilt lyckad av flera anledningar, bland annat för att kommunen ofta har ett perspektiv där den 
enskilda kommunen sätts främst medan Arbetsförmedlingen har mer av ett riksperspektiv. Mörk 
menar också att Arbetsförmedlingen satsar mer på klienter inskrivna i arbetslöshetskassor och något 
mindre på klienter som endast uppbär försörjningsstöd (Mörk, 2011, s. 44). I förarbeten till 
Socialtjänstlagen står det om att socialtjänst och Arbetsförmedling har ett ansvar för de personer 
som ”faller mellan stolarna”, alltså de personer som av socialtjänsten betraktas som arbetsföra men 
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av Arbetsförmedlingen som icke-förmedlingsbara. För att stötta dessa personer ska 
Arbetsförmedling och socialtjänst samverka (Prop. 2000/01:80, bilaga 1 s.8). Även i 
Socialtjänstlagens 3 kap. 5 § står det att socialtjänsten ska samverka med andra aktörer inom 
området. Dock visar Thoren (2005) att det ofta finns stora samarbetsproblem mellan socialtjänst och 
Arbetsförmedling. Ett exempel är att klienter inom socialtjänsten inte får tillåtelse av socialtjänsten 
att delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter. Även om samarbetet finns i riktlinjer och föreskrifter 
bestod det i praktiken av att socialtjänsten tog kopior av klienternas handlingsplaner på 
Arbetsförmedlingen och utan vidare beaktande stoppade dem i klientens akt (Thoren, 2005, s. 21).  
   Även Bergmark (2000) menar att arbetsmarknadsprojekt blivit vanligare bland 
socialförvaltningarna. Dessa projekt äger rum under en begränsad tid och visar att kommunen har 
identifierat ett särskilt problem i en specifik grupp. Riktade resurser sätts in mot problemen i denna 
särskilt angelägna klientkategori. Inom försörjningsstödsarbete handlar projektens åtgärder ofta om 
ökad samordning, tätare kontakter med socialtjänsten, hjälp med myndighetskontakter och stöd i 
arbetssökande. Måldokument för denna typ av satsningar stannar ofta vid själva formen uttryckt i 
formuleringar kring bättre kontakter och ökat samarbete. Alltså är satsningarna ofta svåra att göra 
reproducerbara (Bergmark, 2000 s. 153). Giertz (2008) menar att projekten ofta ingår i ett retoriskt 
sammanhang och framställs som goda med hedervärda mål, problemet är menar Giertz att det i 
Sverige inte finns några ordentligt gjorda utvärderingar som visar att projekten har effekt. Inte 
heller har socialtjänsten alltid resurser och kompetens till denna verksamhet (Giertz, 2008 s. 203). 
Även Thoren (2005) menar att socialtjänsten ofta frånsäger sig ansvaret för resultatet av 
verksamheter för arbetssökande Thoren (2005 s. 20). 
   En av de få modeller inom försörjningsstödsarbete är Uppsalamodellen som lanserades i början av 
1990-talet som en reaktion på kommunernas ökade kostnader för försörjningsstöd. Modellen har 
som syfte att hjälpa arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd att så fort som möjligt hitta en 
annan försörjning. Modellen betonar arbetslinjen och individuellt ansvar. Först sker en noggrann 
behovsbedömning, för de klienter som blir beviljade försörjningsstöd blir det krav på arbetssökande 
aktiviteter. Försörjningsstödet beviljas ofta veckovis och högst en månad i taget. Dessutom har varje 
sekreterare mer tid för varje enskild klient (Milton & Bergström, 1998, s. 14). En utvärdering av 
modellen gjordes 1998 som visade att deltagarna i modellen inte uppbar försörjningsstöd under 
kortare tid eller snabbare fick arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller påbörjade utbildning. 
Dock menar författarna till utvärderingen att studiens resultat bör tolkas med försiktighet med 
hänsyn till att endast två socialkontor ingick i undersökningen. 
   Få kommuner har helt ut tillämpat Uppsalamodellen men fyra av tio kommuner säger sig ha 
använt sig av delar av den. De vanligaste delarna handlar om att klienterna själva bör ta ett större 
ansvar, att man skärper kraven på aktivt arbetssökande och har tätare klientkontakt. Dessa 
förändringar inom arbete med försörjningsstöd kan också ses som enbart allmänt ökade inslag av 
krav och kontroll snarare än en delvis tillämpad arbetsmodell. En sådan utveckling kan också bero 
på ökade försörjningsstödskostnader för kommuner och en försämrad ekonomi, oberoende av 
Uppsalamodellen. (Bergmark, 2000, s. 158). Kommunerna kan ha krav på att den enskilde ska 
redovisa ett visst antal sökta arbeten för att ha rätt till försörjningsstöd, kommunen organiserar 
också ibland "jobbklubbar" för att stödja den arbetssökande. Giertz (2008) beskriver ökade inslag 
av krav och kontroll på samtliga arbetssökande som problematiskt då arbetslöshet uppfattas som ett 
individuellt problem istället för ett strukturellt.  
   Angelin (2009) intervjuade arbetslösa personer som uppbar försörjningsstöd. Dessa personer 
pekar ut just individuella faktorer som främsta orsak till sin egen arbetslöshet. Detta trots att 
intervjupersonerna samtidigt är medvetna om den låga efterfrågan på arbetskraft som rådde vid 
intervjupersonernas etablering på arbetsmarknaden. Intervjupersonerna upplevde också vanmakt 
inför upplevda barriärer vilket var den främsta orsaken till fortsatta ansökningar om 
försörjningsstöd. (Angelin 2009, s. 227f). Cartmel & Furlong (2006) menar att det individuella 
ansvaret är typiskt för det senmoderna samhället där vi ständigt måste navigera mellan olika risker. 
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Då vi gör fel val har vi enbart oss själva att skylla (Cartmel & Furlong 2006 s. 26). Giertz menar 
vidare att utbildningar inom kommunens jobbprogram egentligen inte är någon merit för 
arbetsgivare och inte ger någon ordentlig yrkesfärdighet . Istället fungerar dessa jobbprogram som 
en uppdelning av klienterna i något som enligt Giertz kan jämföras med fattigvårdens "värdiga" och 
"ovärdiga" (s. 203).  

 

3.3 Vad leder till ökat behov av försör jningsstöd?  

Mörk (2011) visar i en studie att en stor andel av dem som tar emot försörjningsstöd idag är 
arbetslösa men har inte kvalificerat sig till arbetslöshetsersättningen. Ungefär hälften av dem som 
fick försörjningsstöd 2008 tillhörde denna kategori. Som grupp har de en svagare anknytning till 
arbetsmarknaden än de som kvalificerat sig för arbetslöshetsersättningen (Mörk, 2011, s. 44).  
   Dahlberg m.fl. (2008) menar att flera undersökningar pekar på att ensamstående, då särskilt 
ensamstående med barn har en ökad sannolikhet att uppbära försörjningsstöd än resten av 
befolkningen. Nästan hälften av intervjupersonerna i undersökningen av Angelin (2009) hade barn 
vilket är ett centralt tema för att förstå svårigheter med etablering på arbetsmarknaden, många av 
personerna fick också sina barn tidigt i livet. Tidigt barnafödande blev både en fördyring av 
hushållskostnaderna och en faktor som försvårade möjligheterna till arbete. Den typ av tillfälliga 
arbeten kvälls- och heltid som många av intervjupersonerna blivit erbjudna är svåra att ta då det ofta 
saknas barnomsorg vid dessa tider på dygnet (Angelin, 2009, s. 220).   
   Ålder är också en faktor bakom självförsörjningsproblematik. Dahlberg (2008) menar att attityder 
hos unga kan ha betydelse men framför allt menar han är grunden att unga inte tagit sig in på 
arbetsmarknaden och kvalificerat sig för socialförsäkringssystemet genom att exempelvis betala in 
arbetslöshetsersättning (Dahlberg m.fl. 2008, s. 32). Swärd (2000) är skeptisk till att unga 
människor har attityder som leder till att de medvetet väljer försörjningsstöd utan väljer snarare på 
grund av värdeförändringar en livsstil som får till konsekvens att de ibland får försörjningsstöd som 
enda inkomstkälla. (Swärd 2000, s. 295).  
   Angelin (2009) pekar också på att oavsett arbetsmarknadsläge så är unga vuxna i en utsatt 
ekonomisk situation då de ännu inte hunnit få tillträde till socialförsäkringssystemet som bygger på 
att människor kvalificerat sig för socialförsäkringarna genom tidigare arbetsprestationer (Angelin 
2009, s. 35). Swärd (2000) är inne på samma linje och talar om de arbetande medborgarna som 
systemets kärngrupper som kvalificerat sig för socialförsäkringar till skillnad från dem utanför. Han 
menar att ytterligare skäl till försörjningsproblematik bland unga är att enklare arbetsuppgifter som 
tidigare fungerade som instegsjobb har rationaliserats bort, det kunde till exempel vara springpojke 
eller hantlangare av något slag. Det finns även teorier om att uppdelningen mellan de inne på 
arbetsmarknaden med försprång, anställningsskydd, fackföreningar försvårar för de utanför att 
komma in med sitt mindre yrkeskunnande och erfarenhet (Swärd, 2000, s. 287f).  
   Ohälsoproblem ökar dessutom risken för att stanna kvar i en marginaliserad 
arbetsmarknadsposition. Unga som under lång tid står utanför arbetslivet löper också högre risk att 
drabbas av ohälsa än deras jämnåriga som studerar eller arbetar. Till detta finns livsstilsförklaringar 
så som att unga arbetslösa röker mer och äter näringsfattig kost men även att de kan ha svårt att 
betala sjukvårdskostnader (Angelin 2009, s. 41). Wigzell (1999) visade i en studie att cirka en 
fjärdedel av personer som under lång tid uppbär försörjningsstöd uppger att de även har dålig hälsa 
(s. 105). Även Milton & Bergström (1998) menar att tidigare sjukdom har klart negativa effekter för 
personer med försörjningsstöds inträde på arbetsmarknaden Milton & Bergström (1998 s. 37) 
   Låg utbildning är ett centralt problemområde i studien av Angelin (2009), närmare 40 procent av 
de intervjuade hade ingen avslutad utbildning över grundskolenivå, hos deras jämnåriga är det cirka 
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5 procent som endast har avslutad grundskoleutbildning. Se även Mörk (2011, s. 22) som kommer 
fram till samma slutsats. Intervjupersonerna upplevde begränsade anställningsmöjligheter då de 
upplevt att gymnasiekompetens idag utgör ett grundläggande krav (Angelin, 2009, s. 216). En 
studie av Wigzell (1999) visar att framförallt kvinnor med låg utbildning löper högre risk än män att 
få försörjningsstöd som inkomstkälla under längre tid. (s. 82).  

