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Abstract 
This study is about a social workers’ knowledge of shame. Shame in this context is the 
embarrassment and humiliation that many people feel when they have to apply for financial 
assistance which equates to approximately half a million people each year in Sweden. The 
aim of this study is to understand if and how social workers in this field become acquainted 
with shame, and how it is exposed and then handled by the social workers in the meeting and 
work with clients. In order to achieve the purpose of the study, we also to some extent, need 
to study knowledge and how social workers obtain knowledge in social work. To analyse the 
results and to answer the aim of the qualitative study, the study relied on the concepts of 
knowledge and embarrassment. Informal interviews were conducted with both managers and 
social workers at two smaller social offices. Results showed that respondents, as previous 
research shows, think it is important to use new knowledge and new science in their daily 
work, but contend that there is a lack of time that makes it difficult for them to assimilate 
these things. There were different opinions among the social workers and the managers as to 
what information and research was being communicated. The study showed that none of the 
respondents knew any research of shame or about how clients perceive the visit to the social 
services office. The social workers indicated that there was shame clearly evident in the 
meetings, but that it differs between different categories of people. Remarkably, the 
respondents stated that they believed that immigrants do not feel shame, while previous 
research shows that immigrants belong to the group of people that feel most ashamed of 
having to apply for financial help. How social workers handle shame in meetings with clients 
differs, and the development of knowledge occurs in different ways. The study concluded that 
there is a substantial sort of knowledge, and that this takes place along with needs and 
interests. 
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1. Inledning 
Forskningsrapport på forskningsrapport visar att människor som ansöker om ekonomiskt 

bistånd mår direkt dåligt av att uppsöka socialkontoret. Bland annat publicerade den fackliga 

tidskriften Socionomen under 2010 ett temanummer om fattigdom, med ett antal artiklar om 

de skamkänslor som uppstår till följd av fattigdom och bidragstagande.1 De känner sig 

kränkta, blottade och upplever ofta stor skam över att behöva gå dit. Ytterligare forskning 

visar även att allmänhetens attityder till bidragstagare och arbetslösa i alla tider har varit 

negativ, och att det finns en utbredd uppfattning om att de är lata, arbetsovilliga och saknar 

ambitioner till att förändra sina liv.2 

    237 300 hushåll, cirka 422 300 människor, fick under 2009 ekonomiskt bistånd. 36 procent 

av dessa var långvariga bidragstagare; det vill säga erhöll bistånd under minst tio av årets 

månader. Antalet bidragstagare har under 2010 ökat, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).3 

Vissa behöver uppsöka socialtjänsten vid enstaka tillfällen, andra behöver gå dit månad efter 

månad, år efter år. Är handläggare medvetna om hur klienter känner det, och görs något för att 

mildra obehaget de upplever vid besök på socialkontoret? 

    Att jobba med ekonomiskt bistånd är ett av de vanligaste områdena inom socialt arbete, och 

något som drygt 60 procent av alla socialarbetare någon gång har arbetat med.4 Ofta framhävs 

komplexiteten inom yrket, och en mängd faktorer som det politiska läget, lagar och 

strukturella förändringar, påverkar arbetets organisering.5 Att arbeta inom ekonomiskt bistånd 

kräver kunskap inom en mängd områden, och forskning produceras ur flera olika perspektiv. 

    Forskning om skuld, skam och klienters upplevelser… Vem skrivs den för och vem läser 

den? Tar handläggare del av denna forskning och kunskap; handläggare som dagligen möter 

de människor forskningen skildrar? Forskning kan vara till nytta på en högre nivå; i 

forskarvärlden och på en politisk nivå, för att på sikt kunna förändra saker i vårt samhälle. De 

som befinner sig i det praktiska, sociala arbetet på individnivå har dock möjlighet att förstå 

och hantera människors agerande ifall de förstår orsaken till det. Skam är en känsla som ofta 

finns hos de som ansöker om ekonomiskt bistånd, och som kan skapa starka reaktioner. 

Genom kunskap om till exempel skam kan handläggare direkt påverka bemötandet och det 

dagliga sociala arbetet.  

 

                                                 
1 Socionomen, 2010, nr. 4. 
2 Halleröd, 1993, s. 114 
3 Socialstyrelsen, 2010, s. 5  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-11, 
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/ekonomisktbistandfortsatterattokakv22010  
 
4 Minas, 2008, s. 173 
5 Minas, 2008, s. 149 
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1.1. Problemformulering 

Redan på 1700-hundratalet fanns ett intresse för den skam som drabbade människor längst ner 

i samhällets skikt, vilket skildras i Smith’s bok ”The Theory of Moral Sentiments”.6 I boken 

beskriver Smith den fattiges skam genom känslan av att inte bli sedd och att inte få respekt 

eller medkänsla av andra. Även Simmel7 forskade och skrev för över 100 år sedan om ämnet 

ur en samhällelig och psykologisk vinkel, och menade att skam är den känsla som uppstår när 

man ser sig själv ur andras ögon på ett negativt sätt.  

    När det handlar om känslor som väcks hos de som ansöker om ekonomiskt bistånd är det 

ofta skam man talar om. Skammen över att vara fattig och inte klara sin ekonomi, och 

skammen över hur andra människor ser på bidragstagare.8 Ända sedan Smith’s och Simmels 

tid har forskare intresserat sig för skam. Scheff, Starrin, Jönsson, Halleröd och Angelin.9 är 

bara några av de forskare som på senare år belyst de negativa konsekvenserna känslan 

medför; som till exempel försämrad självkänsla och känsla av att vara mindervärdig 

    Intresset för emotionsforskning har ökat de senaste årtiondena. Emotioners betydelse 

hjälper oss att förklara och förstå samspel mellan människor, och samspel mellan individ och 

samhälle. Forskare är överens om att emotioner fyller en viktig signalfunktion, och att 

emotioner ger information om att vi ska bli uppmärksamma på vad som faktiskt sker omkring 

oss. Vissa emotioner, som rädsla och skam, är ofta indikation på att något är i obalans i en 

social  relation.10   

   Varje månad befinner sig hundra tusentals människor i en situation som gör dem tvungna att 

ansöka om ekonomiskt bistånd, något som enligt forskare upplevs väldigt skamfyllt. Hur 

medvetna är då handläggare om denna forskning och om hur klienterna upplever besöket? 

Märker handläggarna av skam, och försöker de i så fall göra något åt den?  Hur man bemöts 

och hur den första kontakten med socialtjänsten upplevs har stor betydelse för den fortsatta 

kontakten. Bemötandet påverkar hur man kommer att se på sig själv, och om man kommer att 

identifiera sig som klient eller fortsatt som en samhällsmedborgare med rättigheter.11 

 

                                                 
6 Smith/Raphael, 1759/1982 
7 Simmel, 1965, s. 118-140 
8 Starrin, 2010, s. 49-53 
9 Scheff, 1994; Starrin, 2010  Jönsson, 1999; Halleröd, 1993;  
10 Starrin & Wettergren, 2008, s.105 
11 Billquist, 1999, s. 74 
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1.2. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att förstå om och hur handläggare inom ekonomiskt bistånd 

får kunskap om skam, hur de eventuellt märker den och i så fall hanterar denna känsla i mötet 

med klienter och på arbetsplatsen. 

 

1.3. Frågeställningar 

De frågor uppsatsen kommer att utgå ifrån är; 

- Om och hur får handläggare kunskap om skam hos klienter, och hur visar sig denna?  

- Hur hanterar handläggarna den eventuella skammen i mötet med klienter, och hur 

arbetar man på arbetsplatsen med bemötandet utifrån skam?  

 

1.4. Begreppsförklaring 

I forskning, litteratur och tal används ofta begreppen socialbidrag, försörjningsstöd och 

ekonomiskt bistånd om vartannat. Där finns dock skillnader mellan begreppen som här 

definieras kort. Även Skillnaden på möte och bemötande kommer att redogöras. 

 
1.4.1. Socialbidrag 

I vardagligt tal är socialbidrag fortfarande en vanlig benämning på den ekonomiska hjälp som 

går att erhålla då andra inkomstkällor saknas. I den gamla fattigvården benämndes denna 

hjälp för understöd, men bytte senare namn till socialhjälp och 1982 till socialbidrag.12 Det 

tidigare understödet kunde ges i olika former; som kontantunderstöd, institutionell fattigvård 

och övrig fattigvård, medan socialbidraget endast gavs i kontant form.13  Benämningen 

socialbidrag höll sig kvar fram till 2001, då bidraget bytte namn till ekonomiskt bistånd. 

Namnändringen genomfördes även på Socialstyrelsen i enlighet med den nya lagen.14 

 

1.4.2. Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd  

Den huvudsakliga anledningen till att socialbidraget bytte namn till ekonomiskt bistånd var att 

det under 1990-talet miste sin ursprungliga funktion som ett tillfälligt ekonomiskt stöd. 

Antalet människor med socialbidrag mångdubblades under denna period, och för många, med 

bristande fotfäste på arbetsmarkanden, blev bidraget av mer varaktig karaktär. Man menade 

                                                 
12 Jönsson & Starrin, 1999, s.12 
13 Rauhut, 2002, s. 12, 144 
14 Socialstyrelsen, 2010, s. 308  
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att bidraget inte längre i huvudsak kunde kopplas till människors sociala problem, utan blev 

ett bidrag i första hand kopplat till försörjningsproblem.15  Ekonomiskt bistånd består av två 

olika delar; försörjningsstöd och stöd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet ska bekosta 

allt i den vanliga löpande livsföringen; som boende, mat, kläder och så vidare. Stöd för 

livsföringen i övrigt är till kostnader utöver det vanliga, som den sökande behöver för en 

skälig levnadsnivå; till exempel glasögon, tandvård och mediciner. I och med den nya 

socialtjänstlagen stärktes den enskildes rättigheter genom rätten att överklaga biståndsbeslut 

och genom den så kallade riksnormen, som är den summa regeringen varje år beslutar är 

skälig till uppehälle, och som inte får understigas av kommunerna.16     Ekonomiskt bistånd 

har en selektiv utformning, vilket innebär att det genom en individuell behovsprövning 

urskiljer berättigade från oberättigade.17 

    I mycket av den forskning som idag produceras använder forskare fortfarande socialbidrag 

som begrepp, även i texter som rör de senaste tio åren då bidraget ändrat benämning till 

ekonomiskt bistånd. I denna studie kommer begreppet ekonomiskt bistånd att användas då 

studiens kontext är nutid, och då det får anses vara av vikt att använda en benämning som 

syftar till att minska kopplingen mellan ekonomisk hjälp och sociala problem.  Då tidigare 

forskning berörs kan socialbidrag användas i de fall forskningen rör en tid då detta avsågs. De 

personer som erhåller stödet kommer i texten att benämnas biståndstagare alternativt 

bidragstagare eller klienter. Arbetet som studien behandlar kommer att benämnas arbetet med 

ekonomiskt bistånd alternativt försörjningsstöd. Liksom arbetaren på denna plats kommer att 

benämnas socialarbetare, handläggare eller socialsekreterare. 

 

1.4.3. Möte och bemötande 

I löpande text kommer även benämningarna möte och bemötande att användas. Möte kan 

innebära att träffas, prata i telefon eller på andra sätt kommunicera; det vill säga 

kommunikation mellan två eller flera människor. I denna studie avses dock den faktiska 

situationen där två eller flera människor träffas. Bemötande avser hur parterna agerar och 

förhåller sig mot varandra i själva mötet, det vill säga hur man möts. Mötet är själva 

händelsen, där bemötandet är förhållningssättet till den andre i mötet.18 

                                                 
15 Regeringen, 2000/01:80, s. 183 
16 Regeringen, 2000/01, s. 86 
17 Johansson, 2008, s. 107 
18 Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, 156-158 



 10 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
Som tidigare nämnts har skam hos fattiga människor intresserat forskare långt tillbaka i tiden. 

Den här studien vill förstå om och hur handläggare inom ekonomiskt bistånd får kunskap om 

skam, och hur den eventuella kunskapen påverkar arbetet. För att syftet ska kunna nås måste 

vi därför även i viss mån studera kunskap. Då studien är komplex så till vida att två olika 

ämnen studeras; skam och kunskapsanvändning, kommer bakgrund och tidigare forskning att 

presenteras tillsammans, för att inte riskera att bli upprepande genom att presentera ämnena 

två gånger under två olika rubriker.  

