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Abstract 
 
Jonasson, Ingrid (2015). Hur gick det sen?  Om tidigare bidragsmottagare ur ett 
livsloppsperspektiv (What happened next? On former social assistance recipients from a 
life course perspective), Linnaeus University Dissertation No 234/2015, ISBN: 978-
91-87925-85-6. Written in Swedish with a summary in English 
 
The aim of this dissertation is to shed light on how life can turn out for 
individuals with long term social assistance and afterwards when it has ceased. 
The primary objective of the dissertation is to study the changes that have 
occurred during the life course and the impact of those changes on the life 
course at large. A key question of this dissertation is the development of self-
sufficiency and work-life patterns in a longitudinal perspective. 

The dissertation consists of a longitudinal study based on qualitative 
interviews with an interval of 20 years. The empirical data is composed of 
interviews with 11 recipients of social assistance – seven of which have been 
interviewed again in 2008/2009. A life course perspective is employed in the 
data analysis as a comprehensive approach and analytical tool. Other analytical 
approaches are related to the impact of the welfare state on the life course and 
to the term marginality.   

The situation of the interviewed group regarding self-sufficiency, 
employment and social conditions is viewed from a one-year perspective, a 20-
year perspective and a life course perspective. The different time perspectives 
generated widely diverse pictures and knowledge. Not everyone worked at the 
point of the last interview but all were in a better social and economical 
position. No one remained on social assistance. One conclusion is that the 
notion of social problems being reinforced and exacerbated over time is 
simplistic. Another conclusion is that it appears that social assistance and 
social services have little importance from a life course perspective. A 
concluding result is that cross-sectional studies of individuals in a vulnerable 
situation are of limited value. A brief look at a person’s life does not say much 
of what the rest of his or her life will look like.  

  
Keywords: Life course, long term social assistance, social welfare services, 
human agency, timing, social integration, notions of social problems, welfare 
state, marginality. 



 



 

Förord 
 
Det är nu äntligen dags att sätta punkt för arbetet med denna avhandling. Det 
har varit en lång resa som egentligen tog sin början redan i slutet av 1989. 
Efter att bl.a. ha arbetat som behandlingsassistent och socialsekreterare, blev 
jag då anställd som forskningsassistent på Socialhögskolan i Stockholm i ett 
nordiskt forskningsprojekt med uppgift att intervjua människor med långvarigt 
socialbidrag. Jag befann mig plötsligt i en helt ny miljö med professorer, 
docenter och erfarna doktorander. Detta var en ganska främmande värld för 
mig och jag kan inte säga att jag kände mig hemma. Alla syntes mycket 
kunniga och insatta och använde ett vetenskapligt språk som jag inte alltid 
begrep. Vad betydde t.ex. panelstudie, vad var en diskurs och ett paradigm för 
något och varför sade man kontext istället för sammanhang? Ett halvår senare 
antogs jag till forskarutbildningen men fortfarande var det mesta i 
forskarvärlden främmande och lite skrämmande. Därför ägnade jag mig i 
huvudsak åt det jag tyckte att jag behärskade någorlunda; att söka upp, få 
kontakt och intervjua människor som befann sig i en utsatt situation. För att 
göra en lång historia kort, skrev jag så småningom en rapport på det svenska 
materialet i den nordiska undersökningen, som också blev min lic –
avhandling. Därmed hade jag tänkt låta mig nöjas. Av skäl som skulle 
innebära att jag tog alltför många sidor i anspråk, återupptog jag 
forskarutbildningen drygt 10 år senare, denna gång vid Linnéuniversitetet i 
Växjö, och beslöt att skriva en doktorsavhandling.  

I detta förord är det ett antal personer jag vill tacka. Först och främst vill 
jag tacka intervjupersonerna i denna studie. Utan ert tillmötesgående och 
generositet hade studien inte varit möjlig! Jag vill också tacka min 
huvudhandledare Tapio Salonen samt Evy Gunnarsson och Katarina Thorén 
som båda varit biträdande handledare i olika perioder. Tack Tapio för att du 
kommit med konstruktiva och kloka idéer när avhandlingsarbetet gått i stå. 
Det har varit ovärderligt! Tack Evy för det du har lärt mig om kvalitativ 
metod.  

På Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö vill rikta 
ett stort tack till Rickard Ulmestig och Kerstin Gynnerstedt som inför några 
seminarier noggrant granskat olika kapitel och gett mig mycket viktiga 
synpunkter som inneburit att jag kommit vidare i arbetet med avhandlingen. 
På samma institution vill jag tacka Jan Petersson, som i slutskedet av 
avhandlingsarbetet kom med kunniga och kloka synpunkter på mitt 
avhandlingsmanus. Ett speciellt tack vill jag också rikta till Torbjörn Hjort på 
Institutionen för socialt arbete vid Lunds universitet, som gjorde ett 
utomordentligt arbete som kommentator vid mitt slutseminarium. Tack 
Torbjörn! 

Lena Palvén, Institutionen för socialt arbete i Lund, min meddoktorand i 
förskingringen: Tack för dina initierade och kloka synpunkter och tack för 
vänskap och stöd. Det finns ytterligare några personer som måste tackas. Min 



 

man och livspartner Lennart och mina barn Anna, Martin, Niklas och Siri: 
Tack för att ni funnits där och trott på mig och tack för att ni stått ut! Sist 
men inte minst vill jag rikta ett tack min vän och vapendragare Lars Svedberg. 
Tack för att du aldrig tvivlat på min förmåga att skriva en doktorsavhandling. 
Utan ditt stöd och din vänskap hade jag aldrig klarat av det här! Slutligen, 
denna avhandling tillägnas min pappa som uppmuntrat och stött mig under 
alla år och som avled bara några veckor innan jag skickade in 
avhandlingsmanuset. 
 
 
Stockholm i november 2015 
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Kapitel 1 Introduktion 

Föreställningar, myter och sanningar?  
Vad hände egentligen med Maria, Helena, Conny och Janne? Fick de någon 
ordning på sina liv? Hittade de en livspartner och bildade de familj? Klarade 
de av att sluta missbruka eller inte?  Kort sagt: Hur gick det för dem? Frågor 
som dessa har följt mig under en stor del av mitt yrkesliv, både som behand-
lingsassistent vid olika institutioner och som socialsekreterare under 1970- och 
1980-talet. Ibland har jag tänkt att för ”Kalle” och ”Karin” gick det nog bra till 
slut men för ”Lena” gick det antagligen åt skogen. Som socialarbetare träffar 
man en mängd olika människor i olika åldrar, med olika personligheter och 
med problem av skiftande slag; missbruks- eller psykiska problem eller de 
som bara har tillfälliga ekonomiska bekymmer. De som oftast stannat kvar i 
mitt minne är de ”bökiga”, ”krångliga” och ”besvärliga” människorna, som 
haft stora problem i ett eller flera avseenden. Även långt senare, när jag sedan 
länge slutat som aktiv socialarbetare, har många av de här människorna med 
jämna mellanrum dykt upp i mina tankar. Undantagsvis har jag ibland fått svar 
på vad som hänt några av dem. Svaren har varit varierande. För någon gick det 
verkligen illa men för en del verkade livet trots allt ha tagit en acceptabel 
vändning och ibland blivit bra. År 2008 fick jag en möjlighet att få lite mer 
uttömmande svar på frågor som dessa. Då sökte jag upp ett antal kvinnor och 
män som jag träffat och intervjuat flera gånger i början av 1990-talet. 

Studien som redovisas i denna avhandling är en longitudinell undersökning 
som bygger på intervjuer med kvinnor och män som vid en viss tidpunkt hade 
långvarigt socialbidrag. Dessa personer ingick i en större nordisk komparativ 
studie som genomfördes mellan 1989 och 1991, (fortsättningsvis benämnd 
”den nordiska undersökningen”). I den svenska delstudien intervjuades om-
kring 170 långvariga bidragsmottagare vid två tillfällen. Studien resulterade 
bl.a. i ökad kunskap om vad som utmärkte gruppen långvariga bidragsmotta-
gare och vad som tycktes öka risken för fortsatt bidragsmottagande. Resultatet 
från delstudien finns bland annat redovisad i min lic-avhandling (Jonasson 
1996), en studie som jag återkommer till i senare kapitel. Inom ramen för den 
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svenska delstudien genomförde jag också en kvalitativ fördjupningsintervju 
med elva personer.1 Ett motiv till att jag då ville genomföra sådana intervjuer 
var att många av de intervjupersoner jag träffade verkade ha ett stort behov av 
att berätta om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialbyrån, ett behov 
som inte tillräckligt kunde tillgodoses inom ramen för den större undersök-
ningen. Att närmare belysa intervjupersonernas kontakt med socialsekreterar-
na och hur denna kontakt hanterades var ett av mina intressen från början och 
också en viktig del av min ursprungliga avhandlingsidé. Avhandlingens in-
riktning och fokus har dock förändrats efterhand.   