 

 

3.4 Insatser för att minska behovet av försör jningsstöd 

Kommunerna har sedan mitten av 1990-talet byggt ut verksamheter med egna medel och i egen regi 
för att aktivera arbetslösa, detta hela tiden vid sidan om Arbetsförmedlingens traditionella åtgärder. 
Idag är aktivering en central del av socialtjänstens arbete. Kommuner bedriver projekt i stor skala 
för att få in arbetslösa på arbetsmarknaden. Enligt Johansson & Möller (2009) är en effekt av olika 
aktiveringskrav att människor blir avskräckta från att ansöka om försörjningsstöd (Johansson & 
Möller 2009, s. 11). En studie av Dahlberg m.fl. (2009) visar att rätt utformade aktiveringsprogram 
kan vara framgångsrika för att minska antalet personer som uppbär försörjningsstöd, detta gäller 
åtminstone de som står nära arbetsmarknaden. Studien visar också att och att vissa personer blir 
avskräckta att söka försörjningsstöd på grund av ökade krav (Dahlberg m.fl. 2009, s. 55). Även 
Moffitt (2008) menar att aktivering kan ha avsedd effekt och få människor i arbete( Moffitt, 2008, s. 
44). 
   Mörk (2011) menar att de aktiveringsinsatser som blivit vanliga bland biståndstagare kan leda till 
två saker. Det första är att det blir mindre attraktivt att ta emot försörjningsstöd för vissa personer då 
de blir tvingade att göra någonting de upplever som jobbigt. Det andra är att de faktiskt blir mer 
attraktiva på arbetsmarknaden genom aktiveringsinsatserna och då får ett arbete. Forskning som 
gjorts i Stockholm visar att tendensen är att aktiveringsinsatser fungerar avskräckande för unga 
människor och inflödet till försörjningsstöd minskar. Socialstyrelsen menar efter en granskning av 
försörjningsstödsenheten i Landskrona kommun att oavsett effektivitet kan för frekvent använda 
aktiveringsinsatser sakna stöd i lagen, i Karlskrona borde kommunen enligt Socialstyrelsen ha 
samrått mer med Arbetsförmedlingen parallellt med att de egna aktiveringsinsatserna bedrevs 
(Mörk, 2011 s. 32).  
   Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning verkar även fungera för att få personer i arbete, detta 
gäller dock hela gruppen arbetslösa och inte enbart de som uppbär försörjningsstöd, utbildningarna 
är också kostsamma. (Mörk, 2011, s. 35). Thorén (2006) menar att kommunernas krav på 
deltagande i arbetsmarknadsrelaterade åtgärder har stöd i lagstiftningen, dock görs inte alltid den 
viktiga individuella bedömningen som ska ta hänsyn till just den enskilde klientens behov. Istället 
hänvisas majoriteten av klienterna till olika aktiveringsprogram där kontroll är ett viktigt inslag. 
(Thoren, 2005 s. 15f) Aktivering avfärdas dock inte helt utan kan vara effektivt för de klienter som 
redan står nära arbetsmarknaden. (Thoren, 2005 s. 20f). 
   Persson (2011, s. 18f) menar att i teorin ska personer sluta leva på försörjningsstöd då de får andra 
inkomster och inte längre kvalificerar sig för försörjningsstödet, i studien framgår dock att många 
inte vill ha eller får försörjningsstöd av andra anledningar. Det kan röra sig om att den sociala 
stigmatiseringen blir för påfrestande eller att man inte längre klarar av att följa de 
aktiveringsprogram som socialtjänsten tillhandahåller som ett villkor för att få försörjningsstöd. 
Studien visar att det är ovanligt att personer som under en lång tid levt på försörjningsstöd får en 
stabil försörjning från arbete då de slutar leva på försörjningsstöd. Studien pekar på att dessa 
personer ofta lever med instabila inkomster och bidrag från familjemedlemmar, ofta under 
försörjningsstödsnormen. Även Milton & Bergström (1998) menar att sannolikheten att lämna 
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försörjningsstöd för arbete på den reguljära arbetsmarknaden minskar ju längre en person har levt 
på försörjningsstöd, dock minskar risken för att få avslag på sin ansökan ju längre en person levt på 
försörjningsstöd (Milton & Bergström 1998 s, 37). 
   Subventionerade anställningar bör enligt Mörk (2011 s. 38) endast riktas mot de svagaste 
grupperna då de annars kan få icke-önskvärda undanträngningseffekter. Den typ av garantier ex 
”ungdomsgarantin” som finns runt om i landet verkar också ha en god effekt, ofta består de av en 
kombination av arbetsförmedlingsinsatser, utbildning och praktik med statligt stöd.  
   En av inspirationskällorna för Europas välfärdsstater under 1990-talet var det som i USA kallats 
för workfare vilket handlar mycket om att delta i projekt i utbyte mot försörjningsstöd. Men en 
skillnad mellan våra europiska bidragssystem och de i USA är att europiska ofta handlar om att 
utveckla den enskildes kompetens med utbildning stöd och arbetsträning medan det amerikanska 
workfare är mer direkt knuten till att människor arbetar i utbyte mot bidrag (Johansson & Möller, 
2009, s. 18). Möller (2009) listar fyra former av sysselsättningseffekter från ”Det Ekonomiske Råd 
2007” Motivationseffekten, på grund av att en aktiveringsåtgärd ”hotar” anstränger man sig lite mer 
för att hitta sysselsättning. För denna effekt finns evidens. Kvalifikationseffekten, består av att 
arbetslösa blir bättre på att klara av ett arbete efter dem deltagit i en arbetsmarknadsåtgärd. 
Inlåsningseffekten består av att personer i en åtgärd låter bli att söka ordinarie arbete och leder alltså 
till negativ effekt på sysselsättningen. Selektionseffekten utgörs att aktivering sorterar ut de verkligt 
arbetslösa från de som endast utger sig för att vara arbetslösa. Forskning visar att de som inte är 
verkligt arbetslösa avregistrerar sig som arbetssökande vid en aktiveringsåtgärd. Dessa effekter är 
särskild vanliga i Sydeuropa där mellan en fjärdedel och en tredjedel beräknas arbeta på den svarta 
arbetsmarknaden. Det är främst motivationseffekten som har en tydlig positiv effekt (Möller, 2009, 
s. 41). Thorén (2009) lyfter fram särskilt kontroll som en viktig del av aktiveringen, kontroll kan 
bindas till både inlåsningseffekten och selektionseffekten ovan. Enligt Thorén har personalen i 
hennes studie påpekat att en stor del av aktiveringskravet främst handlar om att undersöka huruvida 
klienterna står till arbetsmarknadens förfogande. I praktiken leder detta till en normativ och 
moralisk uppdelning mellan de riktigt arbetslösa och de som inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. Paralleller dras till den äldre uppdelningen mellan värdiga och ovärdiga klienter. 
(Thoren, 2009, s. 145). Även Ulmestig (2009) är riktar kritik mot kommunala 
arbetsmarknadsprojekt som han menar ser arbetslöshetens orsaker som individuella snarare än en 
brist på arbete. Ulmestig pekar särskilt på inlåsningseffekten av kommunala arbetsmarknadsprojekt 
eftersom klienterna inte får någon tid att själva söka arbete. Lundin (2008) gjorde en metastudie av 
det befintliga kunskapsläget kring kommunal aktiveringspolitik och menar att det inte finns några 
belägg för att den skulle ha någon positiv effekt på arbetsmarknadsutfall. Han menar dock att 
många kommunala aktiveringsprojekt skulle kunna leda till jobb men att de kostar så mycket att det 
inte blir samhällsekonomiskt lönsamt. (Lundin, 2008, s. 12).  
   Då det gäller möjligheten att undanta inkomst finns fler forskare som ser problem med att undanta 
inkomst vid behovsprövning av försörjningsstöd. En av dem (Mörk 2011) menar att hushåll som 
tidigare inte varit berättigade försörjningsstöd kan bli det om det blir tillåtet att undanta viss 
inkomst. Om det likt i USA endast är aktuellt med undantagen inkomst efter att ha levt på 
försörjningsstöd en period så blir det istället lönsamt för människor att leva på försörjningsstöd en 
period innan de börjar arbeta. Mörk sammanfattar kunskapsläget med att vi inte kan förvänta oss 
stora positiva effekter av undantagen inkomst i Sverige. Dessutom finns risk för att 
bidragssystemets legitimitet kan bli hotad då personer med samma bruttolön kan få behålla olika 
mycket efter skatt beroende på bidragshistorik (Mörk, 2011, s. 27). 
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3.5 Maktförhållanden mellan klient och socialt jänst  