 

2.1. Socialbidraget  

För att bättre förstå sambandet mellan skam och socialbidrag, nutidens ekonomiska bistånd, 

kommer detta här att sammanfattas. 

 
2.1.1. Historisk bakgrund 

Under 1800-talet fanns en tanke om att alla vuxna ansvarade för att försörja sig själva, vilket 

många hade svårt att klara under urbaniseringens och industrialiseringens framväxt. Därför 

kom fattigvårdsförordningarna 1847 och 1853, där det fastställdes att socknar och städer 

skulle ge nödvändig vård och försörjning till fattiga. Det skulle finnas en fattigvårdsstyrelse i 

varje socken och den fattige gavs rätt att överklaga beslut om fattighjälp. Samtidigt ökade 

rädslan för fattigdomen, och man var rädd för att den bland annat skulle medföra ökad 

brottslighet och prostitution och att den skulle ”smitta”. Ju fler som behövde ekonomisk hjälp, 

desto mer legitimt skulle det komma att ses att leva på andra. Att minska antalet fattiga blev 

ett samhällsintresse, och det startades diskussioner om en förebyggande fattigvård för att få 

fler till självförsörjning.  1871 kom därför en ny fattigvårdsförordning med en striktare syn på 

fattiga. Man menade att de tidigare förordningarna, där samhället hade större skyldigheter 

gentemot den enskilde, hade bidragit till fattigdomens utbredning och den enskildes rätt att 

överklaga togs nu bort och det infördes en uppdelning mellan obligatorisk och frivillig 

fattigvård. Den frivilliga delen kunde beviljas av kommunerna där det ansågs befogat. 

Skyldigheten att arbeta var viktig och man talade om rättfärdiga och orättfärdiga fattiga. De 

som undantogs, de rättfärdiga fattiga, var gamla, sjuka och barn.19  

    Den restriktiva fattigvårdsförordningen ersattes med Fattigvårdslagen 1918, där man  

                                                 
19 Qvarsell, 2008, s. 73-83 
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fortfarande skiljde på rättfärdiga och orättfärdiga fattiga, men återinförde rätten att överklaga. 

Fattighusen omvandlas till ålderdomshem, men arbetslinjen, det vill säga skyldigheten att 

arbeta, kvarstod och så kallade arbetshem inrättades. Hit kunde män dömas till tvångsarbete 

ifall de försummade att försörja sin familj.20 På 1930-talet kom det socialdemokratiska styret 

och stora satsningar gjordes för att höja välfärden i syfte att motverka sociala problem. 

Arbetsmarknads-, bostads- och familjepolitik började bedrivas, och 1956 infördes 

socialhjälpslagen, där flera kontrollerande delar av lagstiftningen försvann. Samtidigt kom 

barnbidraget, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som universella bidrag; det vill 

säga bidrag som gällde för alla berättigade utan prövning. Detta skulle minska behovsprövade 

bidrag och den skam och stigmatisering det innebar.21 

    1982 trädde 1980 års Socialtjänstlag i kraft. Denna skilde sig från de tidigare lagarna 

genom att den var en så kallad ramlag, vilket innebar att den inte var reglerad i detalj. Stödet 

kom att utökas från att tidigare ha gällt boende mat och kläder till att nu även gälla telefon, 

TV, försäkringar med mera för att tillförsäkra en den enskilde en skälig levnadsnivå.22 Vissa 

kommuner försökte här anonymisera bidragshanteringen, begränsa handläggarnas insyn i den 

sökandes privatliv och minska den personliga kontakten i syfte att motverka stigmatisering. 

Enligt Johanssons tolkning försökte kommunerna behandla socialbidragstagarna som 

medborgare.23 

   Den enskildes rätt till socialbidrag började dock att omtolkas under 1980- och 90-talet, och 

det skulle inte längre vara möjligt att passivt uppbära socialbidrag. 1998 års socialtjänstlag 

kom med införandet av försörjningsstöd, som syftade till att säkerställa den enskildes rätt och 

rättssäkerhet. Lagen innehöll samtidigt nya paragrafer om bidragstagares skyldighet att delta i 

kommunala aktiveringsprogram, något Johansson jämför med den tidigare fattigvårdens 

arbetskrav.24 Ulmestig pekar på hur detaljerade riktlinjer med fokus på aktivering innebär att 

handläggarna idag ställer högre krav på bidragstagarna, med hot om sanktioner och indraget 

bidrag ifall inte kraven följs. Han menar vidare att den nya aktiveringspolitiken gjort 

arbetslösa socialbidragstagare till en egen grupp som behöver andra åtgärder och lösningar än 

övriga arbetslösa. De som uppbär a-kassa eller sjukersättning erbjuds åtgärder inom statlig 

arbetsmarknadspolitik, medan de som får ekonomiskt bistånd får kommunal aktivering, vilket 

har stärkt gränsen mellan etablerade och oetablerade arbetslösa. Den som idag behöver ansöka 

om ekonomiskt bistånd får sin ekonomi regelbundet granskad och ifrågasatt och den låga 
                                                 
20 Johansson, 2001 s. 44 
21 Johansson, 2001 s. 46 
22 Rauhut, 2002, s. 22 
23 Johansson, 2001, s. 204 
24 Johansson, 2001, s. 202 
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ersättningen försvårar delaktighet i samhället och skapar utanförskap. Det ekonomiska 

biståndet är åter ett utpräglat behovsprövat system som upplevs stigmatiserande, och en 

människas värde inom socialpolitiken bestäms idag utifrån dennes position på 

arbetsmarknaden.25  

 

2.1.2 Socialbidragsforskning 

När det gäller forskning kring socialbidraget och ekonomiskt bistånd anses detta fortfarande 

vara ett eftersatt forskningsområde. Sedan 1995 berör endast fem procent av all forskning  

inom socialt arbete just ekonomiskt bistånd. Av denna forskning utgår det mesta från 

bidragets orsaker och struktur, men även från klientperspektivet.26 

    Salonen redovisar de senaste tio årens forskning inom ekonomiskt bistånd i sin nyligen 

publicerade artikel ”Svensk socialbidragsforskning under 2000-talets första årtionde”. Här 

granskar och beskriver han forskningsutvecklingen inom området ekonomiskt bistånd och 

tittar bland annat på hur man kan förstå socialbidraget, den gamla benämningen på 

ekonomiskt bistånd. Han går även igenom forskning om varför behov av ekonomiskt bistånd 

uppstår, hur det är organiserat och vilka metoder som används. Salonen konstaterar att den så 

kallade klientforskningen, om mötet mellan socialarbetare och klient, som var ett stort 

forskningsområde under 1980- och 1990-talet, har minskat under 2000-talet, men fortfarande 

är högaktuellt. Den nya kvalitativa forskningen som kommer inom området visar samma 

resultat som Smith och Simmel kom fram till för över 100 år sedan; att klienter känner stor 

skam och obehag över att besöka socialkontoret.27 

 

2.2. Kunskap 

Den här uppsatsen syftar främst till att förstå vilken kunskap handläggare inom ekonomiskt 

bistånd har om skam, och hur de hanterar denna, men för att förstå möjligheterna att få 

kunskap om något behöver vi förstå vad kunskap är och hur den skapas. 

 

2.2.1. Olika sorters kunskap 

Kunskap är något som används av människan för att förstå och se samband, men också för att 

vi ska klara oss bättre som individer. Inom socialt arbete talas om olika slags kunskaper; som 

bland annat teoretisk och praktisk kunskap. Teoretisk kunskap är en aktivitet som pågår i 

                                                 
25 Ulmestig, 2007, s.183, 168, 212, 7 
26 Minas, 2008, s. 179. 
27 Salonen, 2010, s. 56-65 
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tanken, och som utvecklas för att förstå samband mellan olika fenomen. I den praktiska 

kunskapen kan man göra något, och vet hur man ska göra på rätt sätt. Den kunskap och 

kompetens vi sedan utvecklar vägleder oss i våra mellanmänskliga handlingar och kallas för 

praxis, vilket är något som tränas genom uppmärksamhet av alla våra kroppsliga sinnen. 

Endast teoretisk kunskap kan inte få någon att handla på ett bra sätt, utan måste kompletteras 

med praktisk kompetens, och vår stävan efter fakta är något som enligt Kalman vägleds av 

intresse för vad vi anser är viktigt.28  

    Idag talas mycket om evidensbaserad kunskap inom det sociala arbetet, vilket är ett utryck 

som började användas på 1990-talet och handlar om att ha vetenskapligt stöd för något, till  

exempel en insats effekter. Målet med en evidensbaserad praktik är att minska risken att skada 

och öka möjligheten att göra gott.29 Enligt Nordlander gör svag förankring i vetenskaplig 

kunskap att socialsekreterares legitimitet ofta blir förknippad med deras förmåga att följa 

regler. Detta gör att många socialarbetare väljer att avgränsa sitt arbetssätt till regler och 

rutiner och det som är normativt godtagbart, istället för att utgå från kunskap och erfarenhet.30 

 

2.2.2. Kunskapsanvändning – ett eftersatt forskningsområde 

Forskning om kunskap och kunskapsanvändning i det socialt arbete har varit ovanlig fram till 

den kritik som kom runt millennieskiftet, då ett visst intresse väcktes även för denna aspekt av 

arbetet. Nordlander31 menar att vi fortfarande saknar kunskap om socialsekreterares 

kunskapsanvändning, och därmed saknar en viktig del i den svenska socialtjänstens arbete. 

    Rosen har studerat socialsekreterares kunskapsanvändning sedan 1980-talet, och 

socialsekreterares svala intresse för att ta del av vetenskapliga studier uppmärksammades 

tidigt. Livserfarenhet, kollegors erfarenhet och handledning var de kunskapskällor som 

användes mest. Användandet av forskningsresultat var mycket begränsat i socialarbetarnas 

arbete.32 Dellgran och Höjers studie visar att de allra flesta socionomer anser att forskning är 

viktigt för kompetensen, men mer än hälften av alla verksamma uppger att de i låg 

utsträckning håller sig à jour med aktuell forskningen inom sitt arbetsområde.33 

 

                                                 
28 Kalman, 2006, 51, 58 
29 Jergeby & Sundell, 2008, s. 11 
30 Nordlander, 2006, s. 35 
31 Nordlander, 2006, s. 46 
32 Nordlander, 2006, s. 54-57 
33 Dellgran & Höjer,2003, s. 230 
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2.2.3. Förutsättningar och hinder för kunskapsanvändning 

Genom att medarbetare får utveckla sina kunskaper vidmakthålls en god arbetsmotivation och 

ett bra förhållningssätt på ett socialkontor. Att skapa en socialtjänst med hög kvalité handlar 

ofta om att relationerna mellan socialarbetare och klienter är goda, och för att utveckla en god 

praktik krävs att alla i organisationen är överens om hur denna praktik ska se ut.34 Ibland kan 

det dock finnas förklaringar till varför ny kunskap inte används. Rent praktiska hinder kan 

vara en organisering som skapar dåliga förutsättningar för tillgodogörandet av forskning, 

tidsbrist hos handläggare, eller forskare som är dåliga på att skicka ut sina rapporter, och att 

dessa i vissa fall är för tjocka eller för svåra att förstå, enligt Nilsson och Sunesson.35  

Enligt Minas studie36 ses socialkontoret som en byråkratisk, människovårdande organisation, 

där arbetet med ekonomiskt bistånd genomsyras av villkor och moraliska krav på klienten om 

hur man ska försörja sig. Den selektiva utformningen innebär att en individuell  

Behovsprövning avgör vem som är behövande och inte. Många finner denna personliga 

utredning kränkande, då man ofta upplever att handläggarna går djupare in på livet än 

nödvändigt, och där klienter får svårt att värna om sin personliga integritet. Samtidigt är 

Socialförvaltningen som organisation och enheten ekonomiskt bistånd ständigt utsatta för 

sociala, kulturella och ekonomiska påtryckningar med krav på att anpassa sig. Faktorer som 

personalresurser, interna regler och rutiner är avgörande för hur klienter bemöts.37 