 Att jag åter tog kontakt med dessa personer hade flera orsaker. Ett av re-
sultaten från den svenska delstudien (Jonasson a.a.) var att det i ett kort tids-
perspektiv inte gick att finna några entydiga samband som visade vad som 
bidrog till självförsörjning. En av slutsatserna jag då drog var att det var nöd-
vändigt med längre uppföljningsperioder för att kunna förstå vad som under-
lättar för människor att eventuellt kunna ta sig ur bidragsmottagande. De 
svenska studier som därefter fyllt i en del av dessa kunskapsluckor består av 
registerundersökningar. Av dessa framgår dock inte hur situationen för en-
skilda individer ser ut på sikt. Studier som bygger på intervjuer och följer 
människor över tid har varit betydligt svårare att hitta. Under åren som gått 
funderade jag därför över de elva intervjupersonerna. Hur hade det gått för 
dem? Hur kunde deras liv se ut i ett längre perspektiv? Det är frågor som dessa 
som varit i fokus för mitt intresse och som behandlas i denna avhandling.     

När jag efter ca 20 år sökte upp intervjupersonerna igen var motivet att ta 
reda på hur det gått för dem och om de fortfarande hade socialbidrag eller inte. 
Den föreställning jag hade var att åtminstone en del av dem fortfarande skulle 
ha socialbidrag eller i alla fall ha någon slags kontakt med socialtjänsten. Det 
visade sig att de varken hade socialbidrag eller kontakt med socialtjänsten. 
Under intervjuerna var det därför helt andra områden som kom i förgrunden. 
Socialbidragsperioden framstod mest som en fas bland många andra i livet. 
Att använda sig av ett s.k. livsloppsperspektiv som analysverktyg blev därför 
en naturlig utgångspunkt i denna avhandling. Livsloppsperspektivet ger en 
möjlighet att se människan och hennes omgivning ur ett föränderligt, dyna-
miskt perspektiv. Att jag trots allt och i viss mån ändå uppehåller mig vid 
perioden med socialbidrag har att göra med att detta skede i intervjupersoner-
nas liv är utgångspunkten för hela avhandlingen och det var så jag kom i kon-
takt med dem. Att fästa vikt vid socialbidragsmottagandet var också naturligt 
då den nordiska undersökningen pågick.  

Det fåtal studier som har en longitudinell ansats har ett förhållandevis kort 
tidsperspektiv. Några av de longitudinella registerstudierna på området har 
dock ett längre tidsperspektiv på omkring 10 år (se t.ex. Bergmark & Bäck-
man 2001, 2004 och 2010). Dessa studier är viktiga och intressanta men det 

                                                        
1 Dessa intervjuer ingick inte i lic-avhandlingen.  
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saknas kunskap om individuella omständigheter, t.ex. vilka val och övervä-
ganden människor har gjort. Hur enskilda individer beskriver att de eventuellt 
påverkats av bidragsmottagande på sikt, vilka vägarna ut ur bidragsmotta-
gande är och hur de ser på perioden med bidrag i efterhand, har inte alls stude-
rats i Sverige, vilket dock görs i denna studie. Frågan är vilka förändringar 
som kan förväntas med tidsperspektiv på ett par år eller ens tio år? För att 
kunna urskilja tydliga förändringar t.ex. när det gäller försörjningsstatus, be-
hövs studier med betydligt längre uppföljningsperioder, både på gruppnivå 
och för enskilda individer. Förståelsen av och kunskapen om långvarigt soci-
albidragsmottagande förändras beroende på vilket tidsperspektiv som anläggs, 
vilket kommer att framgå längre fram i avhandlingen. Genom att följa en-
skilda individer över tid ökar möjligheten att få svar på socialbidragets even-
tuella roll och betydelse ur ett longitudinellt perspektiv. Den studie som pre-
senteras i avhandlingen väcker också generella metodologiska frågor om och i 
så fall i vilken utsträckning man kan eller bör stödja sig på studier som bygger 
på utsagor från enstaka intervjuer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det både saknas svenska register-
undersökningar som har ett längre tidsperspektiv än 10 år och intervjustudier 
med längre uppföljningsperiod än några år. Idag vet vi inte särskilt mycket om 
hur långvariga bidragsmottagare själva ser på sitt bidragsmottagande och på 
vägarna ut ur det. Även kunskap om hur livet i stort ser ut i ett längre perspek-
tiv för de människor som en gång haft socialbidrag saknas.  