Salonen (2008) beskriver tre olika medborgarroller i mötet med kommunal service, konsumenten 
som aktivt väljer bland olika tjänster exempelvis musikskola, brukaren som användare av 
exempelvis kommunal barnomsorg samt klientrollen där påverkansmöjligheten och valmöjligheten 
är svag. En klient kan ju inte välja att gå till ett annat socialkontor om servicen är dålig, vanligtvis 
krävs istället anpassning till rådande ordning. (Salonen 2008, s. 47ff). Särskilt en person som söker 
försörjningsstöd har oftast uttömt alla andra möjligheter som finns och hamnar i beroendeställning 
gentemot socialkontoret. Dock har klienten ett protestalternativ, att exempelvis jobba svart utan 
socialkontorets vetskap, att överklaga beslut, att skälla på personal och kontakta ansvariga politiker 
(Salonen, 2008, s. 51). Järvinen (2002) menar att själva mötet mellan socialarbetare och klient är ett 
möte mellan två parter som är mycket ojämlika, den ena parten har systemet med regler, rutiner och 
resurser bakom sig medans klienten blir objekt för detta system. (Järvinen 2002, s. 253). Järvinen 
skriver om en dansk studie där man studerat klienter i arbetsaktivering och menar att det ofta är 
socialarbetaren som styr och strukturerar samtalet med klienten utefter de ämnen som anses vara 
relevanta för tillfället. Denna makt kallar Järvinen doxisk makt, en slags symbolisk makt inom 
socialt arbete som består av problemdefinitioner, interaktionsformer, arbetsdelning på socialkontor 
etc. (s. 266). Då socialarbetaren vill tona ned sig egen myndighetsroll kan det istället leda till att 
makten förstärks då exempelvis juridiska rättigheter för klienten inte diskuteras då det anses bidra 
till en dålig stämning (s. 273). Angelin (2009) menar att eftersom klienter vet att rätten till 
exempelvis ekonomiskt bistånd kan nedsättas eller vägras innebär det ibland känslor av maktlöshet 
och vanmakt för klienten (Angelin, 2009 s. 130). En stor del av den skam klienter kan känna 
relaterad till socialtjänsten ligger i den skam som kopplas ihop med att gå till lokalerna och möta 
socialsekreterare, många beskriver besöket som plågsamt med illamående och magont som följd 
(Angelin, 2009, s. 187). Även Dahlberg m.fl. (2009) visar att det kan vara stigmatiserande för 
människor att leva på försörjningsstöd (Dahlberg, m.fl., 2009, s. 47). Även från politiskt håll har det 
funnits medvetenhet om särskilt försörjningsstöd är mer stigmatiserande än att leva på de olika 
socialförsäkringsförmånerna som sjukpenning eller pension. (Socialdepartementet, 2004, s. 47). En 
anledning till detta kan enligt Ulmestig (2009) vara att en person som uppbär försörjningsstöd inte 
är en del av ett system som man varit med och finansierat utan istället lever ett slags gåvans logik. 
(Ulmestig, 2009, s. 92).  

 

3.6 Sammanfattning av kunskapsläget och bakgrund till min forskningsfråga 

För att försöka sammanfatta kunskapsläget kring försörjningsstöd ser vi att frågan om vilka som har 
rätt till försörjningsstöd under en mycket lång tid varit en viktig politisk fråga som engagerat 
många. Det har tydligen sedan 1700-talet funnits en uppdelning där etiketterna mellan grupperna 
varierat men huvudfrågan berört vilka som bör få ekonomiskt stöd från det offentliga samhället och 
vilka som inte bör får det. En viktig fråga har under lika lång tid varit vilka krav samhället ska ställa 
på de som inte följer de regler som satts upp för att få ekonomiskt stöd. Det visar sig också i den 
tidigare forskningen att kommunerna i Sverige under 1990-talet fick nya utmaningar då nya grupper 
sökte sig till socialtjänsten för att söka försörjningsstöd. Detta fick kommunerna att ta initiativ till 
egna kommunala insatser för många som levde på försörjningsstöd, insatser som tidigare 
traditionellt hade skötts i stor utsträckning av Arbetsförmedlingen. Det har också visat sig i 
forskningen att det förekommer känslor av obehag då en person ska kontakta socialtjänsten för att 
söka försörjningsstöd. Faktorer som ökar risken för att en person ska behöva leva på 
försörjningsstöd är att personen är ung, ensamstående, har allvarliga sjukdomar och/eller låg 
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utbildning. Då det kommer till faktorer som kan minska antalet personer som uppbär 
försörjningsstöd finns förutom de socioekonomiska, att helt enkelt ha rätt utbildning och rätt 
bakgrund även insatser som kommunen och staten erbjuder. Exempel på insatser som verkar leda 
till att en person får en annan inkomst än försörjningsstöd är utbildningar, aktiveringsinsatser 
(åtminstone för unga och de som står när arbetsmarknaden) samt subventionerade anställningar. Det 
finns dock många forskare som är kritiska till framförallt aktiveringsinsatserna och menar att de 
främst har en kontrollerande funktion. Denna studie kommer att fördjupas vad gäller klienternas 
upplevelse av sin situation och då sett ur ett empowermentperspektiv vilket är den valda teorin för 
denna studie. Jag vill genom intervjuerna få fram huruvida klienterna upplever att socialtjänsten 
arbetar empowermentinriktat.  
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4. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras empowermentteorin vilken är den valda teorin för studien. Först kommer 
teorins bakgrund och betydelse att uppvisas. Därefter kommer valet av teori att motiveras och en 
tillämpningen i denna studie förklaras. 
 

4.1.Teori 

Termen empowerment är en övergripande teori för socialt arbete. Enligt de etiska riktlinjerna för 
Sveriges Socionomers Riksförbund (SSR) bör allt socialt arbete genomsyras av empowerment.   
Begreppet kan både avse ett arbetssätt för bland annat socialtjänst samt en teori. Det praktiska 
arbetssättet sammanfattas av Payne (2008) med  
    

 Empowerment som handlar om att ifrågasätta förtryck och göra det möjligt för människor att 
ta kontrollen över de faktorer som styr dem.  

 Människors kontroll över hur sina egna problem definieras samt att de får göra sin röst hörd 
vid beslut och planeringen av åtgärder.  

 Att stärka människors personliga resurser så de får mer makt, kan få bättre självförtroende, 
självkänsla samt ändra sina förväntningar och öka kunskaper och färdigheter.  

 Att förändra själva myndigheten så att den blir mer öppen för delaktighet. 
 