 

2.3. Bemötandet inom ekonomiskt bistånd 

Länsstyrelsens översyn av socialtjänsten 1998 visade att ekonomiskt bistånd var det område 

inom socialtjänsten som hade högst andel tillsynsärenden rörande dåligt bemötande.38   

Forsberg, Löfgren och Tilanders studie,39 om bemötande på socialkontor, visar dock att mer 

än hälften av klienterna i studien upplevde att de blev bra bemötta både i receptionen och utav 

sina handläggare, men ändå kände ett motstånd över att behöva gå dit. Det framkom att 

klienterna har behov av att bli sedda som medmänniskor, vill känna sig delaktiga i de beslut 

som tas, och tycker att det är viktigt att handläggarna tar sig tid. Det som komplicerar 

bemötandet för handläggaren är den dubbla rollen i att både vara en maktbärande 

myndighetsperson och samtidigt försöka bygga upp en relation och ett förtroende. Det många 

                                                 
34 Payne, 2006, s. 134 
35 Nilsson och Sunesson, 1988, s.33 
36 Minas, 2008, s. 143 
37 Minas, 2008, s. 143 
38 Bergmark, 2000, s. 160 
39 Forsberg, Löfgren & Tilander, 2003 
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klienter, enligt studien, minns som extra jobbigt är det allra första besöket, som framkallade 

både oro och skam. Studien visade vidare att handläggarens bemötande har ett samband med 

de negativa känslor som upplevs i mötet, men resultatet var inte entydigt. Det visade att 

känslor som skam och underlägsenhet var vanligare bland de som upplevt ett dåligt 

bemötande, men fanns även hos de som tyckte att de fått ett bra bemötande och känt sig 

förstådda. Enligt studiens resultat går det inte att peka på att det är själva 

myndighetsutövningen som framkallar känslorna, eller den stigmatisering som sker i själva 

behovsprövningen. Enligt forskarna till studien är känslorna som upplevs i samband med 

besöket på socialkontoret mer komplexa än så.40 

 

2.4. Synen på arbetslösa, fattiga och bidragstagare 

Fattiga och arbetslösa har i alla tider betraktats med nedlåtenhet. Beroende betraktas som 

skamligt, och de som inte själva klarar sin försörjning och är beroende av samhällets 

ekonomiska stöd betraktas ofta som parasiter som inte är i verkligt behov av hjälp, vilket i sin 

tur framkallar skam. Redan på 1930-talet studerade Zawadski och Lazarsfeld arbetslöshetens 

inverkan på självkänslan, och har det kommit flera studier sedan dess som visar att fattigdom 

och arbetslöshet är förknippat med skam.41  

    En uppfattning som den högre klassen haft är att de rika behöver mer pengar för att vilja 

arbeta mer, medan de fattiga behöver vara ännu fattigare för att bli motiverade till arbete, 

något som kan ses i dagens diskussioner om hur höga bidragen kan vara utan att samhället 

riskerar att människor hellre väljer att stanna hemma än att jobba.42 

    Halleröd43 är en av de forskare som har studerat just allmänhetens syn på 

socialbidragstagare, för att undersöka om synen är så negativ som bidragstagarna tror att den 

är. Studien bekräftade det bidragstagarna känner. Många tror att de med ekonomiskt bistånd 

inte är verkligt behövande, att de är lata och att flera är socialt utslagna och fuskar sig till 

bidraget. Studien visade vidare att attityderna inte skilde sig nämnvärt mellan olika 

ålderskategorier eller demografisk, det vill säga vart i landet du bor, men skilde sig däremot 

desto mer beroende på partipolitisk sympati. Minst negativa var de som röstade på den vänstra 

sidans partier. Halleröd anser att studiens resultat säger något om bidragstagares situation, och 

ser det som en utmaning för det sociala arbetet. Halleröd menar att det behövs ett bättre 

                                                 
40 Forsberg et al, 2003, s. 57-67 
41 Scheff & Starrin, 2002, s. 180 
42 Dahlgren & Starrin, 2004, 124 
43 Halleröd, 1993 
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informationsarbete till allmänheten om bidraget och bidragstagande44. Trots all fakta om skam 

hänvisar Jönsson och Starrin till tidigare studier45 som menar att socialarbetare inte vill inse 

eller har svårt att förstå hur mycket skam påverkar den enskilde och dennes självkänsla och 

hälsa.   

 

2.5. Skam 

Skam är en självreflekterande känsla som är helt normal i människors liv, där den vanligaste 

formen är av pinsamhemtskaraktär. Skam kan även vara konstruktiv och bidra till att reparera 

sociala band när skammen uppstår hos någon på grund av att denne har gjort något orätt mot 

någon annan. I denna studie är det dock den negativa och destruktiva skammen som belyses. 

Den skam som ger upphov till försämrad självkänsla och känsla av att vara mindervärdig, den 

skam som på många sätt påverkar den fysiska och psykiska hälsan på ett negativt sätt.46 

 

2.5.1. Forskning om skam 

Bengt Starrin beskriver i sin artikel ”Skam och fattigdom”47 hur bidragstagare uppfattar att 

allmänheten har en negativ syn på både dem och bidragstagandet i sig. Starrin redogör även 

för relationen skam och fattigdom, vilket han menar inte behöver hänga ihop, även om just 

socialbidragstagande ofta sammankopplas med fattigdom, enligt Starrin. Han menar vidare att 

skam är en emotion som haft stor betydelse för flera socialvetenskapliga klassiker, bland 

andra Simmel och Marx, när det gäller förståelsen för samspelet mellan individer och 

samhället. Starrin uppmärksammar även skammens ogynnsamma effekter på den psykiska 

hälsan, något som fått allt större uppmärksamhet inom forskningen. 

    Angelin visar genom sin avhandling ”Den dubbla vanmaktens logik”48 hur många upplever 

besöket på socialkontoret och att behöva leva på ekonomiskt bistånd som en bekräftelse på 

oduglighet; 

”Det är ju att folk ser ner på en. Ja de frågar vad gör du, ja jag är arbetslös. Jaha vad lever  
  du på?  Ja, socialbidrag…, jaha, då känner man direkt att då är man nedvärderad”49 
 

Angelin redogör för den skamkänsla som upplevs hos klienter över att vara beroende. Hon 

menar att beroende är något skamligt i den västerländska kulturen, och är det som framkallar 

känslan av skam. I den studie Angelin gjort fick respondenterna med ett enda ord svara på 
                                                 
44 Halleröd, 1993, s. 111-126 
45 Jönsson & Starrin, 1999, s. 35 
46 Starrin & Wettergren, 2008, s. 106 
47 Starrin, 2010, s. 49-53 
48 Angelin, 2009 
49 Angelin, 2009, s. 200 
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vilket som varit den värsta känslan under tiden de hade ekonomiskt bistånd. 60 procent 

svarade skam. Många av respondenterna i studien uppger dock att de känner obehag bara av 

att besöka socialkontoret, även om de inte har blivit illa bemötta, och uppger att de får 

negativa känslor av lokalerna och platsen i sig. Många klienter menar även att det är den egna, 

inre känslan av oduglighet som framkallar skammen.50 

Starrins artikel och Angelins avhandling är två exempel på de studier som bekräftar den skam 

många bidragstagare känner. Jönsson och Starrin redogör i en tidigare studie att de som söker 

ekonomiskt bistånd är en utsatt grupp på många sätt. Förutom att de har sämre ekonomiska 

resurser än andra har de också över lag sämre boende, sämre hälsa och utbildning och mer 

psykosociala problem. Jönsson och Starrin visar vidare att omgivningens syn på arbetslöshet 

och bidragstagande bidrar till ökad skam, försämrat socialt välbefinnande och försämrad 

hälsa. Skam visar sig även vara förbundet med nedstämdhet och oro. 51  

 

2.5.2. Skam hos olika kategorier  

Starrin och Kalander-Blomqvists studie52 visar att känslan av skam och tron på vad andra 

människor tycker skiljer sig åt mellan olika kategorier av människor. I studien, där cirka 2 000 

klienter deltog, jämfördes ett flertal olika kategorier som kön, ålder, etnicitet utbildningsnivå, 

politisk tillhörighet med flera. Resultatet visade att kvinnor känner mer skam än män, liksom 

äldre finner det mer skamfyllt än yngre att uppsöka socialkontoret.  Den kategori som känner 

mest skam av alla i samband med besök på socialkontoret är första generationens invandrare, 

där mer än hälften känner skam över att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är även 

denna kategori, tillsammans med långtidssjukskrivna, som känner sig mest förnedrade vid 

besöket, och förnedring är, enligt Starrin, en aspekt av skam. De flesta respondenterna, runt 

80 procent, tror att allmänheten tycker att de är lata, utnyttjar systemet och inte kan sköta sin 

ekonomi. Invandrare är den kategori som upplevt mest negativa reaktioner från omgivningen 

när det framkommit att de har ekonomiskt bistånd, bland annat genom att andra uttryckt sig 

nedsättande om dem på grund av biståndet.53 

 

 

                                                 
50 Angelin, 2009, s. 132, 175, 188 
51 Jönsson & Starrin, 1999, s.15 
52 Starrin & Kalader-Blomqvist, 2001 
53 Starrin & Kalander-Blomqvist., 2001, s. 36, 31, 33 
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3. Teoretiska analysredskap 
För att bättre förstå de resultat studien kommer fram till kommer studien att utgå ifrån  

begreppen skam och kunskap.  

 

3.1. Kunskap 

För att förstå hur handläggare inom socialt arbete kan tillgodogöra sig kunskap har den här 

studien valt att utgå Svensson, Johnsson & Laanemets54 sätt att se på kunskapsbildning. De 

menar att det i stora drag finn tre sätt att se på kunskap och hur denna skapas; kunskap i, av 

och om det sociala arbetet. De menar att all praktisk verksamhet bygger på teori och kunskap, 

men att denna ibland kan vara mindre synlig och medveten. Svensson et al menar att det är 

viktigt att skilja på information och kunskap, då kunskap är något man måste tillägna sig, och 

som bland annat handlar om förmågor och förhållningssätt, där handling och praktik är 

nödvändigt och viktigt för att få erfarenhet. Information är något som går att ”plocka fram” ur 

datorer, böcker och andra informationskällor. 

    Kunskap behövs i det sociala arbetet och är något som produceras, används och förnyas; en 

process utan slut. Det räcker inte med att hämta kunskap. Den professionelle behöver även 

tillägna sig kunskapen, och viss kunskap kan ta flera år att skaffa, och kan endast fås genom 

övning och erfarenhet. Med en god kunskapsbas är det möjligt att vidga handlingsutrymmet 

och leta nya lösningar på ett problem. Med en dålig kunskapsbas är det lättare att falla in i 

rutiner och följa den enskilda organisationens ramar och det andra säger.55 

 

3.1.1. Kunskap om  

Kunskap om socialt arbete handlar om hela det sociala arbetets område. Här handlar det till 

exempel om studiet av sociala problem, om hur väl en viss metod eller insats fungerar och hur 

något kan göras bättre. Här efterfrågas kunskap av politiker liksom yrkesorganisationer för att 

få bekräftat vad som är rätt och riktigt och vilka konsekvenser något kan få. Här krävs en 

kritiskt hållning och en distans till det praktiska arbetet, något som ofta forskare kan ha. 

Denna grundforskning ses som betydelsefull för att förstå det sociala arbetet och dess 

funktion, och för att utveckla kunskaper i det praktiska arbetet.56 

 

                                                 
54 Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 228 
55 Svensson et al, 2008, s. 226 
56 Svensson et al, 2008, s. 228 
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3.1.2. Kunskap i 

Kunskap i det sociala arbetet är kunskap som används och produceras i arbetet genom 

handling. Kunskapen uppstår helt enkelt inom det sociala arbetet. Denna kunskap skapas 

genom livs- och arbetslivserfarenheter, liksom vardagshändelser och samtal. Här 

vidareförmedlas kunskap genom berättelser om möten med klienter, genom 

journalanteckningar och samtal med kollegor. Det är en integrerad kunskap som utvecklas 

genom handlingar, och i samspel mellan socialarbetare och klient.57 

 

3.1.3. Kunskap av 

Kunskap av socialt arbete går att skapa ifall kunskap om och kunskap i läggs samman. Här 

menar Svensson et al att detta är en process där socialarbetaren både lär för och av att göra 

något. Den yrkesverksamme behöver här reflektera över sin plats i organisationen, se saker 

från olika perspektiv, för att kunna reflektera och skapa distans till det arbete som utförs. 