 

Ordets makt 
Fattighjon, lösdrivare, tiggare, understödstagare, marginaliserade, utslagna, 
trasproletariat; benämningarna på människor som varit i behov av ekonomisk 
hjälp har skiftat under århundradena och över decennierna. Fattiga människor 
har ofta setts över axeln och betraktats som lata och odugliga. Vilka som varit 
i behov av hjälp har visserligen varierat över tid men oavsett om det rört sig 
om gamla och sjuka eller, som idag, i huvudsak människor i arbetsför ålder, 
tycks det finnas föreställningar som har överlevt under lång tid. Den som inte 
kan försörja sig själv utan behöver ekonomisk hjälp är någon som avviker från 
det ”normala”, som uppvisar ett antal tvivelaktiga egenskaper och som lever i 
en oönskad situation som bör upphöra (Elmér 1998, Holgersson 2007). I en 
studie från början av 1990-talet visar t.ex. Halleröd (1993) att det hos allmän-
heten finns åtskilliga negativa uppfattningar och föreställningar om bidrags-
mottagare; att de egentligen inte är i behov av hjälp, att de fuskar, att de är 
utslagna och offer som inte är kapabla att göra något åt sin situation osv. För-
utfattade meningar kan ibland också spåras hos myndighetspersoner. I flera 
rapporter beskriver människor att de blivit bemötta med misstänksamhet och 
misstro kring sin vilja att försörja sig själva när de besökt socialbyrån (se t.ex. 
SOU 1998:161 och SOU 2007:2). Vad som anses avvika från den gängse 
samhällsnormen avgörs av den eller de som besitter makt i någon form, t.ex. 
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politiker, media eller forskarsamhället och kan växla från en tid till en annan 
(Goffman 1972). Det avvikande uppkommer först när vi benämner det. Ord är 
mäktiga och kraftfulla. Ord ramar in och skapar vår världsbild, våra värde-
ringar och oss själva (Cassiman 2008). I en artikel av Swärd (2001) exempli-
fieras samma fenomen med de bilder och beskrivningar som produceras om 
hemlösa. Swärd menar att dessa sannolikt bidrar till att forma och förstärka 
synen på hemlösa.  

I en amerikansk kontext diskuterar Hancock (2004), Cassiman (a.a.) och 
Cammet (2014)  hur bilden av bidragsmottagare och socialt utsatta har föränd-
rats de senaste decennierna i USA. Utgångspunkten för deras analyser är 1996 
års välfärdsreform i USA som bl.a. innebar nedskärningar i förmåner för ut-
satta och marginaliserade människor och införande av tidsgränser för bi-
dragsmottagande. De för en ingående diskussion om hur ord och metaforer 
medvetet och omedvetet påverkar vår uppfattning om utsatta grupper i sam-
hället. De menar att stereotypa föreställningar och bilder av bidragsmottagare 
haft mycket stor betydelse och påverkat både den allmänna opinionen, media 
och lagstiftare. Den här typen av föreställningar påverkar även dem som har 
socialbidrag under längre perioder. 