Begreppet har två olika men närliggande betydelser, 1) att ge makt eller auktoritet samt 2) att ge 
möjlighet eller tillåtelse (Swärd & Starrin 2007, s. 261).   
   En betydelsefull del av teorin empowerment är att personer enskilt eller kollektivt ska ta 
kommandot utan att vänta på att någon annan ger tillstånd. (Swärd & Starrin 2007, s. 261ff). Payne 
(2008) menar att målet med empowerment är att hjälpa klienter få makt över beslut och få mer 
handlingsutrymme i sina liv. Detta ska ske genom att empowerment minskar effekten av personliga 
och sociala hinder (Payne, 2008, s. 16). Empowerment ställs också tydligt mot paternalism vilket 
utgör ett motsatt förhållningssätt för att hjälpa människor (Starrin 2009, s. 66). Enligt Askheim & 
Starrin (2009) för empowerment tankarna till självtillit, stolthet, delaktighet, egenkontroll, 
samarbete och deltagande (Askheim & Starrin 2009 s. 9).  
Genom empowerment ska klienter få påverka utformningen av sin egen planering, tillräckligt med 
makt ska lämnas över till klienterna för att de ska få kontroll över sitt liv. Teorin menar att klienter 
ofta besitter makt som de inte känner till eller vet hur de ska utnyttja, alltså kan den totala mängden 
makt öka utan att socialarbetarens minskar (Payne, s. 425). Denna syn på makt som någonting annat 
än ett nollsummespel är typisk för empowerment. Jämförelser kan göras med handledning av något 
slag, exempelvis då professorn handleder doktoranden eller arbetskamraterna ställer upp för 
varandra. I dessa fall förlorar ingen av parterna makt. En viktig del av empowerment inom socialt 
arbete är därför ut på att uppmärksamma klienter på den osynliga makt de har. En viktig 
utgångspunkt i teorin är att människor har kompetenser och förmågor som kan utvecklas men som 
förmyndarskap och professionalisering sätter upp hinder för (Starrin, 2009, s. 70).  
Det finns även varningar om hur begreppet kan missbrukas. Payne är tydlig med att empowerment 
inte får användas för att lägga allt ansvar på de enskilda individerna, då med det outtalade målet att 
det offentliga samhället resurser ska begränsas (Payne, s. 418). Begreppet kan också användas i 
manipulativt syfte för att dölja förtryckande strukturer och tas över av professionella och politiker 
som inte vill ändra dessa förtryckande strukturer (Swärd & Starrin 2007, s. 263). 
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Ett empowermentperspektiv innefattar alltså att klienten ska tänka på sig själv som värdefull och 
med förmåga att fullfölja handlingar. Klienten ska också känna tillit till sig själv och andra. Men det 
lika viktiga är att individen förstår att det omkringliggande samhället i sina strukturer kan förändras. 
Teorin vill hela tiden uppmärksamma klienters behov av inflytande och självbestämmande, åter 
igen motsatsen till paternalismens pekfingrar. Klienterna bör uppmuntras att ta egna initiativ och bli 
deltagande, grundläggande är att de ska styrkas i sin egen förmåga att avgöra vilka insatser som 
hjälper dem bäst. Att väga in klientens önskemål är grundläggande inom empowerment eftersom 
det alltid finns mer än en lösning på varje enskild problem och det inte är säkert att socialarbetarens 
förslag är det bästa ( Swärd & Starrin 2007:262f).  
   Mitt syfte med denna studie är att undersöka området kring hur personer som uppbär 
försörjningsstöd upplever sin situation, syftet innefattar frågeställningar kring hur klienter upplever 
hinder och möjligheter. Den sista frågeställningen berör klienternas upplevelse av socialtjänstens 
arbete med deras ärende. Den passar mitt syfte då teorins maktaspekt fokuserar mycket på just 
klientens självbild som betydelsefull, egenkontroll och delaktighet är centralt. Inom maktaspekten 
av teorin finns också en fokus på det också på det omkringliggande samhällets betydelse där 
särskild ett synliggörande av strukturer är viktigt. Inom teorin är makt i sig inget negativt utan är ett 
nollsummespel vilket nämns i inledningen. Då klienter intervjuas kan en bild växa fram hur 
empowermentinriktat det sociala arbetet är i praktiken.  
   Efter genomgång av empowermentteorin har ett antal centrala begrepp kommit fram vilka 
kommer att användas i analysen av intervjumaterialet. Dessa teman är delaktighet, självtillit, 
stolthet och makt. Dessa teman blir det centrala vid analysen av intervjumaterialet där hänsyn tas till 
syfte och frågeställningar. Dessa teman ses genom teorin som viktiga inslag i både klientens 
självbild och i relationen mellan klient och socialtjänst.  
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5. Metod 
 
I detta kapitel görs en presentation av studiens genomförande. Först presenteras metoden, hur den 
tidigare forskning och informanterna funnits. Därefter ett stycke om det praktiska genomförandet 
följt av analys och etiska överväganden. Slutligen kommer en diskussion kring frågor om reliabilitet 
och validitet och generaliserbarhet 
 

5.1 Förförståelse 

Som tidigare angivits har jag själv arbetat inom försörjningsstöd som ekonomihandläggare. Denna 
yrkeserfarenhet har givetvis redan gett mig ett ”inifrånperspektiv” på både klienten och 
socialtjänstens arbete med försörjningsstöd. Min förförståelse bygger också på att jag läser på 
socionomprogrammet med huvudämne sociologi och har därför främst ett sociologiskt och 
strukturellt perspektiv på sociala problem.  
 

5.2 Val av metod 

Kvale (2007) menar att om forskare vill ha kunskap om hur människor uppfattar sig själva och sin 
omvärld, så varför inte fråga dem? (Kvale 2007:9). Därför har en kvalitativ forskningsintervju valts 
som metod. Samtalet i en intervju kan kunskapsteoretiskt ses som ett grundläggande sätt att vinna 
kunskap (Kvale 2007:40). Inom kvalitativa undersökningar försöker forskaren alltså uppleva vad 
andra upplever (Larsson, 2008, s. 92).  
 

5.3 L itteratursökning 

Vid sökning efter litteratur har Uppsala universitetsbiblioteks sökverktyg Disaweb, Artikelsök och 
Primo använts. Även kungliga bibliotekets sökverktyg Libris har använts. Mina sökord har varit 
självförsörjning, arbetslöshet, socialbidrag, försörjningsstöd, socialtjänst, empowerment. Sökningar 
har även gjorts i kurslitteratur, avhandlingar, artiklar, statliga offentliga utredningar, lagar och 
dagspress.  
 

5.4 Informanter & urval 

Sex personer som för närvarande uppbär försörjningsstöd har intervjuats. De är mellan 25 och 45 år  
av blandade kön. Ungefär hälften av personerna är födda i Mellanöstern eller Afrika, den andra 
hälften i Sverige. Jag tog själv kontakt med en kommun och fick kontaktuppgifter till en enhetschef 
inom försörjningsstödsenheten i kommunen. Hon bokade ett möte med mig och enhetens 
myndighetschef och jag förklarade hur min undersökning skulle gå till och att jag var intresserad av 
att intervjua klienter som uppbär försörjningsstöd. De uppgav att jag själv skulle få informera 
handläggare som tar emot klienter i bidragsexpedition om vilka dagar jag finns på plats och att 
handläggarna själva då kan fråga klienter om de är intresserade av att delta i en studie. Mitt urval är 
alltså icke-slumpmässigt och kan betraktas som ett målstyrt urval då jag vill undersöka individer 
som har en koppling till mitt syfte vilket är att undersöka hur personer med försörjningsstöd 
upplever sin situation och sina möjligheter till att bli självförsörjande (Bryman, 2011, s. 350).  
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5.5 Genomförandet 

En intervjuguide skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Jag tog vid 
utformningen av frågorna även hänsyn till empowermentteorin som jag använde både vid 
utformningen av frågorna och vid analysen av intervjumaterialet. Mina teman är intervjupersonens 
bakgrund, vägen till försörjningsstöd, socialtjänstens arbete, vägen från försörjningsstöd. Sex 
enskilda intervjuer har gjorts, alla har varit semi-strukturerade vilket innebär att ett antal öppna 
frågor ställs till samtliga informanter. Alla informanter har fått svara på samma frågor vilket gör att 
det vid analysen kan göras en jämförelse mellan svaren där både likheter och skillnader kan 
diskuteras.  
   Jag fick även ett samtalsrum bokat under de tider då jag befann mig på försörjningsstödsenheten, 
dock frågade jag varje informant om de hellre ville genomföra intervjun någon annanstans. Innan vi 
gick in i samtalsrummet fick varje informant läsa igenom informationsbrevet (se bilaga 1).  
Intervjun bandades på min bärbara dator. Jag transkriberade sedan mina intervjuer inom två dagar. 
Jag transkriberade allt som intervjupersonen sa för att senare kunna göra en värdering av materialet. 
Dock tog jag inte med de delar av intervjun som berörde helt andra områden än det intervjun 
handlar om.  
 