Socialarbetaren behöver vara öppen med en kritisk hållning för att kunna betrakta en händelse 

eller en situation ur olika perspektiv, och reflektera över varför man gjorde eller handlade på 

ett visst sätt.58 

 

3.1.4. Kritik till viss kunskapsutveckling 

Denvall är kritisk till att socialarbetares egna erfarenheter blir en utgångspunkt för kunskap, 

det vill säga kunskap i det sociala arbetet. Han menar att denna typ av kunskap ofta utvecklas 

i en stressig miljö, där möjligheterna till reflektion kanske är små, vilket kan  innebära att viss 

utvecklad kunskap är felaktig.59 Även Blom & Morén60 menar att kunskap som baseras på 

praktisk erfarenhet måste systematiseras och dokumenteras för att se samband och resultat av 

arbetet.   

 

3.1.5. Andra möjligheter till kunskapsutveckling  

Inom det sociala arbetet finns flera sätt att skapa kunskap. Det sociala arbetet blir 

socialarbetarens vardag, och det kan därför vara av stor vikt för kunskapsutvecklingen att 

utbyta erfarenheter och perspektiv, till exempel med de som faktiskt är målgrupp för arbetet, 

det vill säga klienterna, men även med forskare. Forskningscirklar har varit ett sätt som visat 

sig effektivt för kunskapsutvecklingen genom att få distans till arbetet och sina rutiner och för 

                                                 
57 Svensson et al, 2008, s. 229 
58 Svensson et al, 2008, s. 230 
59 Svensson et al, 2008, s. 218 
60 Blom & Morén, 2007, s. 45 
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att reflektera över de handlingar som utförs i arbetet. Forskning skapar ny kunskap om arbetet 

och ger i stor utsträckning stöd för handlingar socialarbetaren utför.61  

    Enligt Payne62 utvecklas de praktiska kunskaperna genom att de används i handling, och 

menar att färdigheter som lyhördhet inte enbart är en personlig egenskap, utan något man kan 

lära sig och träna upp. Som tidigare nämnts hävdar Payne att en socialtjänst av god kvalité fås 

genom att utveckla de anställdas färdigheter och genom att ha ett gott bemötande och goda 

relationer med klienterna. Han menar att en god socialtjänst förutsätter en organisation som 

leder de anställda på ett sådant sätt att de införlivar nya kunskaper i arbetet. Han menar också 

att ett gott arbete kräver att alla i organisationen är överens om hur arbetet ska utföras, vilket 

även kräver reflektion på organisationsnivå. Payne menar att kunskapsutveckling idag ofta ses 

som något avskilt från praktiken, och som utförs på universiteten, vilket alltså Svensson, 

Johansson & Laanemets motsäger genom sitt sätt att se på kunskapsutveckling. De menar att 

all praktisk verksamhet bygger på teori och kunskap  

 

3.2. Skam 

Emotioner antas vara biologiskt förankrade, då uttryck för vissa känslor är detsamma världen 

över och förblir oförändrade från barndom till ålderdom. Känslan påverkas dock av 

interaktionen med omgivningen, och genom att sammankoppla olika känslor med olika 

situationer skapar människan ett inre referenssystem. Kunskapen om emotioner kommer både 

från socialpsykologisk teori om individens relation till sin omgivning, och från psykologisk 

teori om hur människans inre värld byggs upp i samspel med andra. Forskare talar här om ett 

antal grundläggande känsloyttringar/affekter, där skam ingår bland de sex negativa affekterna, 

och som yttrar sig bland annat genom rodnad, nedslagna ögon, böjd nacke och spänningar i 

sociala relationer. Enligt Scheff och Starrin är bristen på kunskap om emotioner roten till 

många sociala problem, och menar att skam är den känsla som påverkar en människas 

självkänsla mer än något annat.63  

    Enligt Scheff och Starrins tolkning av Goffmans menar Goffman precis som Simmel att 

skam handlar om att se sig själv ur andras ögon på ett negativt sätt, och undvikandet av skam 

är en central drivkraft i mellanmänskliga relationer. Goffman menar att de flesta människor 

har en inneboende oro över hur andra ser på dem, och att försöka visa sig från sin bästa sida 

handlar om att undvika skam. Enligt Goffman uppstår skam som följd av verklig eller inbillad 

                                                 
61 Svensson et al., 2008, 231 
62 Payne, 2006, s. 133 
63 Scheff & Starrin, 2002, s. 167 
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brist på respekt, oavsett hur liten denna är, och han menar att alla människor är extremt 

känsliga för hur mycket respekt de får av andra. Tidigare sågs skam som en följd av att ha 

misslyckats med att leva upp till sina egna ideal. Idag menar man att individens ideal ofta är 

en avspegling av samhällets ideal.64 

 

3.2.1. Den osynliga skammen 

Individualiseringen i det moderna samhället vill skapa självständiga och oberoende individer. 

Relationer till andra människor är viktiga, men beroende och att låta sig styras av emotioner 

anses mindre meriterande i den västerländska världen, vilket medverkar till att känslor som 

skam hålls tillbaka, döljs och intar en dold form. Enligt Scheff och Starrin är känsloyttringar 

information om hur en social relation ser ut. Skam signalerar otrygga och osäkra förhållanden, 

där ilska ofta är ett uttryck för dold skam. Genom att lära sig att se uttryck för skam i det 

verbala och kroppsliga språket blir det lättare att förstå och förhålla sig till den andre, och 

tecken på skam kan vara uttryck för att känna sig osedd, mindervärdig och otillräcklig. 65  

    Att vara i en beroendeställning och möta likgiltighet framkallar ofta skam hos den som 

befinner sig i underläge. Känslan av att inte bli sedd kan i sin tur framkalla aggressioner, 

vilket ses som ett sätt att få den likgiltige att reagera. Ilska är ofta en sekundär känsla som 

döljer den verkliga känslan. Att känna sig ledsen eller osedd, kan utåt sett visa sig genom 

ilska. Många skäms för att visa känslor förknippade med svaghet; så som rädsla, kärlek och 

sorg. För att undvika skammen kan dessa känslor ta sig uttryck genom aggression.66  

 

3.2.2. Underordningens skam 

Människor som utsätts för olika slag av förstryck, diskriminering och orättvisor tycks ibland 

tolerera ett orättvist system. De som befinner sig i socialt underläge lider brist på 

omgivningens respekt, och för att klara vardagen kan de inta de dominerande gruppernas 

attityder och se på sig själva ur andras ögon på ett negativt sätt, vilket gör att skammen inte 

blir lika påtaglig. De förlikar sig med fördomarna och betraktar sig själva som underlägsna 

och mindervärdiga.     Den brist på uppskattning och uppmuntran som ofta finns hos de 

underordnade kan leda till minskad självkänsla och självrespekt och resultera i oförskämdhet, 

ilska, misstänksamhet och tystnad. Om någon skäms och denna skam inte uppmärksammas i 

syfte att skingra den kan detta leda till permanent undervärdering av självet. Och 

undervärdering innebär ofta övervärdering av den högre samhällsklassen, vilket bidrar till att 

                                                 
64 Scheff & Starrin, 2002, s. 171 
65 Scheff & Starrin, 2002, s. 172 
66 Scheff & Starrin, 2002, s. 173, 178 
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befästa och reproducera ett ojämlikt samhälle. Dahlgren och Starrin67 menar att om skam 

uppmärksammas och erkänns bidrar det till personlig utveckling och har stor betydelse för 

den enskilde individen. 

 

4. Metod 
I detta avsnitt kommer en presentation av hur studien har genomförts, vilket synsätt uppsatsen 

utgått ifrån, hur urval och etiska överväganden har gjorts. 

 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Arbetet med ekonomiskt bistånd är komplext ur flera synvinklar då det befinner sig inom 

Individ- och familjeomsorgen (IFO), som är en regelstyrd och hierarkisk organisation, 

samtidigt som arbetet som socialsekreterare är självständigt med stor handlingsfrihet.68 För att 

få svar på den här studiens frågeställningar utgår uppsatsen från ett hermeneutiskt synsätt, 

som ser till aktörernas egen förståelse, men i ett större sammanhang än det fenomenologiska 

sättet att se. Inom hermeneutiken läggs även större vikt vid forskarens förförståelse och 

helhetsförståelse, och handlingar ses här som delar i en större helhet.69   

 

4.2. Kvalitativ studie med enskilda intervjuer 

I studien har en kvalitativ metod valts, där informella intervjuer har genomförts på två olika 

nivåer. Anledningen till att en kvalitativ studie valdes framför en kvantitativ var framförallt 

för att frågeställningarna berör de två olika områdena kunskap och skam, där samband och 

mönster vill förstås. Därför ansågs det viktigt att kunna utveckla en fråga genom att kunna 

ställa följdfrågor, vilket inte hade varit möjligt i en kvantitativ studie. Kvalitativa studier kan 

ibland ge en djupare förståelse för hur fenomen kan hänga samman,70 och enligt Eliasson71 

behöver vi genom kvalitativa studier inte heller i förväg avgränsa kunskapsområdet som ska 

studeras. Informella, individuella intervjuer valdes för att kunna föra en diskussion kring 

frågorna som ställdes.72 En intervjuguide användes som stöd, där frågorna utgick från tre 

                                                 
67 Dahlgren & Starrin, 2004, 122 
68 Nordlander, 2006, s. 44 
69 Grønmo, 2006, s. 369 
70 Grønmo, 2006, s. 404 
71 Eliasson, 1995, s. 119 
72 Grønmo, 2006, s. 131 
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teman; kunskap, kunskap om skam och arbete utifrån denna eventuella kunskap. Valet att 

göra dem enskilt var för att få fram eventuella skillnader mellan handläggare, men framförallt 

för att de inte skulle påverka varandra i de svar de gav. Valet att göra intervjuerna på två olika 

nivåer, handläggare och chefer för Individ och familjeomsorgen (IFO), var för att förstå 

eventuella strukturella aspekter när det gäller möjligheterna att ta del av ny kunskap och 

forskning.  

 

4.3. Urval 

Studien har genomförts på två mindre socialkontor i Sverige under hösten 2010. 

Förhoppningen var att göra en så kallad populationsstudie73 där samtliga enheter på kontoren 

skulle ingå (ekonomihandläggare och cheferna för enheten), och därför gjordes ett strategiskt 

urval där två mindre kontor valdes ut. Bland de kontor som kontaktades skedde ett 

självselektivt urval på så sätt att de som först var intresserade av att deltaga i studien blev 

föremål för intervjuerna. På det ena kontoret jobbade två handläggare med ekonomiskt 

bistånd, och på det andra tre. Då den här studien genomförts av en person, och tiden har varit 

begränsad, togs beslutet att intervjua två handläggare på vartdera ställe, plus cheferna för 

Individ och familjeomsorgen (IFO-cheferna), det vill säga totalt sex personer. I kommunen 

där tre handläggare jobbade skedde även här urvalet genom självselektion. Information om 

studien lämnades till IFO-chefen, som vidarebefordrade denna till handläggarna, som sedan  

själva fick bestämma vilka två som skulle medverka i intervjuerna. Precis som Grønmo 

påpekar finns det genom denna urvalsmetod en risk för skevhet i resultatet; till exempel 

genom att de två socialkontor som valt att delta i studien är de mest aktiva, och att den 

handläggare som valde att avstå kanske hade en annan åsikt än övriga respondenter.74 

 

4.4. Genomförande  

IFO-cheferna i de aktuella kommunerna kontaktades via telefon. Information gavs om vad 

studien skulle handla om och kontoren erbjöds även kort information via mail, vilket en av 

kommunerna ville ha. De informella, individuella intervjuerna genomfördes på handläggarnas 

och IFO-chefernas respektive kontor. Diktafon användes och information gavs om att det 

inspelade materialet endast kommer att användas för transkribering; det vill säga skrivas ut i 

sin fulla längd, för att användas i resultat och analys.  