I svenska studier framstår långvariga bidragsmottagare ofta som personer 
med stora svårigheter att ta sig ur bidragsmottagandet (se t.ex. Inghe 1960, 
Socialstyrelsen 1999, Bergmark & Bäckman 2004 och 2012). Ett skäl till det 
är sannolikt att de allra flesta undersökningar består av ögonblicksbilder, s.k. 
tvärsnittsundersökningar. Det vill säga, det som har studerats är hur socialbi-
dragsmottagares situation sett ut i en rad avseenden vid en viss tidpunkt. Det 
riskerar att ge en statisk bild av dem som har socialbidrag. Detsamma gäller i 
regel de flesta intervjustudier. I dessa har människor vanligtvis intervjuats vid 
ett eller möjligen flera tillfällen under en begränsad tidsperiod av ett eller 
några år och ofta under tiden de haft socialbidrag. Det innebär att studierna 
fångat människor i en problematisk situation. Att leva på socialbidrag är en 
situation som är obehaglig för de flesta, många tycker att det är förnedrande, 
man skäms och känner sig mindervärdig (se t.ex. SOU 2007:2). De bilder som 
framträder leder lätt tanken vidare till föreställningen om socialbidragsmotta-
gande som något bestående. Den sammantagna bilden av långvariga bidrags-
mottagare är att det är en marginaliserad grupp vars sociala problem förstärks 
och förvärras ju längre tiden går (se t.ex. Inghe a.a., Socialstyrelsen a.a., 
Bergmark 2002 och Bergmark & Bäckman 2010). I denna studie visar jag att 
dessa föreställningar inte alltid stämmer, vilket är något som uppenbarar sig 
först då enskilda människor följs upp över längre tid.   
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Syfte och frågeställningar 
Avhandlingen är en longitudinell kvalitativt inriktad intervjustudie om ett 
antal personer som vid en viss tidpunkt hade långvarigt socialbidrag. Genom 
kvalitativa studier är det möjligt att fånga människors upplevelser och tolk-
ningar av sina erfarenheter, vilket har varit en viktig drivkraft i arbetet med 
avhandlingen. Ett motiv till avhandlingen är också att öka förståelsen för vad 
det kan innebära att ha och ha haft socialbidrag under lång tid och synliggöra 
en grupp som sällan blir föremål för närmare studier. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att belysa hur livet kan se ut 
för enskilda individer på sikt och efter att ett långvarigt bidragsmottagande har 
upphört. Det mera specifika syftet är att studera vilka förändringar och händel-
ser som har ägt rum under livsloppet och i vilken utsträckning dessa ser ut att 
ha påverkat försörjningssituationen och hur livet i stort har gestaltat sig. Av-
handlingen har ett aktörsperspektiv, vilket innebär att se människan som aktivt 
subjekt, som inom befintliga ramar och livsvillkor, gör val och formar sina liv. 
Därför riktas ett särskilt intresse mot hur de enskilda individerna verkar ha 
agerat och anpassat sig till olika händelser och situationer under livsloppet. 
Aktörsperspektivet, tillsammans med det longitudinella perspektivet, ger en 
möjlighet att ifrågasätta några av de stereotypa bilder som ofta förekommer 
om människor som befinner sig i en socialt utsatt situation.  

Studiens frågeställningar är relaterade till skilda tidsperspektiv. De rör dels 
förhållanden som ligger bakåt i tiden, dels rör de nutida omständigheter. En 
tredje tidsdimension handlar om en tolkning och värdering av vad som varit 
centralt i ett livsloppsperspektiv och hur händelser och erfarenheter betraktas i 
retrospektiv belysning:   

 
• Vilka sätt att hantera det långvariga bidragsmottagandet framträ-

der i intervjupersonernas berättelser under den period de hade so-
cialbidrag och hur kan dessa förstås?  

• Vilka långsiktiga förändringar och mönster kan iakttas när det gäl-
ler försörjning, arbete och försörjningsvillkor i jämförelse med ett 
traditionellt kortsiktigt perspektiv?  

• Vilken betydelse verkar olika händelser och erfarenheter ha haft 
för hur livsloppet gestaltat sig? Har uppfattningar och värderingar 
förändrats under livsloppet?  