5.6 Analys  

I en kvalitativ undersökning är analysen ett av de svåraste momenten i forskningsprocessen. Målet 
är att komma längre än det rent triviala och enkelt deskriptiva och istället fånga en helhetsbild med 
underliggande orsaksmekanismer (Backman, 2009, s. 60). Mitt analysmoment har underlättats 
genom att jag använt mig av semi-strukturerade intervjuer innan datainsamlingen (intervjuerna) 
påbörjats. Semi-strukturerade intervjuer ger informanten stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt. (Bryman, 2011, s. 413). Att tillåta informanten att avvika från intervjuguiden kan i kvalitativa 
studier ge kunskap om vad informanten tycker är relevant och viktigt (Bryman, 2011, s. 413).  
   Mina analysmetoder är meningskategorisering, meningstolkning och meningskoncentrering. 
Meningskategorisering innebär att längre uttalanden från intervjupersonerna reduceras till ett antal 
kategorier. Meningstolkning innebär en djupare och mer spekulativ tolkning av texten, 
Meningskoncentrering innebär att det mina intervjupersoner sagt formuleras mer precist. Genom att 
pressa samman långa uttalanden i kortare uttalanden får jag kortare och mer koncisa formuleringar 
(Kvale, 2007, s. 174). Under denna process tog jag hänsyn till mitt syfte, mina frågeställningar och 
begreppen delaktighet, självtillit, stolthet och makt från min teori empowerment. 
   Svaren från mina intervjupersoner delades upp i tre kategorier vilka bygger på kopplingen mellan 
mitt material från intervjuerna, empowermentteorin samt syfte och frågeställningar. Kategorierna 
som växte fram under analysarbetet var försörjningsstöd som positiv faktor, hinder och möjligheter 
till annan försörjning, samt socialtjänstens arbete.  
   Jag hade nu fått en utgångspunkt för hur jag fortsättningsvis skulle presentera studiens resultat. 
Det var nu dags att använda meningstolkning, jag läste igenom mitt material ett antal gånger för att 
hitta djupet av svaren. Med hjälp av denna metod fick jag fram ytterligare teman till vissa av mina 
kategorier jag fått fram vid meningskategoriseringen. Till sist använde jag mig av 
meningskoncentreringen för att komprimera vissa längre uttalanden till kortare där ändå det viktiga 
i det som sagt blir kvar. Efter jag gjort detta gick jag tillbaka till originaltexten för att kontrollera att 
det informanten sagt från början stämmer överens med materialet i resultatet.  
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5.7 E tiska överväganden  

I min studie har jag utgått från de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning från vetenskapsrådet (2002). Innan jag påbörjade intervjuerna fick 
jag underteckna ett förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om att inte lämna 
ut uppgifter från intervjuerna vidare. Eftersom ämnet kring försörjningsstöd kan vara känsligt har 
jag värnat konfidentialitet för mina informanter och nämner därför inte namn eller platser i min 
studie. Jag har tagit hänsyn till informationskravet genom att i både informationsbrevet (se bilaga 2) 
och muntligt informera informanterna om studiens syfte, att det hela är frivilligt och att de kan 
avbryta intervjun när som helst. Jag har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att muntligt fråga 
informanterna efter de läst igenom informationsbrevet om de fortfarande är intresserade av att delta. 
Jag har slutligen tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda intervjumaterialet till 
min studie och därefter radera de bandade intervjuerna och transkriberingarna när studien blev 
färdig. 
   Dessutom har informanterna fått med sig en kopia av informationsbrevet hem där både 
kontaktuppgifter till mig och min handledare finns om de skulle ha några frågor eller funderingar i 
efterhand kring studien eller intervjun.  
   Av hänsyn till anonymiseringen kommer jag i diskussionsavsnittet endast att göra kopplingar 
angående mönster mellan exempelvis nationalitet, utbildningsnivå och svar till grupper och inte till 
enskilda informanter.  
 
 

5.8 Reliabilitet , validitet, generaliserbarhet och avgränsningar.  

Reliabilitet och validitet är begrepp som från början skapades för kvantitativa studier, men   frågor 
som berör begreppen diskuteras även ibland vid kvalitativa undersökningar. I en kvalitativ studie 
som min arbetar jag fortlöpande med validitet och reliabilitet under hela undersökningen.  
Validitet handlar om att jag så nära som möjligt mäter det jag avser att mäta (Jönsson, 2010, s. 13). I 
min studie handlar det om att frågeställningar och frågor i min intervjuguide ska överensstämma 
med mitt syfte, men även om att jag i analysen av mitt material ska fokusera på rätt delar i 
förhållande till syfte och teori (Larsson, 2008, s. 66). Ökad validitet har även eftersträvats genom att 
med hjälp av följdfrågor ställa samma frågor på olika sätt.  
   Reliabilitet handlar om pålitlighet, att man är noggrann. I min kvalitativa studie strävar jag efter 
hög reliabilitet genom att försöka precisera mitt teoretiska begrepp empowermentteorin, så att teorin 
används på rätt sätt i förhållande till syftet. Jönsson (2010) beskriver reliabilitet som precision i 
mätverktygen (Jönsson 2010, s. 13). Därför kan även reliabilitet i min studie handla om kvalité på 
den tekniska utrustningen vid bandupptagningen och noggrannheten i transkriberingen.   
   Generaliserbarhet har också särskild betydelse inom kvalitativa studier. I min handlar det om att 
exempelvis förståelsen för hur personer som uppbär försörjningsstöd uppfattar sin situation kan öka. 
Studien är en kvalitativ undersökning som inte har ambitionen att vara statistiskt generaliserbar 
eftersom det rör sig om ett enskilt självständigt arbete med för få informanter (Kvale, 2007, s. 112).   
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6. Resultat 
 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras tillsammans med de tolkningar som analysen 
lett fram till. Resultaten presenteras utifrån de tre kategorier som kommit fram under analysarbetet. 
Dessa tre kategorier är försörjningsstöd som en positiv faktor, hinder och möjligheter till annan 
försörjning, samt socialtjänstens arbete och dessa ska förstås utifrån empowermentteorins begrepp 
delaktighet, självtillit, stolthet och makt. 
   Mina kategorier presenteras en i taget, under dessa redovisas resultatet utifrån olika teman som 
kom fram vid meningstolkningen.  
 

6.1 Försör jningsstöd som en positiv faktor 

Majoriteten av informanterna beskrev mängder med negativa aspekter av att uppbära 
försörjningsstöd vilket jag kommer att återkoppla till nedan. Men jag vill börja med att lyfta fram de 
delar informanterna beskrev som positivt med försörjningsstöd. Två av informanterna som själva 
inte hade invandrarbakgrund samt en med invandrarbakgrund beskrev försörjningsstöd som 
nödvändigt för personer som nyligen kommit till Sverige. Detta kan med empowermentteorin ses 
som ett sätt att få makt då man i och med Socialtjänstlagen har vissa rättigheter. En av 
informanterna säger: 
 

”Då man är ny i Sverige kan man ju inte ofta gå direkt till jobb utan får leva på 
försörjningsstöd under tiden man lär sig svenska, det är ju så det funkar” 

 
Tre av informanterna beskriver också hur de innan de blev aktuella inom socialtjänsten hade av 
andra fått höra om negativa erfarenheter från socialtjänsten men de själva idag känner att det blir ett 
samspel, så länge de tar med sig alla papper och redovisar utgifter och lär sig hur systemet fungerar 
inom försörjningsstödshandläggningen så menar informanterna att de också får sina pengar, en av 
informanterna menar 
  

”Det har i alla fall alltid fungerat bra för mig, jag har alltid fått pengarna i tid, men jag 
har hört så himla mycket innan jag kom i kontakt med soc., detta med att de inte betalar 
ut pengar tid, men det har inte varit något problem för mig, det har alltid gått lätt” 

 
Tre av informanterna beskriver hur de genom att inte behöva låna eller leva på familj, släkt och 
vänner kan känna något som kan betecknas som stolthet för att inte behöva leva på nära och kära, 
en av informanterna säger 
 

”Ja, jag har lånat av familjen..., ...men jag gillar inte det alls” 
 

Dessutom beskriver de yngre av informanterna hur de genom försörjningsstödet kan bo i en egen 
bostad och inte längre behöver bo hemma. En annan av informanterna uttrycker sig 
 

”jag får stöd av familjen om jag inte har råd med saker vissa månader, men de kan ju 
inte behöva göra allt för mig, jag är vuxen och kan inte bo hos dem o så” 

 
En annan yngre informant som länge levt av sina föräldrar menar att det fanns en stolthet i att inte 
längre orsaka ekonomiska problem i familjen 
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 ”min familj har hjälp till att stötta en hel del förut, men nu handlar de mest om att jag 
får mat ibland, och även låna bilen ibland när jag behöver den, det känns okej”  

 
Genom att sätta sin egen agenda där den ekonomiska grunden består av försörjningsstöd beskriver 
informanten hur det går att behålla stoltheten då familjen endast behöver låna ut exempelvis bil men 
informanten själv har makten över sin ekonomiska situation och inte är beroende av familjen.  