                                                 
73 Grønmo, 2006, s. 89 
74 Grønmo, 2006, s. 106-107 
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Intervjuerna, som var en timme långa per respondent, var lagom anpassade i tid, och 

respondenterna upplevdes avslappnade och pratade öppet om sitt arbete och de frågor som 

ställdes. De svarade på samtliga frågor, men någon påtalade att de kanske hade svarat 

annorlunda på vissa ifall de hade fått frågorna i förväg och kunnat fundera över dem.  

    Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och sorterades sedan efter tre 

teman; kunskap, skam och arbete med bemötande utifrån skam. Vissa frågor i bilaga 1 och 2 

användes inte i varken intervjuerna eller i det slutliga resultatet, då de inte längre ansågs 

relevanta för studiens syfte. De frågor som togs bort var främst frågor som rörde kunskap 

generellt, och betoning lades på frågor rörande specifik kunskap om skam. 

 

4.5. Etiska aspekter 

Information gavs, enligt nyttjandekravet, om att det inspelade materialet inte kommer att 

användas till något annat än till studien och sedan kommer att förstöras. Respondenterna 

informerades även, enligt konfidentialitetskravet, om att de kommer att vara anonyma och 

inte benämnas med namn, men att det i studien kommer att framgå vilka kommunerna är. Då 

kommunerna är små med endast två till tre ekonomihandläggare gjordes dock bedömningen 

efter intervjuerna att det är lätt att identifiera respondenterna ifall de berörda kommunerna 

namnges. Då syftet med studien inte är att hänga ut någon, utan att få en förståelse, och för att 

respondenternas åsikter inte ska kunna personifieras, togs beslutet att även anonymisera 

kommunerna, som kommer att benämnas som kommun A och B.75 

    Enligt tidigare studier är fattiga och socialbidragstagare redan en utsatt grupp på många 

sätt, där skam är vanligt och framkallar ytterligare negativa känslor som oro och nedstämdhet. 

Skammen i sin tur förstärks eller försvagas hos klienten beroende på handläggarens 

bemötande,76 vilket innebär att en större kunskap om skam, och en bättre förståelse för dess 

uttryck och effekter, kan öka möjligheterna att skapa bättre relationer och minska skammen 

och dess biverkningar. Forskning och kunskap som kan gynna flera människor får i detta fall 

anses överväga de eventuella obehag de deltagande respondenterna utsatts för. 

     

4.6. Bortfall 

Då studien genomförts på mindre socialkontor med få ekonomihandläggare, hade ett 

eventuellt bortfall skapat en skevhet mellan de båda socialkontoren och försvagat 

                                                 
75 Grønmo, 2006, s. 28 
76 Jönsson & Starrin, 1999, s.15, Forsberg et al, 2003, s. 57-67 
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möjligheterna till en komparation mellan de båda kontoren77. Ingen av de tillfrågade 

respondenterna föll bort ur studien, och ingen av de intervjuade handläggarna avstod från att 

svara på någon fråga. 

    På kontoret där tre handläggare arbetade ställdes inför urvalet frågan om ålder och kön på 

handläggarna, men då dessa var av samma kön och i likvärdig ålder ansågs det inte vara av 

större relevans för studien, ur ett genus- eller åldersperspektiv, vem av de tre som ej deltog i 

studien. Hade ett bortfall skett hade detta fått tas i beaktande 

 

4.7. Validitet och reliabilitet 

Enligt Grønmo78 handlar en studies validitet om datamaterialets giltighet; det vill säga ifall det 

insamlade materialet är relevant för den aktuella problemställningen. Reliabilitet handlar om 

materialets pålitlighet, vilket i sin tur beror på hur undersökningsprojektet är utformat. 

Medvetenhet finns i denna studie om att tidigare erfarenheter hos författaren kan ha skapat 

vissa omedvetna värderingar, som kan ha påverkat synen av socialkontoren och deras 

arbetssätt. Även besöket på och intrycket av det första socialkontoret kan ha påverkat 

förväntningar och intryck av det andra socialkontoret, vilket i sin tur kan ha påverkat vissa 

tolkningar av studiens resultat. Eliasson79 benämner detta som partstagande, vilket handlar 

om att det ibland är svårt att förhålla sig neutral, och att forskaren antingen medvetet eller 

omedvetet väljer att se utifrån ett visst perspektiv. Under studien har dock ett opartiskt 

förhållningssätt försökt att hållas, samtidigt som avsikten inte har varit att jämna ut olikheter 

mellan de båda socialkontoren och handläggarna. 

     

4.8. Deltagarkommunerna och respondenterna 

Båda kommunerna är mindre kommuner med 8 -15 000 invånare.80 I kommun A arbetar tre 

ekonomihandläggare, och i kommun B två. IFO-chefen i kommun B påpekar dock att de 

normalt är tre handläggare, men att en har slutat och någon ny ännu inte har anställts. I 

kommun A, med tre handläggare, uppger IFO-chefen att de har i snitt cirka 80 hushåll som får 

ekonomiskt bistånd varje månad. I kommun B, med två handläggare, har de i snitt 100 hushåll 

per månad.  

                                                 
77 Grønmo, 2006, s. 163 
78 Grønmo, 2006, s. 220 
79 Eliasson, 1995, s. 170 
80 SCB, kommunfakta; http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm 
 



 26 

    Samtliga respondenter i studien, fyra handläggare och två IFO-chefer, är kvinnor i åldrarna 

44-64 år. Handläggarna i kommun A, AH1 och AH2, är båda utbildade socionomer med 

mångårig erfarenhet inom människovårdande yrken och har båda arbetat i flera år inom 

Individ och familjeomsorgen (IFO) och med ekonomiskt bistånd. Även IFO-chefen här är 

utbildad socionom och har jobbat i många år som socialsekreterare, innan hon för ett par år 

sedan blev chef. Av de två handläggarna i kommun B är en av dem (BH1) nyutbildad 

socionom och ny inom yrket, medan den andra (BH2) inte har socionomexamen, men har 

arbetat inom förvaltningen och även inom ekonomiskt bistånd i många år. Båda dessa 

respondenter har tidigare erfarenhet från löneadministration, men inte från människovårdande 

yrken. IFO-chefen har arbetat som socionom och inom IFO i många år innan hon blev chef. 

 

5. Resultat och analys 
För att få svar på de frågeställningar uppsatsen utgår ifrån genomfördes intervjuerna utifrån de 

områden uppsatsen syftar till att studera; kunskap, kunskap om skam och arbete för klienter. 

Som tidigare nämnts användes en intervjuguide med förskrivna frågor som stöd under 

intervjuerna. Frågorna följdes inte slaviskt utan ställdes så att en röd tråd hölls i samtalen. 

Empirin kommer att redovisas och analyseras utifrån begreppen kunskap och skam, men även 

knyta an till tidigare forskning. Först redovisas vissa resultat för att därefter analyseras. 

Kommunerna benämns som kommun A och B, handläggarna som AH1, AH2 respektive BH1 

och BH2. Cheferna benämns som AC och BC. 

 

5.1. Kunskap 

För att förstå om och hur handläggare får kunskap om skam måste vi först förstå hur de ser på 

kunskap och får denna generellt i det sociala arbetet. Därför börjar resultaten att redovisas 

utifrån kunskap 

 
5.1.1. Förmedlingen och sökandet efter ny kunskap 

När det gäller ny kunskap och forskning överlag uppgav samtliga handläggare och IFO-

cheferna att detta är något som är viktigt. Handläggarna i båda kommunerna menade dock att 

forskning är något som i princip aldrig diskuteras inom arbetsgruppen. Är det någon som hört 

något intressant eller fått något av intresse via mail kan de ta upp det på ett vecko- eller 

månadsmöte, men enligt handläggare BH2 i kommun B handlar det då i princip alltid om nya 

domslut som kan vara av intresse för handläggningen. I kommun A säger båda handläggarna 
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att de får en del information om ny forskning och utbildningar skickade till sig via mail från 

IFO-chefen, vilket chefen, AC, också bekräftar. Hon uppger dock att hon tycker hon får 

ganska lite information till sig, men det hon anser är intressant försöker hon förmedla vidare. 

Chefen i kommun B uppger tvärtom att hon får väldigt mycket information om nya metoder, 

utbildningar med mera som hon vidarebefordrar till handläggarna  

               ”Det kommer hela tiden. Jag kan säga att det  kommer säkert tio mail om dan när det gäller       
                    utbildningar och sådant” (BC)  
 
Handläggarna i kommun B säger däremot att de i princip aldrig får någon information om ny 

forskning eller kunskap, varken via mail eller på annat sätt, utan att de i så fall får söka 

informationen själva. De uppger dock att de får viss information om utbildningar och 

föreläsningar, som de går på i mån av tid. 

   Vad dessa delade uppfattningar om informationsutbytet beror på i kommun B är svårt att 

säga, men precis som Payne pratat om organisatoriska förutsättningar menar Nilsson och 

Sunesson81 att vissa hinder för kunskapsanvändning uppstår just på grund av en organisering 

som skapar dåliga förutsättningar för tillgodogörandet av ny forskning och kunskap. Ett 

hinder de nämner är att forskare är dåliga på att skicka ut information, vilket inte verkar vara 

fallet i kommun B. Ett annat hinder kan, enligt Nilsson och Sunesson, vara tidsbrist.  

När det gäller forskning inom ekonomiskt bistånd upplever handläggarna att det inte kommer 

så mycket, samtidigt som det finns vissa områden de skulle veta mer om, bland annat själva 

handläggningen. Handläggare AH2 och BH2, som är äldst och har jobbat längst inom 

området, efterfrågar båda mer forskning om hur man bättre kan hjälpa klienter ifrån 

socialbidraget, och hur man kan minska arbetslösheten. Handläggare AH2 i kommun A  

tycker att det kommer lite information om ny forskning och kunskap, men tror att chefen 

vidareförmedla det hon får till sig. Handläggare AH2 tycker dock att forskningsområdet är 

något som det borde diskuteras mer: 

 
               ” Vi talar alltså nästan aldrig om den här frågan…det gör vi faktiskt inte.  Det kan jag sakna.  
                  Även att man talar mer om själva försörjningsstödet och socialtjänsten… lite övergripande. (AH2)      
 

Samma handläggare berättar att de tidigare hade en anställd som var engagerad i ett projekt 

som syftade till att stödja kunskapsutveckling och att sprida forskning vidare ut till 

arbetsplatserna. Detta menar handläggaren att alla tyckte var bra, och gjorde att de höll sig 

uppdaterade genom information och gemensamma diskussioner. Samtidigt säger 

                                                 
81 Nilsson och Sunesson, 1988, s.33 
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handläggaren att hon inte framfört sina önskemål till chefen om mer diskussioner kring ny 

kunskap och forskning 

Ett par av handläggarna säger att de söker den information de själva behöver för arbetet. I 

kommun A, där handläggarna uppger sig få en del information från chefen säger handläggare 

AH1: 

      ” Det kommer ofta väldigt mycket att läsa och tiden är knapp många gånger.  
    Sortering och tillämpning  av kunskap sker nog ofta utifrån ens egna behov – och 
    intresse” (AH1) 
 

Även i kommun B uppger den ena handläggaren att hon tar del av den forskning som just hon 

har nytta av; 

    ”Ja, jag läser ju allt sånt som berör socialtjänsten som jag kommer över, och i synnerhet  
                         när det är sådant  som kommer närmare mitt jobb. Då vill jag ju veta. (BH2) 

 

Sortering är något som tydligt sker på studiens två olika nivåer i båda kommunerna. Först 

värderar IFO-cheferna den information de får till sig, och det de tycker är relevant skickar de 

vidare till handläggarna. Därefter sorterar handläggarna i sin tur, som en av dem sa; utifrån 

egna behov och intressen. Frågan är vad som blir kvar efter dessa gallringar? IFO-chefen i 

kommun B började vid ett par tillfällen under intervjun att prata om forskning och kunskap 

kring barnutredningar, trots att det tydligt poängterats att studien enbart rör ekonomiskt 

bistånd, något som kan tyda på att det här finns ett större intresse för just detta område och att 

området ekonomiskt bistånd försummas när det gäller ny kunskap.  