	

Fortsatt framställning 
Avhandlingen består av tio kapitel, inklusive kapitel 1. I detta första inledande 
kapitel har jag gett en bakgrund till studien, presenterat problemområdet samt 
syfte och frågeställningar. Avsikten med kontextbeskrivningen i kapitel 2 har 
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varit att sätta in intervjupersonernas villkor i ett större sammanhang men har 
också syftat till att beskriva hur samhället och kunskapen inom socialbidrags-
området har förändrats de senaste decennierna. I kapitel 3 ges en översiktlig 
bild av tidigare forskning inom socialbidragsområdet. Det som fokuseras är 
studier som har en longitudinell ansats och som visar vad som försvårar re-
spektive underlättar att upphöra med socialbidrag. En särskild uppmärksamhet 
ägnas åt livsloppsstudier som har anknytning till socialbidrag. Kapitel 4 är 
avhandlingens teoretiska kapitel. I kapitlet redogörs för livsloppsperspektivet 
som är en övergripande ansats och ett analytiskt verktyg i avhandlingen. Ytter-
ligare två analytiska perspektiv presenteras; det ena rör välfärdsstatens bety-
delse och det andra beskriver utsatta gruppers ställning på arbetsmarknaden. I 
kapitel 5 presenteras avhandlingens metodologiska utgångspunkter och det 
empiriska materialet.  Därefter följer fyra empiriska kapitel. 

Kapitel 6 beskriver intervjupersonernas uppväxtförhållanden och syftar i 
första hand till att ge en bakgrund och en inramning åt de övriga empiriska 
kapitlen.  Kapitel 7 handlar om den period då intervjupersonerna hade social-
bidrag och hur de uppfattade och hanterade kontakten med socialbyrån. I kapi-
tel 8 belyses förändringar och mönster över tid när det gäller försörjning och 
arbetsliv. Intervjupersonernas försörjningssituation beskrivs ur tre olika tids-
perspektiv. Kapitel 9 har två syften. Dels beskrivs hur intervjupersonerna upp-
fattar tiden med socialbidrag många år efter att det upphört, dels är avsikten att 
ge en mer fullödig bild av intervjupersonerna och deras liv genom att beskriva 
några centrala händelser och förändringar. Kapitel 10 är avhandlingens slutka-
pitel där resultaten diskuteras.  
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Kapitel 2 Avhandlingens ram och kon-
text 

Avsikten med detta kapitel är att rama in och ge ett sammanhang åt avhand-
lingen. Inledningsvis görs en kortfattad beskrivning av den svenska välfärds-
staten och socialbidragets roll inom välfärdssystemet. Syftet är att sätta in 
undersökningsgruppens betingelser och villkor i ett vidare sammanhang och 
bl.a. tydliggöra hur enskilda människors försörjningssituation kan påverkas av 
välfärdssystemets uppbyggnad. Avsnittet innehåller också en kortfattad be-
skrivning av socialtjänstlagen samt de övergripande målen och grundläggande 
värderingarna för socialtjänstens verksamheter. I kapitlet görs också ett försök 
dels att ge en sammanfattande bild av hur omvärlden har förändrats sedan 
intervjupersonerna i studien hade socialbidrag, med fokus på socialtjänsten, 
lagstiftning och rättspraxis och arbetsmarknad, dels att ge en bild av kunskaps-
läget om socialbidragsområdet idag jämfört med för två decennier sedan. En 
mer ingående genomgång av kunskapsläget görs i nästa kapitel.   
 

Välfärdsstaten och socialbidragssystemet 
Det svenska välfärdssystemet har ofta beskrivits utifrån den klassifikations-
modell som Titmuss konstruerade för att lyfta fram och analysera olika värde-
ringsmässiga grunder för olika välfärdssystem (Olsson Hort 1994). Titmuss 
urskiljde tre olika modeller för socialpolitiska system: socialpolitik mot rest-
fattigdom, socialpolitik som intjänade rättigheter och socialpolitik som in-
stitutionell omfördelning. Modellerna karaktäriseras ibland som fattigvård, 
privata försäkringssystem och offentliga trygghetssystem (Pettersen 1985). 
Andra benämningar är ”residuala” och ”institutionella” modeller (Esping-
Andersen & Korpi 1987).  