 

6.2 Hinder för och möjligheter till annan försör jning 

6.2.1 Bakomliggande faktorer 
 
Då det gäller bakgrunden till att mina informanter första gången ansökt om försörjningsstöd så var 
problematiken bristande språkkunskaper för att kunna klara sig på den svenska arbetsmarknaden för 
de informanter som var invandrare. Dessa informanter kunde idag tala och skriva på svenska. För 
de informanter som var födda i Sverige hade hälften psykiska sjukdomar som grund till att de från 
början ansökt om försörjningsstöd medans hälften angav arbetslöshet som grund. De informanter 
som angav arbetslöshet som grund hade också avbrutit sina gymnasiestudier i förtid.  
 
6.2.2 En negativ självbild som hinder  
Fyra av mina sex informanter beskrev negativa inslag i självbilden som är kopplat till att 
informanterna idag uppbär försörjningsstöd. Det som var gemensamt för alla dessa fyra var att det 
fanns en önskan om att de ville försörja sig själva genom ett arbete längre fram i tiden. Bristande 
självtillit var ett negativt inslag i informanternas självbild som förekom i alla dessa fyra 
informanters berättelser. Den bristande självtilliten beskrev informanterna som en följd av att under 
en längre tid inte kunna försörja sig själv, att ha misslyckats med arbete och utbildningar eller som 
en informant beskrev det tydligt, att inte få tjäna sina egna pengar utan att allt de kan få extra dras 
av från försörjningsstödet 

 
”Den där lilla hundringen skulle betyda mycket för mig, det är inte pengarna det 
handlar om utan att få upp självkänslan lite... ...man vill känna att man gör något bra, 
att man klarar något” 

 
Flertalet av informanterna talade också om hur de inte längre känner sig som en del av resten av 
samhället, att de inte känner att de lever som andra. Utifrån empowerment kan detta förstås som en 
känsla av att sakna delaktighet i det omkringliggande samhället. Just att ha ett arbete i framtiden är 
målet för samtliga av informanterna och det som tillsammans med utbildning anses vara förknippat 
med delaktighet i samhället. Men samtidigt som informanterna beskriver hur de inte är delaktiga i 
det omkringliggande samhället så ser fem av sex informanter sig också som maktlösa personer i 
olika utsträckning vilket bidrar till svårigheten att hitta en annan försörjning, en av informanterna 
säger 
 

”det känns ju tråkigt att behöva gå hit också... …man lever på skattebetalarna och så, 
och mina kompisar tycker det också.. ..de jobbar ju jag gör det inte” 
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Den skam som beskrivs av informanterna kan även i empowermentteorin förstås som brist på 
känsla av stolthet för det man gör eller är, en av informanterna förtydligade det hela på ett sätt som 
var representativt för majoriteten av informanterna  
 

”när man kom hit första gångarna alltså, man måste svälja så himla mycket stolthet, 
och inte skämmas över sig själv och inte sjunka genom jorden när man sitter där ute 
och väntar på att få gå in”  

 
 

 

6.2.3 Det omkringliggande samhället som hinder 
 
Majoriteten av mina informanter beskriver känslor av skam över att de lever på skattebetalarnas 
pengar. Det kan också förstås som att det omkringliggande samhällets normer och värderingar 
påverkat informanterna där det görs en skillnad på de som är värdiga och icke-värdiga medborgare. 
Utifrån empowerment handlar det till stor del om makt över att definiera en värdig medborgare.  
En av mina informanter svarar direkt på frågan om vad det svåraste med att leva på försörjningsstöd 
är 
 

”Det svåraste? Jag vill ha jobb, jag vill inte få socialbidrag längre” 
 

Men frågan om makt handlar hos tre av sex informanter också om makt över vad sjukdom är. Dessa 
tre informanter hade psykiska sjukdomar som inte syns på utsidan och detta beskrevs av 
informanterna som ett problem eftersom omgivningen på praktikplatser och i socialt nätverk har 
hade makten att definiera vad sjukdom är och inte är. En av informanterna säger. 
 

”Jag har ju haft praktikplatser förut som inte varit via soc.. .. de förstod inte att jag var 
handikappad på insidan, om man är vanligt handikappad syns det ju, men ångest och 
social fobi syns ju inte, .. .. det är svårt att få jobb eller praktik anpassade efter det jag 
har” 

 
 
Som beskrivits i detta avsnitt samt det ovan har alltså enligt informanterna det omkringliggande 
samhället stor betydelse både för att definiera informanternas värdighet, sjukdomar men samtidigt 
ge bekräftelse på att de gör ett bra arbete eller annan insats. 
 

6.2.4 En positiv självbild som styrka 

Samtliga informanter har hopp att på sikt få en annan försörjning. Alltså ses inte försörjningsstöd 
som en långvarig inkomstkälla för någon av mina informanter. Utifrån empowermentteorin kan det 
betraktas som att de besitter viss självtillit om vad de är kapabla till på sikt och med rätt stöd. 
Informanterna tar också makten att själva definiera sig själva som något annat än det de är och gör 
för tillfället. En av informanterna uttrycker sig 

”Ja min praktikplats är kul men det är inte så krävande egentligen, på sikt vill jag ha 
något mer utmanande som jag kan jobba med bara jag kommer över den här spärren, 
jag hoppas verkligen att jag kan gå tillbaka till universitetet, jag tycker ju egentligen det 
är kul att plugga, det är där jag passar in egentligen”  

Detta kan ses som en strävan efter större delaktighet i någonting som personen tidigare varit i men 
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kommit ifrån av olika anledningar. En annan av informanterna hade tidigare arbetat inom musik och 
var intresserad av att fortsätta med detta längre fram.  

”Ljud och musik är det jag vill syssla med i framtiden, men den utbildning jag vill gå 
kostar mycket pengar.. ..jag kommer behöva lägga massor med tusen per termin för att 
kunna gå där, men det kommer att gå, det känner jag”  

Det fem av sex informanter hade gemensamt var att de gärna talade om vad de gjort tidigare, om 
deras tidigare studier eller arbeten eller om vad de framöver ville göra.  

6.2.5 Det omkringliggande samhället som positiv faktor 
 
Även om majoriteten av informanterna själva hade en negativ bild av personer som tar 
försörjningsstöd som några som lever på andra och upplevde att majoriteten av samhället delar 
denna bild så betydde bekräftelse från omgivningen fortfarande mycket.  
   Särskilt då denna bekräftelse kom från verksamheter utanför socialtjänst och Arbetsförmedling. 
Just framgång och delaktighet i verksamheter utanför socialtjänst och Arbetsförmedling nämnde 
majoriteten som en anledning till ökad stolthet och självtillit , en av informanterna diskuterar hur 
det är på praktikplatsen då inte längre socialtjänsten har kontakt lika ofta: 

 
”Jag sköter ju kontakten med praktikplatsen själv, det känns som ett vanligt jobb och 
jag har till och med trappat upp jobbtiden, det känns som en bra grej, jag skulle vilja 
jobba där på riktigt och göra saker varje dag istället för att sitta så mycket och bara 
hänga hemma” 

 
Att sköta kontakter själv och att inte behöva stöd i allt kan också utifrån empowerment ses som att 
personen har makt över sig själv och sin situation.   
 

6.3 Socialt jänstens arbete 

6.3.1 Värdet av dialog mellan klient och socialt jänst 
 
Tre av sex informanter beskrev sig uppleva ett bra samarbete mellan sig själv och socialtjänstens 
medarbetare. Samarbetet bestod av att socialtjänsten hade lyssnat på informanterna när de hade 
kommit med förslag och idéer för att på sikt få en annan försörjning. Genom att låta klienten vara 
delaktig i planeringen ges även makt bort. Detta är centralt inom empowerment eftersom makt inte 
ses som något nollsummespel och det inte är säkert att myndighetens förslag på åtgärder är de bästa.  
En av klienterna säger 
 

”Jag har själv fått vara med och planera, där jag är nu har de liksom kontakt både med 
arbetsförmedlingen och med soc., och det är så himla skönt ,för man slipper springa 
runt mellan en massa ställen” 

 
Endast två av informanterna menade att socialtjänsten också tog till vara på informanternas 
särskilda styrkor. En av informanterna säger 
 

”De kom ju men förslaget om praktikplatsen, men det var ju i och för sig  för att de 
visste att jag passade så bra in där.. .. de verkar jobba lite så, de låter en gå på olika 
ställen och sen frågar de vad man tycker om stället” 
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Majoriteten av de informanter som svarade att socialtjänsten inte tagit till vara på deras styrkor på 
något särskilt sätt svarade dock att de besatt sådana som svar på andra frågor, det kunde röra sig om 
allt från kunskaper inom musik till universitetsutbildningar från andra länder utanför EU.  