       När det handlar om hur handläggarna skulle vilja få ny forskning och kunskap förmedlad 

till sig svarar samtliga handläggare att mail är ett bra sätt, men:  

                  ”En förmiddagsutbildning med lite efterföljande diskussioner är alltid bra” (AH1)  
 

       Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets82 sätt att se på kunskap får handläggarna lite 

kunskap om det sociala arbetet, vilket också är något de önskar sig mer av. De vill få större 

kunskap om fungerande metoder för att få ut klienter i arbete, och mer kunskap om 

socialtjänsten i stort. Samtidigt menar handläggarna att information och forskningsresultat 

kräver efterföljande diskussioner och reflektioner utifrån det praktiska arbetet, vilket enligt 

Svensson et als. synsätt är det som skapar kunskap i och av det sociala arbetet. 

    Samtliga respondenter uppger att den information de oftast söker handlar om 

handläggningsförfarandet och lagar; det vill säga kunskap de behöver för att kunna handlägga 

ärenden. Enligt Nordlander gör svag förankring i vetenskaplig kunskap att socialsekreterares 

                                                 
82 Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 228 
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legitimitet ofta blir förknippad med deras förmåga att följa regler och rutiner, vilket gör att 

många socialarbetare väljer att avgränsa sitt arbetssätt till just detta.83 Har handläggarna 

begränsade möjligheter att söka och ta del av ny kunskap kan detta förklara varför de i första 

han söker kunskap som har med lagar och handläggning att göra. 

            

5.1.2. Förutsättningar och hinder för kunskapsanvändning 

Både handläggarna i kommun A och B uppger tidsbrist som orsak till att de inte tar del av mer 

ny forskning och kunskap. Handläggare BH2 uppger arbetssituationen som ett hinder; 

       ”Ja, det är tiden. Det är ju att vi har för lite resurser. Jag menar hade vi haft fler  
          handläggare så  hade ju tiden räckt till” (BH2)  

 

Handläggare AH1 uppger att hon varken tycker att det kommer några utbildningar eller 

särskilt mycket forskning som berör just ekonomiskt bistånd, men när det väl kommer något 

som är relevant och bra att ta del av tycker hon att ledningen har del i hur väl handläggarna 

tillgodogör sig denna; 

               ”Det är ledningens sak att föda detta intresse, så att det finns tid att läsa och inte  
                    bara hårt arbete…”    (AH1) 
 

Handläggare BH1 säger att de ibland går utbildningar, men saknar uppföljning på dessa och 

uppger att hon i övrigt inte tar del av någon forskning alls. 

” Nej, inte alls. Det har varit fullt upp med att sätta sig in i jobbet. Men jag tänker…vi åker 
                ju  på föreläsningar ibland, det gör vi ju…. Men det är ju inte så att vi sitter här och  

diskuterar det sen,  utan man  får ju ta till sig det själv så… Det ligger mycket eget  ansvar  
                  i att ta reda på ny forskning. (BH1) 
 

Efter viss eftertanke konstaterar handläggaren dock att hon har tagit del av viss forskning: 

”…den forskningen har jag ju läst på… den att man som nyutexaminerad inte hinner ta del  
                   av någon forskning, för att man har fullt upp att sätta sig in i jobbet. Och så är det 
                   faktiskt.”  (BH1) 

 
En utav handläggarna i studien tycker att det är ledningens ansvar att föda intresset för 

forskning genom att skapa förutsättningarna, vilket bekräftas av Payne84. Payne menar att 

förutsättningen för kunskapsutveckling inom socialtjänsten är en organisation som leder de 

anställda på ett sådant sätt att de införlivar nya kunskaper i arbetet. Han menar också att ett 

gott arbete kräver att alla i organisationen är överens om hur arbetet ska utföras, vilket kräver 

reflektion på organisationsnivå.  

                                                 
83 Nordlund, 2006, s. 35 
84 Payne, 2006, s. 133 
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Kanske skulle ledningen i kommun B behöva reflektera mer över arbetssituationen på 

arbetsplatsen. IFO-chefen menar att hon får väldigt mycket information om ny forskning och 

utbildningar skickat till sig och säger även att hon skickar relevant information vidare till 

handläggarna. Handläggarna i sin tur säger att de knappt får någon information alls.          

    Båda kommunerna framhöll tidsbrist som hinder för användandet av ny forskning och 

kunskap, vilket kan tyckas anmärkningsvärt då kommun A har betydligt färre ärenden per 

handläggare jämfört med kommun B. Har kommun A mycket och kommun B extremt mycket 

att göra, eller är det så att hinder ibland söks för att inte ta del av ny forskning på grund av 

ointresse? Och finns ett intresse av att få mer ny kunskap måste det även ligga i 

handläggarnas intresse att förmedla detta till chefen. 

 

5.2. Skam 

När vi nu fått en viss förståelse för hur kunskap används och förmedlas hos handläggarna kan 

vi få en bättre förståelse för hur de får kunskap om skam och hur de hanterar denna eventuella 

kunskap. 

 

5.2.1. Kunskap om skam, skammens gestaltning och hanteringen av den 

Samtliga respondenter, även IFO-cheferna, uppgav att de inte kunde komma på någon 

forskning de sett eller läst som berör just skam hos klienter. De kunde inte heller erinra sig 

någon klientforskning som visar hur klienter upplever besöket eller bemötandet på 

socialkontoret. Ändå var alla medvetna om att skammen finns där. De två handläggare som 

gick sin socionomutbildning senast, AH1 och BH1, uppgav att de fick viss information om 

detta under utbildningen, men i övrigt uppger handläggarna att det de hört kommer ifrån 

media. Samtliga handläggare säger dock att de märker av att många klienter känner skam när 

de kommer till dem, särskilt första gången; 

              ” De skruvar på sig… deras sätt att vara… ja, det märks på hela deras beteende” (AH1)  
          
                  ”Man ser det på dem, och de säger; Usch, vad hemskt att komma hit!” (AH2) 
 
   När det gäller hur handläggarna hanterar denna skam uppgav de tre handläggarna med 

längst erfarenhet från det sociala arbetet att de tar upp detta med klienterna; 

                 ”Ja, jag brukar ta upp det och säga; tycker du att det är jobbigt att komma hit? Man pratar  
                   lite kring det…. Förklarar att det inte är något konstigt med försörjningsstöd och att vara  
                   arbetslös,  att det inte är konstigt att hamna i… (AH2) 
 
                 ”Jag försöker vara väldigt respektfull… börja försiktigt… Sedan när man neutraliserat och  
                  gjort det  mer allmängiltigt; att de inte är de enda som behöver komma hit, då börjar de  
                  slappna av  och det börjar gå att skapa någon slags relation. (AH1) 
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                ”Ja, jag tar upp det här med att de ofta inte kan hjälpa det själva att de blivit arbetslösa, eller 
                  att de är sjuka och inte får tillräckligt med pengar för att kunna klara sin ekonomi. Att det 
                  liksom  inte beror på dem själva… (BH2) 
 

Båda handläggarna i kommun A och handläggaren med längst erfarenhet i kommun B var helt 

eniga när det gäller hanterandet av skam; att det bästa är att ta upp frågan och diskutera det 

med klienten. 

               ”När man lyfter saker till ytan så blir det ju lättare att hantera.” (AH1)    

 
Den relativt nyutexaminerade handläggaren i kommun B väljer dock medvetet att inte ta upp 
frågan om skam med klienterna ifall hon märker av detta.  
 
               ” Alltså, det är viktigt med bemötandet… jag försöker vara professionell så till vida att  
                  INTE  fråga hur det känns att komma hit och att sitta här… för då på nåt vis har man ju  
                  påtalat…  då förutsätter man ATT  det ska vara något konstigt med att vara här…  Jag  
                  försöker vara  snäll.  Vara saklig… Jag kan ju inte  bemöta deras rädsla… Jag kan ju inte  
                  heller sitta och  säga att det inte är farligt å vara här. För det är skamfyllt att komma hit,  
                  det  är det, och det får man acceptera.  Så är det. (BH1) 
 

Samtidigt berättar samma handläggare att hon redan varit utsatt klienter hon upplevt 

våldsamma och arga, trots att hon inte jobbat inom yrket särskilt länge. Detta är något som 

kan bekräfta Scheff och Starrins teori om att skam ofta är ett tecken på att känna sig osedd 

och mindervärdig,85 och att likgiltighet ofta kan framkalla mer skam med ibland aggressioner 

som följd. Aggression blir ett sätt att försöka få den likgiltige att reagera, vilket alltså kan vara 

en förklaring till vissa klienters reaktioner över att handläggaren inte låtsas om den skam hon 

märker att de känner.  

    Handläggaren har inte har fått tillräcklig kunskap om det sociala arbetet och skam under sin 

utbildning och inte heller hunnit arbeta tillräckligt länge för att få kunskap i arbetet, vilket 

enligt Svensson med flera86 fås genom praktisk erfarenhet och kollegor. Det råder, enligt 

handläggarna, en hög arbetsbelastning, vilket även gör det svårt att tillgodogöra sig ny 

kunskap och forskning. Handlandet sker därför utifrån det handläggaren tror är rätt; det vill 

säga att inte nämna den skam klienter känner, tvärtemot Sheff och Starrins forskning som 

visar att det är bättre att faktiskt ta upp den. Detta exempel gör Denvalls kritik mot utveckling 

av kunskap i det sociala arbetet befogad. Han menar att kunskap som utvecklas under 

tidspress med små möjligheter till reflektion riskerar att vara felaktig.87 Handläggare BH1 

säger även att hon inte alltid reflekterar över hur klienter känner eller varför de reagerar som 

de gör. Handläggare, BH2, med lång erfarenhet inom yrket, säger däremot att hon alltid 

                                                 
85 Scheff & Starrin, 2002, s. 178 
86 Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, 230 
87 Svensson et al, 2008, s. 218 
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försöker tänka sig in i hur klienter känner, och  om någon ibland reagerar kraftigt brukar hon 

analysera och reflektera över vad det var som hände;  

  ”Är det något som inte fungerat bra med någon brukar jag alltid tänka: vad gjorde 
                    jag för fel? Varför blev det så här? Jag pratar med mig själv liksom, för att lära mig inför 
                   nästa möte.” (BH4) 
 

Denna handläggare visar ett tydligt exempel på hur kunskap utvecklas av det sociala arbetet. 

Svensson et al. Menar att detta är något som är möjligt när någon har tillräcklig kunskap både 

om och i det sociala arbetet. Först då går det att reflektera över händelser på ett kritiskt sätt ur 

olika perspektiv och ta med sig erfarenheten vidare i arbetet.88 

 

5.2.2. Skammens ansikten 

Starrin och Kalander-Blomqvists studie89 visar att känslan av skam och tron på vad andra 

människor tycker skiljer sig åt mellan olika kategorier av människor. Studien, som omfattade 

cirka 2 000 klienter, jämförde en mängd olika kategorier; allt från kön till utbildningsnivå. I 

denna studie, som inte kan vara lika omfattande, ombads handläggarna jämföra skammen 

utifrån klienternas kön, etnicitet, ålder och tid på socialkontoret. 

 

Skillnader mellan kön 

När det gäller skillnader mellan kön uppgav en av handläggarna i kommun A, AH1, att hon 

tror att männen tycker att det är mer skamfyllt än vad kvinnorna tycker, och tror att detta kan 

bottna i gammal tradition; att det bakåt i tiden var männen som försörjde familjen. Den andra 

handläggaren i samma kommun, AH2, märker ingen skillnad mellan könen, medan båda 

handläggarna i kommun B uppger att kvinnorna skäms mycket mer än männen, vilket också 

Starrin och Kalander-Blomqvists studie90 visar. Det handläggarna i kommun B grundar sina 

antagande på är att kvinnorna gråter oftare än männen, uttrycker större oro för sina barn och 

oftare är ensamstående föräldrar. Tolkar man det ur Sheff och Starrins teori om skam91 kan 

det också bero på att män i större utsträckning har en dold skam, vilket kan förklara varför de, 

enligt handläggarna, oftare brusar upp än kvinnorna.  