 
Majoriteten av de informanter som hade haft en praktikplats menade även att det var skönt att inte 
bli pressad att gå ut hårdare på praktikplatsen än vad de klarade. Detta kan utifrån 
empowermentteorin ses som ett sätt att behålla självtilliten om att man är kompentent att klara av 
att slutföra handlingar. Att inte i förtid avbryta planerade praktiker kan också vara ett sätt att behålla 
stolthet inför andra på arbetsplatsen och övrig omgivning. En av informanterna berättar 
 

”men de propsade hela tiden på att jag skulle köra heltid direkt.. ..jag menar heltid på 
en gång, jag som inte gjort någonting på så länge, så då jobbade jag sönder mig , de 
blev en sån himla kontrast till hur jag levt förut liksom” 

 
Ur ett empowermentperspektiv är det viktigt att låta klienten få mer makt över sin situation men det 
kan även ibland vara bäst med lagom mycket makt anpassad till den enskilde klienten. I detta fall 
berör det frågan om vilka praktikplatser klienterna ska få förtroendet att börja på.  
 
 

6.3.2 Socialt jänsten som kontrollant  
 
Tre av sex informanter hade upplevde att socialtjänsten var allt för kontrollerande i sitt arbete. En av 
informanterna berättade om en kurs som socialtjänsten tidigare hänvisat informanten till. Kursen 
kändes inte meningsfull utan det var kontrollen som informanten kände var den främsta funktionen. 
Att behöva delta i verksamheter som inte känns meningsfulla utan kontrollerande ger ingen stolthet 
och i dessa fall då inte klienten varit delaktig i utformandet av aktiviteten har heller ingen makt 
skjutits över till klienten 
Informanten berättar 
 

”jag har gått på grejer förut, projekt o sånt, men man sitter bara o lyssnar på 
föreläsningar, skriver cv ensam o sånt skit, men jag vill inte bara sitta av tiden o att dom 
ska kolla en, jag vill ha nåt riktigt att göra”  

 
De två andra informanterna menade att socialtjänsten i sin handläggning av ekonomiärenden är för 
kontrollerande, en av informanterna säger 
 

”de är lite jobbigt att så fort man gör ett litet fel så får man ett hugg, jag är väldigt 
nervös för såna här saker på grund av min sjukdom, jag har alltid fått pengar i tid men 
jag önskar de kunde tro på en mer”  

 
Båda informanterna sa att de förstod varför en viss kontroll förekommer och att de känner hur de 
själva kan underlätta handläggningen. Detta kan ur ett empowermentperspektiv tolkas som att 
informanterna förstår att de besitter en del makt i handläggningsprocessen som kan göra den 
snabbare eller långsammare. En informant säger 
 

 ”men de måste ju kontrollera också, till exempel hur mycket pengar försäkringskassan 
sätter in innan socialen kan sätta in pengar, men de beror ju på mig också, de måste 
skicka in de där blanketterna i tid” 
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7. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer först resultatet att sammanfattas i en summering. Denna summering kommer 
sedan i en övergripande diskussion att jämföras med det aktuella kunskapsläget, där kommer och 
redogöras för eventuella likheter och skillnader i resultaten som framkommit. En diskussion 
kommer även föras utifrån empowermentteorin och tolkningarna den lett till samt huruvida studiens 
syfte och frågeställningar är besvarade. Slutligen kommer redogöras för vilka slutsatser det går att 
dra av denna studie samt vilka upplägg för kommande studier som kommit till.  
 
 

7. 1 Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att skapa en djupare kunskap om hur personer som uppbär 
försörjningsstöd ser på sin situation och sina möjligheter att bli självförsörjande. Resultaten visar att 
det finns mycket motstånd mot att söka försörjningsstöd hos informanterna. Detta var särskilt 
tydligt hos dem som hade läst på universitet eller som hade haft ett kvalificerat arbete. Detta kan 
tolkas som att bilden av en person som uppbär försörjningsstöd inte passar ihop med bilden av en 
person som ska läsa en akademisk utbildning eller har ett statusfyllt arbete. Hos de personer som 
tidigt blivit aktuella hos socialtjänsten på grund av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom fanns en 
större förståelse för den aktuella situationen. Dock fanns det hos samtliga informanter en vilja att på 
sikt få en annan inkomstkälla än försörjningsstöd. Även den nuvarande självbilden var mer negativt 
påverkad av att uppbära försörjningsstöd hos just de informanter som tidigare under längre tid haft 
en annan inkomstkälla. Jag har i min studie har försökt utgå från ett neutralt förhållningssätt till 
personer som uppbär försörjningsstöd bland annat genom att just kalla det uppbära istället för vara 
beroende av eller annat som signalerar negativa känslor. Trots detta var det ingen av mina 
informanter som utgav sig för att vara nöjd med att leva på försörjningsstöd eller såg det som ett 
gott liv och en god framtid.  
   Efter att ha intervjuat informanterna under en stund började samtliga att berätta om andra sidor av 
dem förutom den som besöker socialkontoret. Det vill säga de lyfte fram delar av sig själva som 
aktörer på andra arenor. Det kunde gälla allt från musik till kunskaper de förvärvat genom tidigare 
studier eller arbeten. Detta tyder på att deras självbild är mycket större och bredare än endast en 
”klient på socialtjänsten”. Det var också framgångar som ligger utanför socialtjänst och 
verksamheter inom Arbetsförmedling som informanterna menade gav dem allra mest. Arenorna 
utanför myndigheter påminner inte heller informanterna om deras klientroll hos socialtjänsten utan 
ger dem fler andra roller.  
   Ingen av informanterna menade heller att de hade dåliga erfarenheter av någon handläggare eller 
socialsekreterare på försörjningsstödsenheten. Dock berättade en informant om dåliga erfarenheter 
av andra delar av socialtjänsten i annan kommun. Det var ingen av informanterna som uppfattade 
socialtjänstens personal som stigmatiserande i deras roll som klient. Dock fanns stora behov av att 
bättre ta till vara på klienternas styrkor enligt informanterna. Detta var något som socialtjänsten inte  
hade gjort för de flesta av informanterna.  
   Det förekom också kritik mot att socialtjänstens personal ibland kan vara för kontrollerande, 
särskild gällde det då det handlade om den formella handläggningen där olika dokument och intyg 
måste in vid vissa tidpunkter för att informanterna skulle få in sina pengar på kontot till rätt dag. 
Det fanns dock samtidigt med denna kritik en viss förståelse hos samtliga informanter för att 
socialtjänsten måste göra vissa kontroller för att inte pengar ska betalas ut felaktigt. Svaren kring 
socialtjänstens roll ska också tas med viss reservation då samtliga intervjuer gjordes på lokaler som 
jag fått låna av myndigheten själv. Även om jag var tydlig med att det som kommer fram i 
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intervjuerna kommer att anonymiseras så kan jag som student fortfarande ha setts som en 
representant för myndigheten och inte enbart för studien. På grund min egen förförståelse som 
socialbidragshandläggare kan jag även ha varit mindre kritisk mot myndighetsorganisationen som 
liknar den jag själv arbetat inom.  

 
      

7.2 Övergripande diskussion 

Utifrån kapitlet tidigare forskning där kunskapsläget inom området försörjningsstöd presenteras 
tydliggörs att kommunerna fått ökade kostnader för försörjningsstöd under 1990-talet och bland 
annat därför valt att använda sig av olika modeller för att motivera och kontrollera klienter. 
Resultatet av denna studie visar att det förekommer kontroll i den regelbundna handläggningen av 
försörjningsstöd som främst består i att klienterna måste styrka påståenden, sjukskrivningar och 
aktiviteter med skriftliga intyg. Endast ett fåtal av mina informanter beskrev hur de blivit tvingade 
att delta i någon form av aktiveringsåtgärder. Dock bör sägas att exempelvis de informanter som 
inte var födda i Sverige hade deltagit i Svenska för invandrare, SFI under sin första tid som klienter 
inom försörjningsstöd. Ett deltagande i SFI är vanligtvis ett villkor för att försörjningsstöd ska 
utbetalas. Flera av mina informanter hade också haft eller hade idag psykiska sjukdomar som också 
kan ha varit en grund till att de inte blivit ombedda att delta i aktiveringsåtgärder. Den informant 
som beskrev en kurs informanten blivit förmedlad via socialtjänsten som främst kontrollerande var 
inte främst negativ mot att en kurs blivit förmedlad som villkor för försörjningsstöd utan att 
innehållet var sånt att det inte kunde ses som om det genom kursen blev lättare för informanten att 
få ett arbete. De bakomliggande orsakerna från kapitlet om tidigare forskning till att personer väljer 
att söka försörjningsstöd stämmer överens med var som framkommit i studiens resultat. Att vara 
ung, att ha sjukdomar eller att ha invandrarbakgrund ökar sannolikheten för att man ska bli tvungen 
att uppbära försörjningsstöd. Ett skäl till att invandrarbakgrunden ökar sannolikheten är att de 
personer som läser svenska för invandrare (SFI) och saknar inkomster uppbär försörjningsstöd.  
   Även om ingen informant sa det rakt ut så blev det ändå tydligt i mitt resultat att informanterna 
vet att om de gör någonting fel som exempelvis inte lämnar in sjukintyg i tid så kanske inga pengar 
utbetalas. I kapitlet om tidigare forskning så framkom det att relationen mellan socialtjänst och 
klient inom försörjningsstöd är mycket ojämlik, detta tycks vara fallet även i denna studie.  
Har jag då besvarat mitt syfte och mina frågeställningar? Denna studie har givit en bild av hur sex 
personer som idag uppbär försörjningsstöd ser på sin situation, där har ingått bland annat hur de ser 
på sina möjligheter att bli självförsörjande. Det som har varit mycket intressant är att ingen av 
informanterna ansåg att situationen var för evigt och hopplöst utan alla hade idéer om att de på sikt 
skulle få en annan försörjning. Frågan var bara hur. Min första frågeställning berörde hinder för att 
bli självförsörjande. Studien berör inte så mycket av bakgrunden till att personerna sökt 
försörjningsstöd från början utan konstaterar att det beror på sjukdomar, arbetslöshet och bristande 
kunskaper i svenska språket. Istället hamnade fokus på vad som informanterna upplever att tiden 
som klient inom försörjningsstöd gjort med deras möjligheter och deras bild av sig själva. Då det 
kom till frågeställning om vad som behövs för att informanterna skulle bli självförsörjande så talade 
de direkt ofta om att ett jobb som passade dem och deras person skulle lösa mycket. Men flera av 
dem beskrev också framgång utanför socialtjänstens verksamheter som mycket positiva och 
värdefulla för deras självbild. Utifrån begreppen delaktighet, självtillit, stolthet och makt från 
empowermentteorin är naturligtvis känslan av att lyckas med något själv utanför myndigheten 
viktigt för att få ett arbete eller kunna påbörja en utbildning. Frågeställningen om vad de anser om 
socialtjänstens arbete beskriver hur det både finns negativa och positiva sidor av arbetet, ofta från 
samma informanter. Det fanns en stor förståelse för varför myndigheten arbetar som den gör 
samtidigt som många informanter kände att myndigheten inte lite på dem fullt ut utan krävde intyg 
för exempelvis förlängning av sjukskrivning eller närvaro på utbildningar.  
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7.3 Implikationer för forskning och praktik  

  
 Vilka slutsatser kan då dras av denna studie? Att som klient leva på försörjningsstöd är ofta 

förknippat med olustkänslor och skam. Inte för att socialtjänsten aktivt lägger dessa känslor på sina 
klienter utan för att just försörjningsstöd förknippas med att utnyttja samhället. Detta gäller både 
klienters egen självbild och klienters upplevelse av omgivningens bild. Eftersom informanterna 
ansåg sig få ut mycket gott av att delta i verksamheter utanför socialtjänstens område är frågan om 
socialtjänstens i dess nuvarande form kan ändra på detta? Stigmatisering är svårt att ändra på och 
ansvaret för att minska stigmatisering ligger ju inte hos personer som av någon anledning söker 
försörjningsstöd.  
   Socialtjänstens försörjningsstödsenheter har idag både personer med högre utbildning från andra 
länder tillsammans med människor som regelbundet får nya sjukskrivningsintyg, vad kan 
socialtjänsten göra för dessa personer? Dessutom framkommer det i studien att väldigt få personer 
vill leva på försörjningsstöd utan det anses vara det sista alternativet.  
   Uppenbart är att klientgruppen inom försörjningsstöd har förändrats de senaste decennierna och 
det är då också naturligt att myndigheten måste förändras för att anpassa sig till dessa nya grupper. 
Det framkom i studien att klienter inom socialtjänstens sällan upplever att socialtjänsten tar vara på 
deras styrkor och lyfter fram dessa. 
   Kanske skulle en bättre samverkan alternativt tydligare ansvarsfördelning mellan 
Arbetsförmedling och Socialtjänst kunna ge klienter bättre stöd. Ett förslag på en framtida studie är 
att jämföra kommuner som valt att integrera socialtjänst och arbetsförmedlingen i samma lokaler 
och kommuner som har de två myndigheternas kontor och verksamheter helt åtskilda. 
   De informanter som sökt försörjningsstöd på grund av arbetslöshet hade också avbrutit sina 
gymnasiestudier i förtid, detta är också ett problem där socialtjänst inte kan göra något utan mer 
samverkan kan behövas för att undvika att en ung person går ut i arbetslöshet. I normalfallet är det 
först då en ung person hoppar av gymnasiet som föräldrarna inte längre är försörjningspliktiga. 
   Då fler och fler personer blir aktuella som klienter hos försörjningsstöd blir även frågan om andra 
ersättningsmodeller aktuell, frågan om medborgarlön är idag ingen stor politisk fråga men 
försörjningsstödet är heller inte utformat för att vara den långvariga inkomstkälla det har blivit.  
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Information till intervjupersonen  
Jag heter Gustaf Nilsson och är student på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. 
Jag söker 3-5 personer att intervjua. Deltagandet är betydelsefullt för studien, det är också helt 
frivilligt och intervjupersonen kan när som helst välja att avbryta intervjun. Alla svar från dem som 
ställer upp på intervjun kommer att anonymiseras. 
 
Uppsatsens tema 
Uppsatsen handlar om hur personer beroende av försörjningsstöd ser på sin situation, fokus ligger 
på hur personerna ser på möjligheterna att bli självförsörjande och hur de anser att socialtjänsten 
arbetar med försörjningsproblematiken. Jag tror och hoppas att min uppsats ska lyfta fram vilka 
faktorer som har betydelse i relationen mellan socialtjänsten och klienter och i arbetet med 
försörjningsstöd. Jag hoppas också att jag i min kommande yrkesroll kan ha nytta av resultaten. Min 
handledare är Katarina Thorén som är universitetslektor på sociologiska institutionen vid Uppsala 
universitet.  
 
Genomförandet 
Intervjun kommer att ta mellan ca 30-60 minuter.  Deltagandet är helt frivilligt, intervjun kan 
avbrytas när som helst om intervjupersonen så önskar. Svaren kommer att anonymiseras för att det 
inte ska vara möjligt att identifiera intervjupersonen. Intervjun kommer att bandas och transkriberas 
av mig. Materialet kommer endast att användas till denna uppsats, bandningar och utskrifter av 
intervjuer kommer att förstöras då studien är färdig.  
 
 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt 
 
Gustaf Nilsson, student socionomprogrammet Uppsala Universitet 
Tfn: 0739-284326 
E-post: gustaf.nilsson@yahoo.se 
 
Katarina Thorén, universitetslektor, Uppsala Universitet  
Tfn: 018-471 11 93 
e-post: katarina.thoren@soc.uu.se 
 
 
Jag ger härmed samtycke till att bli intervjuad  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
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Intervjupersonens bakgrund 
Familjesituation 
Nätverk 
Utbildning 
Eventuella tidigare arbeten 
Intressen 
 
Vägen till försörjningsstöd 
Tidpunkt och anledning till första ansökan?  
Har du haft perioder utan försörjningsstöd sedan första ansökan, varför? 
Anledning till fortsatt försörjningsstöd idag? 
Största svårigheten med att leva med försörjningsstöd? 
Finns något positivt med att leva med försörjningsstöd? 
 
Socialtjänstens arbete 
Känner du dig delaktig i din planering för att bli självförsörjande?  
Har du tagit egna initiativ till insatser? Varför, varför inte?  
Hur ser den bästa hjälpen till just dig ut enligt din mening?  
Hur tar de tillvara på dina styrkor 
Har du förtroende för socialtjänstens arbete, varför el. varför inte?  
 
Vägen från försörjningsstöd 
Vilka andra försörjningsmöjligheter finns, a-kassa, försäkringskassa, familj? 
Hur ser du på dina möjligheter att få en annan försörjning framtiden?  
Vad skulle du vilja ha för sysselsättning?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