 

                                                 
88 Svensson et al, 2008, s. 230 
89 Starrin & Kalader-Blomqvist, 2001, s.36 
90 Starrin & Kalader-Blomqvist, 2001, s.36 
91 Scheff & Starrin, 2002, s. 172 
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Etniska skillnader 

När det gäller skam och etnicitet skilde sig vissa handläggares uppfattningar drastiskt mot 

tidigare forskning. Starrin och Kalander-Blomqvists studie visar nämligen att  

 utlandsfödda är den kategori som känner mest skam utav alla när det gäller att ansöka om 

ekonomsikt bistånd. Handläggarna i kommun A tror också att utlandsfödda känner skam. 

AH1 uppger dock att hon inte tror att de utlandsfödda känner lika stor skam första gångerna 

de kommer som infödda svenskar, men;  

            ”Har de varit här en längre tid, då tycker de att det hemskt!” (AH1) 

AH2 har tidigare uppgivit att hon tror att olika kategorier överlag känner i princip lika mycket 

skam, medan handläggarna i kommun B tror att utländska bidragstagare inte känner någon 

skam alls. 

    ”Jag tror inte de utlandsfödda känner skam. För de vet om… de behöver det här, och  de vet att det 
       är en rättighet de har. Jag tror de ser det som en del i sin integration. TROR  jag, men jag har inte  
      frågat…. Oftast är det ju männen som kommer hit… och jag upplever inte att de är ledsna, men det kan 
      ju  vara för att jag inte förstår språket.” (BH1) 
 
    ”De har ju inte det här gamla med socialbidrag… Det handlar ju om kunskapen. Vi svenskar vet vad det 
      är,  men det vet ju inte de utländska. Det handlar om okunskap. Och de vet ju att de får hjälp när de kommer  
      hit och så… Nej, det finns inget sådant, ingen skam…(BH2) 
 

Ser man här till Scheff och Starrins teori92 om skam hos människor som redan är utsatta för 

förtryck och diskriminering, menar de att dessa människor ibland tycks tolerera och acceptera 

ett orättvist system. I själva verket handlar det, enligt deras teori, om att de befinner sig i 

socialt underläge och lider brist på omgivningens respekt. Det i sin tur kan göra att de kan inta 

de dominerande gruppernas attityder och se sig själva på ett negativt sätt för att klara 

vardagen. De förlikar sig med fördomarna och betrakta sig själva som underlägsna och 

mindervärdiga, vilket gör att deras skam inte blir lika påtaglig.93  Visst kan det vara så, som 

en utav handläggarna säger, att de inte har samma historiska kunskap om det ekonomiska 

biståndets historia, där socialbidraget haft en starkare koppling till sociala problem än det 

kanske har idag. Det betyder dock inte att utlandsfödda människor inte känner någon skam 

alls över att inte klara sig själva. 

 

Tid på socialkontoret 

Samtliga handläggare uppgav att alla svenskfödda grupper tycker att det är allra värst första 

gången de besöker socialkontoret. Sedan, ofta redan vid första besöket, slappnar de av och 

tycker inte att det är så farligt 

                                                 
92 Scheff & Starrin, 2002 
93 Scheff & Starrin, 2002, s. 180 



 34 

               ” …. där är ju personer som får komma hit som skäms jättemycket för det. Det tycker jag är 

                väldigt tragiskt  Och en del kan säga; - Oh, jag var  så nervös över att komma hit, jag var  

                rent rädd…. Sen pratar vi lite, och sen kan de säga när de  går: -Det var ju inte så farligt…”  

               (BH2) 

 
          ”Men så finns det ju också de som har varit här en fyra-fem gånger och fortfarande  tycker att det är lika  
             hemskt” (AH1) 
 

När det gäller utländska grupper, som nämnts ovan, tror hälften av handläggarna att de 

utlandsfödda inte känner någon skam, varken i början eller efter en tid, med ekonomiskt 

bistånd. En handläggare, AH1, tror att de fungerar tvärtemot svenskar; att de inte känner 

någon skam över att ansöka om ekonomiskt bistånd de första gångerna, men att det blir värre 

efter en tid. Anledningen till detta förhållande menar handläggaren beror på att de 

utlandsfödda är mer inställda på att få hjälp när de kommer första gångerna, men ju längre tid 

det går utan att de får ett jobb, desto mer skamligt tycker de att det blir.   

   Med hänvisning till Scheff och Starrins teori om skam94 skingras skammen och minskar då 

den uppmärksammas och berörs, vilket kan förklara varför de flesta svenskar tycker att 

besöket hos handläggaren blir mindre skamligt efter en tid. Utlandsfödda däremot tillhör en 

mer utsatt grupp i sig på flera sätt, genom bland annat främlingsfientlighet och svårigheter på 

arbetsmarknaden. Detta gör att de enligt Scheff och Starrins teori tillhör en grupp som oftare 

har en dold skam, vilket i sin tur kanske gör att handläggarna i mindre utsträckning än med 

svenskar tar upp ämnet till diskussion, på grund av att skammen inte är lika tydlig. 

Handläggare BH1 säger dessutom att hon inte förstår deras språk och menar att hon inte 

skulle prata om till exempel hur någon mår med hjälp av tolk. Hon säger att hon inte ens 

funderat på att ställa frågan till en utlandsfödd. 

               ”Nä, det har jag faktiskt inte gjort. Alltså, jag vill inte vara personlig med mina klienter.”(BH1) 

 

Kunskap i det sociala arbetet är en form av integrerad kunskap som bildas i samspel mellan 

handläggare och klient. Enligt Svensson et al.95 handlar utveckling av denna kunskap bland 

annat om att samtala, både med klienter och kollegor. Kanske borde frågan ställas oftare till 

klienter hur de mår och upplever saker och ting – även till de med annat ursprung än Sverige? 

 

 

 

                                                 
94 Scheff & Starrin, 2002 
95 Svensson et al, 2008, s. 229 
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Unga och äldre, skam – en generationsfråga  

Samtliga handläggare tror att äldre känner mer skam än yngre96 över att behöva ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Några respondenter, både handläggare och IFO-chefer, tror även att det 

här med skam är en generationsfråga, att det med tiden automatiskt kommer att bli mindre 

skamligt att erhålla ekonomiskt bistånd.  

                 ”Jag tror att man mer tänker att jag har rätt till det… man förknippar det nog inte  som 
                   tidigare med   något skamligt på det viset… utan; jag har inga pengar, och vad gör man  
                   då… jo,  då söker man  socialbidrag. Och dessa är ju rätt stora grupper…  och jag tänker  
                   när det är såna här stora  ekonomiska kriser och man pratar mycket  om att det är många  
                   och så… Då blir det ju också mindre  skamligt när det är fler” (AC) 
 

Respondenterna har dock svårt att tro att skammen över att behöva ansöka om ekonomiskt 

bistånd kommer att försvinna helt så länge utredningsarbetet sker på det sätt det gör idag; 

             ”Nej, skammen försvinner inte om man inte bara gör beräkningen och betalar ut pengarna, men   
                iså fall måste vi ha någon slags medborgarlön av något slag” (AH2) 
 
Ser man till den historiska bakgrunden, som visar att skammen över att vara fattig och inte 

klara sig själv har funnits i hundratals år, är frågan om den idag har blivit en generationsfråga. 

Däremot kan det antas troligt att den kommer att bestå så länge det ekonomiska biståndet har 

den selektiva utformning både Minas, Johansson och Ulmestig beskriver97, och så länge 

arbetslinjen är viktig med fokus på aktivering. Att skammen skiljer sig mellan unga och äldre 

kan även förklaras av det chefen i kommun A säger; att arbetslösa ungdomar idag är en stor 

grupp. Kunskapen om och synen på det ekonomiska biståndet kan ha förändrats hos de som är 

unga idag; genom att biståndet kanske mer förknippat med försörjningsproblem än de sociala 

problem socialbidraget sammankopplades med.  

 

5.3. Arbete för klienterna  

Eftersom ingen ens känner till någon forskning om skam hos klienter arbetar man inte heller 

aktivt för att minska just denna. Däremot arbetar man på båda socialkontoren för att förbättra 

besöket för klienterna, vilket bland annat sker genom enkätundersökningar och 

värdegrundsarbete.  

 

                                                 
96 Definitionen av yngre och äldre preciserades inte ålder i intervjuerna, men med yngre avsågs personer som 
relativt nyligen slutat skolan och inte hunnit vara ute i arbetslivet någon längre tid. I Starrin och Kalander-
Blomqvists studie räknades de under 25 år som unga. 
97 Minas, 2008, Johansson, 2001, Ulmestig, 2007 
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5.3.1. Enkätundersökningar 

Både i kommun A och B uppger socialkontoren att de regelbundet gör enkätundersökningar 

bland klienterna, för att få en uppfattning om hur dessa upplever besöket och bemötandet. 

Undersökningarna, som enligt IFO-chefen i kommun A, görs efter önskemål från 

Socialstyrelsen om att kunna utvärdera verksamheterna, skilde sig något åt. 

    Kommun A gör separata undersökningar för var enhet, vartannat år. Enkäten innehåller 20 

påståenden som är specificerade för just ekonomiskt bistånd och handlar om bemötandet, 

information, handläggarna och tidsaspekter, och som kan betygsättas från ett till fem. 

Kommun B gör en gemensam undersökning för alla enheter varje år. Deras enkät innehåller 

sju övergripande frågor som gäller för alla avdelningar på socialkontoret, och som betygsätts 

från ett till fyra. 

    Enkäterna sammanställs och utvärderas sedan.  IFO-chefen i kommun B tycker att de har 

fått bra resultat, och menar att klienterna är rätt nöjda. IFO-chefen i kommun A säger också 

att de har fått väldigt bra resultat, bland annat när det gäller bemötandet, men ställer sig ändå 

frågande; 

                 ”Ja, på det vi har gjort har det ju blivit bra siffror. Då tänker man: mäter vi det vi tänker att  
                   vi ska mäta? Eller vad är det vi mäter? Tycker de verkligen att de blir så bra bemötta med 
                   tanke på… ja,  man tänker på att det är många som tycker att det är jobbigt att gå hit och  
                   så…” (AC) 
     

Genom enkäterna vill man få större kunskap om det sociala arbetet, vilket Svensson et al. är 

kunskap som ofta efterfrågas av andra organisationer, i det här fallet av Socialstyrelsen. 

Undersökningarna utförs och presenteras av socialkontoren på mer eller mindre utförliga sätt. 

Genom att handläggarna sedan kan diskutera och reflektera över resultaten kan de även få 

kunskap av det sociala arbetet, som även kan gynna kunskapen i arbetet genom att till 

exempel förändra arbetssätt i syfte att förbättra för klienten. Frågan är hur de redan så positiva 

resultaten påverkar det sociala arbetes mål med att bland annat förbättra bemötandet? Även 

undersökningarnas reliabilitet och validitet diskuteras, det vill säga trovärdigheten och 

giltigheten. Enligt Grønmo98 handlar reliabilitet om hur pålitliga resultaten är, vilket i sin tur 

bland annat beror på hur en undersökning upplagd. Validitet handlar om en undersökning 

faktiskt tittar på det som ska undersökas, och ifall svaren resulterar något som är relevant för 

undersökningens syfte. En till synes enkel sak som kan påverka undersökningarnas reliabilitet 

är sättet enkäterna samlas in på, vilket skilde sig genom att man i kommun A fick lämna 

svaren i en anonym låda, och i kommun B överlämna dem till sin handläggare.  

                                                 
98 Grønmo, 2006, s. 220 
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5.3.2. Värdegrundsarbete 

Utöver enkäterna uppger båda socialkontoren att de arbetar med värdegrund. Värdegrund är 

ett begrepp som bland annat handlar om etik, moral, livsåskådning och relationer.99 

    I kommun A berättar chefen, AC, att de har ett väl utvecklat värdegrundsarbete där de utgår 

ifrån några få teman; bland annat respekt, öppenhet och trygghet, som samtliga 

kommunanställda arbetar efter. Enligt AC arbetar hela individ- och familjeomsorgen 

gemensamt två gånger om året under ett par heldag då dessa teman diskuteras. Även 

receptionisten, som är socialkontorets ansikte utåt, deltar i arbetet.  Chefen i kommun B 

uppger att även de har ett värdegrundsarbete, men att detta inte är något som sker med någon 

förutbestämd tidsintervall; 

                 ”Det är ju inget som sker regelbundet så… Just nu är det ju satsning på värdegrundsarbete 
                   inom  äldreomsorgen, och då är det ju mycket med det… och i de arbetsgrupperna. Vi  
                   håller  inte på precis  nu på IFO med något så, utan det… Det ska ju egentligen finnas med,  
                   det här med bemötande, i våra  mål för verksamheten, som något övergripande….Värdighet, 
                   respekt och gott bemötande… Det är ju  något som ska finnas med alltid….” (BC) 
 
 
I kommun B, ingår inte receptionisten i värdegrundsarbetet, och chefen kan inte heller svara 

på ifall denne deltar i arbetet på annat håll; 

                                     ”Ja, det får du fråga deras arbetsledare om”(BC) 

 När det gäller allmänhetens syn på ekonomiskt bistånd och bidragstagare uppger tre utav de 

fyra handläggarna att de brukar försöka prata och påverka vänner och bekanta till en 

positivare inställning, vilket kanske är det bästa sättet att försöka förbättra den negativa syn 

allmänheten har på bidragstagare, enligt Halleröd.100 

    

6. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras en sammanfattning av studiens och författarens 

slutsatser. En återkoppling görs till problemformulering, syfte och frågeställningar, liksom 

studiens svagheter och kunskapsluckor diskuteras. 

 

6.1. Är studiens syfte och frågeställningar besvarade? 

Syftet med studien var att få en förståelse för om och hur handläggare inom ekonomiskt 

bistånd får kunskap om skam, hur den märks och i så fall hanteras i mötet med klienter och på 

arbetsplatsen. För att nå syftet var studien tvungen att ta sin utgångspunkt i kunskap och hur 

                                                 
99 Nationalencyklopedin; http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/värdegrund 
100 Halleröd, 1993 
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handläggarna får kunskap i arbetet. Resultatet visade att handläggarna får viss information om 

ny kunskap och forskning och går på en del föreläsningar, men efterfrågade mer diskussion 

och reflektion kring detta. Enligt den teoretiska analysen får handläggarna lite kunskap om det 

sociala arbetet, men desto mer kunskap i det praktiska sociala arbetet, vilket är något Denvall 

riktar kritik mot. Genom studien har vi därför fått en viss förståelse för hur handläggare får 

kunskap i det sociala arbetet, även om samtliga handläggare uppgav att tidsbrist var en orsak 

till att de inte kan tillgodogöra sig mer kunskap om det sociala arbetet.  

    Studiens första frågeställning var om och hur handläggare får kunskap om skam, hur 

skammen visar sig i mötet med klienter. Studien har visat att handläggarna i princip inte får 

någon kunskap alls om skam via forskning. Handläggarna uppgav att de får viss information 

genom media men kan i övrigt inte komma på någon forskning de läst om ämnet. Trots den 

bristande kunskapen om skam är handläggarna ändå väl medvetna om att den finns där. De 

menar att detta är tydligt i mötet på socialkontoret, och beskriver hur skammen visar sig 

genom hela klienternas kroppsspråk, och att de ibland även säger rakt ut att de tycker det 

känns hemskt att behöva gå dit, vilket innebär att handläggarna även får viss kunskap i det 

sociala arbetet om skam.  

    Studiens andra fråga löd: Hur hanterar handläggarna den eventuella skammen i mötet med 

klienter, och hur arbetar man på arbetsplatsen för att förbättra bemötandet utifrån skam? Tre 

utav de fyra handläggarna beskriver hur de tar upp känslan med klienterna och diskuterar 

kring den i syfte att minska obehaget. Alla tre handläggarna uppgav att de kände att klienterna 

slappnade av efter att ämnet tagits upp, och att det därefter blev lättare att börja skapa en 

relation. Den fjärde handläggaren valde däremot att inte beröra ämnet, och menade att det är 

skamligt att gå till socialförvaltningen, och något som får accepteras. Vissa klienter har 

reagerat genom aggression, och detta blir ett exempel på att det är svårt att skapa kunskap av 

socialt arbete ifall man inte har tillräcklig kunskap om det. Då socialarbetarna inte får någon 

kunskap om skam, och inte heller känner till någon forskning om detta, arbetar man inte heller 

utifrån just denna emotion. Däremot pågår brukarundersökningar och värdegrundsarbete, som 

bland annat ska visa vad klinterna tycker om bemötandet de får på socialkontoret. Arbetet 

sker med påtryckning från Socialstyrelsen, och frågan är ifall det annars hade gjorts? 

Undersökningarna de gör får är väldigt positiva resultat, vilket en av cheferna ifrågasätter 

genom att fundera på ifall de mäter rätt saker. Genom enkätstudierna finns möjligheter att 

förbättra bemötandet och besöket för klienterna, dit känslan av skam till viss del kan räknas 

in. Tidigare forskning har trots allt visat att bemötande har betydelse för känslan av skam 
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6.2. Författarens slutsatser 

Likt tidigare forskning visar även handläggarna i denna studie att man i låg utsträckning tar 

del av ny forskning och kunskap, och vilken kunskap man söker och läser handlar om behov 

och intresse. Samtidigt som alla handläggarna i studien är medvetna om att klienter känner 

skam, har ingen läst eller hört talas om någon forskning som rör just detta. Beror det på att de 

som forskar om skam är alldeles för dåliga på att marknadsföra sin forskning? Eller anser 

handläggarna att de inte har någon nytta av den, att den är ointressant, och helt enkelt har 

sorterats bort?  

    Fattigdom och skam har intresserat forskare i hundratals år, och samma bild har hela tiden 

visat sig; de som behöver hjälp för sitt uppehälle känner skam. Forskning visar även att det 

periodvis har gjorts försök att behandla ”fattiga” och arbetslösa på ett mer respektfullt och 

mindre stigmatiserande sätt, genom att göra bidraget mindre selektivt. Ny forskning visar 

dock att vi är tillbaka till dåtidens fattigvård genom att skilja på värdiga och ovärdiga fattiga, 

och att genom att ha lagstadgat möjligheten att ställa krav på sysselsättning för att få 

ekonomiskt bistånd beviljat. Även om handläggarna tycks se en minskning av skam hos unga, 

kanske på grund av att det idag råder en stor ungdomsarbetslöshet, är det dock inte troligt att 

skam har blivit en generationsfråga som kommer att försvinna när arbetslösheten åter 

minskar. 

    Handläggarna anger tidsbrist som orsak till att ny forskning används i låg utsträckning. 

Frågan är hur arbetsbelastningen ska bedömas hos handläggare, och hur det kommer sig att 

detta varit orsak i alla tidigare undersökningar, samtidigt som de handläggare som önskar mer 

tid till ny kunskap och forskning väljer att inte framföra denna önskan till sin chef?  

 

6.3. Studiens svagheter 

Studien som har gjorts är för liten för att göra några generaliserande slutsatser. Den avsåg att 

studera kunskap om skam, vilket förutsatte viss inblick i kunskapens värld. Då kunskap är ett 

väldigt brett område kan dess presentation framstå som enkel, och utrymme för en bredare  

genomgång hade varit önskvärt.  

   I och med att studien genomfördes på två olika nivåer fanns en mål om att få en större 

organisatorisk förståelse för arbetet än vad som framkommit av studien. Studien visar till viss 

del hur arbetet fungerar mellan handläggarna och deras chefer, men inte hur cheferna är 

påverkade av till exempel buget och så vidare, vilket naturligtvis har en stor betydelse för tid, 

arbetsbelastning och möjligheterna till vidareutbildningar och ny kunskap.  
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6.4. Kunskapsluckor och framtida forskning 

Med tanke på den uppfattning handläggare har om skam hos utlandsfödda; att de tror att de 

inte känner någon skam, och med tanke på vad tidigare forskning visat; att det är den kategori 

som känner mest skam, så är detta ett ämne att belysa. Hur kommer det sig att handläggarna 

har denna uppfattning? Hur stor betydelse får till exempel användandet av tolk när det gäller 

att uppfatta hur människor känner och mår? 

   Samtliga handläggare angav tidsbrist som orsak till låg kunskaps- och forskaranvändning, 

vilket framkommer i flera tidigare studier. Frågan är vad som är ”normal” arbetsbelastning för 

en handläggare, och om detta är något som ska bedömas individuellt? Intressant är även 

genusperspektivet i kunskapssökandet, då det i tidigare forskning inte verka framgå ifall det 

finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga handläggare     
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till handläggare 

Personuppgifter: Namn, ålder, utbildning, år inom socialt arbete, inom ekonomiskt bistånd, år 
på arbetsplatsen 
 

Kunskap  
• Vad tänker du på när jag säger ordet kunskap?  

• Vad anser du är viktig kunskap i ditt yrke?  

• Hur får du kunskap i ditt arbete?  

• Hur ser du på ny forskning och kunskapsanvändning inom ekonomiskt bistånd?  

• Hur diskuteras och förmedlas kunskap/forskning inom enheten? 

• Hur använder du forskning?  

• Varför tror du att socialarbetare ibland väljer att inte använda ny forskning?  

• Hur gör du för att hålla dig uppdaterad med ny forskning/kunskap?  

• Hur skulle du vilja att kunskap förmedlades till dig på bästa sätt?  

• Finns det någon kunskap du känner att du saknar inom ekonomiskt bistånd? 

• Hur ställer sig din chef till ny kunskap/forskning och vidareutbildning inom olika 

områden? Vad prioriteras? 

 

Mötet och klientens känslor 

• När det gäller mötet med klienter, är det någon särskild kunskap du tänker på då 

• Vilka känslor kommer du i kontakt med hos klienter?  

• Visar sig skam i dina besök? Hur hanterar du i så fall detta? 

• Finns det någon särskild kunskap du tar stöd av i dessa situationer?  

• Det finns en hel del forskning som rör just skam hos klienter. Vad vet du om den? 

• Hur tänker du kring dessa forskningsresultat som visar att klienter känner stor skam 

över att besöka socialförvaltningen? 

• Är det något som diskuteras? 

• Det pratas mycket om brukarinflytande och klienters kunskap; brukar du diskutera 

med klienterna om hur de känner kring besöket? Hur tänker du kring det?  Vad brukar 

klienterna i så fall svara? 

• Vet ni vad klinter tycker om att gå hit? Arbetar ni för att förbättra något för klienter? 
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Specifika grupper och situationer 

• Det vi diskuterat; känner du att känslor hos klienter skiljer sig mellan: 

- kvinnor och män? 

- unga och gamla? 

- svenskar / de med utländsk bakgrund? 

- yngre/äldre klienter? 

• Är det möjligt att komma ifrån skam? Vad skulle krävas? 
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Bilaga 2 

Frågor till enhetschef 

Personuppgifter: Namn, ålder, utbildning, år inom socialt arbete, inom ekonomiskt bistånd, 
år på arbetsplatsen 
 
Kunskap 
 

• Vad tänker du på när jag säger ordet kunskap? 

• Hur ser du på ny forskning och kunskapsanvändning inom ekonomiskt bistånd?  

• Hur diskuterar ni kring kunskap och forskning inom enheten? 

• Hur använder du forskning?  

• Hur gör du för att hålla dig uppdaterad med ny forskning/kunskap? 

• Hur tror du att personalen håller sig uppdaterade? 

• Förmedlar du någon ny forskning eller kunskap till handläggarna? Hur delges personal 

i så fall denna? 

• Vidareutbildning/föreläsningar? 

• På vilket sätt tror du att personal bäst tar till sig ny kunskap/forskning?  

• Varför tror du att socialarbetare ibland väljer att inte använda ny forskning?  

 

Skam 
• När det gäller bemötande och människors besök på socialkontor finns det mycket 

forskning som rör skam. Vad vet du om denna forskning? 

• Hur tänker du kring att klienter känner skam över att besöka socialförvaltningen 

Är det något som diskuteras?  

• När det gäller brukarinflytande och klienters kunskap: tas den tillvara på något sätt på 

arbetsplatsen? 

Är det möjligt att komma ifrån skam? Vad skulle krävas? 