Socialpolitik mot restfattigdom bygger på att medborgarna i samhället har 
ett eget ansvar för att försörja sig själva och sina familjer mot inkomstbortfall. 
Staten träder bara in om individens och familjens egen förmåga inte räcker till.  
Att skilja ut verkligt hjälpbehövande, s.k. värdiga fattiga, från de ovärdiga blir 
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central i denna modell (Olsson Hort a.a.).2 Utgångspunkten för socialpolitik 
som intjänade rättigheter är att vem som helst kan drabbas av minskade in-
komster till följd av arbetslöshet, sjukdom etc. och bygger på att man är för-
säkrad mot dessa risker. Modellen antas stimulera insatser i arbetslivet och 
bygger på att inkomstbortfallet är kopplat till tidigare prestationer på arbets-
marknaden. Socialpolitik som institutionell omfördelning utmärks av att den 
är universell och syftar till att omfördela resurser från mer välbärgade till eko-
nomiskt svaga i samhället samt en omfördelning mellan perioder i livet när vi 
är unga och friska till perioder när vi är gamla och sjuka (Pettersen a.a.). 

Den svenska välfärdsmodellen brukar karaktäriseras som en institutionell 
modell (Esping- Andersen & Korpi a.a. och Olsson Hort a.a.) men har också, 
och i växande grad, inslag av modellen med socialpolitik för intjänade rättig-
heter. Den består av en kombination av grundtrygghet och inkomstskydd och 
utmärks i hög grad av sin universella karaktär. Med det avses att den i princip 
ska omfatta alla, alla ska bidra till finansieringen och alla ska få del i för-
månerna. Samtidigt kan man konstatera att välfärdssystemet i praktiken aldrig 
omfattat alla i samhället som t.ex. hemlösa eller andra mer utsatta grupper. 
Arbetslinjen intar en central plats i den svenska modellen och har präglat både 
social- och arbetsmarknadspolitiken och socialtjänstlagen.  

Till stor del är de svenska socialförsäkringarna baserade på den s.k. in-
komst-bortfallsprincipen, dvs. systemet bygger på nuvarande och tidigare 
prestationer på arbetsmarknaden. Kopplingen mellan förvärvsinkomster och 
den ersättning som utgår från trygghetssystemen har hittills varit mycket stark. 
Det förutsätter givetvis en välfungerande arbetsmarknad där arbeten finns att 
få. Det starka sambandet mellan förvärvsinkomster och ersättningsnivå har 
föranlett vissa forskare att kritisera den svenska välfärdsstaten och beskriva 
den som uppbyggd enligt en prestationsmodell snarare än en institutionell, 
generell modell. Marklund & Svallfors (1986) t.ex., har beskrivit det som att 
socialförsäkringarna är uppbyggda efter en ”dual” struktur. Skiljelinjen går 
mellan dem som har ett fullgott försäkringsskydd och dem som mer eller 
mindre saknar ett försäkringsskydd överhuvudtaget. Det innebär att grupper 
som inte eller bara delvis har etablerat sig på arbetsmarknaden har ett betydligt 
sämre skydd vid arbetslöshet och sjukdom. I många fall innebär det att dessa 
grupper är hänvisade till socialbidrag som enda inkomstkälla. Denna tveeg-
gade struktur var tydlig då den nordiska undersökningen genomfördes och har 
sedan dess snarast förstärkts och är särskilt påtaglig när det gäller långvariga 
bidragsmottagare. Orsakerna till behov av socialbidrag är med andra ord i 
många fall en konsekvens av de socialpolitiska systemens utformning. Detta 
kan exemplifieras med när den dåvarande regeringen höjde a-kasseavgiften 
                                                        
2 Begreppen värdig och ovärdig klient används, något förenklat uttryckt, för att definiera de klienter 
som bl.a. genom lagstiftning anses vara förtjänta eller oförtjänta av olika samhälleliga bidrag. Vilka 
som anses värdiga respektive ovärdiga varierar historiskt (se t.ex. Midré 1990, Gunnarsson 1993 och 
Wallentin 1999).  
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2007. Detta fick till följd att a-kassorna drabbades av ett avsevärt medlemsras 
(Kjellberg 2014). Inflödet till a-kassorna minskade i första hand bland ungdo-
mar och bland de grupper som gick ur var utlandsfödda överrepresenterade. 
När finanskrisen drabbade Sverige under hösten 2008 försvagades den 
svenska ekonomin snabbt och arbetslösheten steg. Samtidigt stod nu allt fler 
människor utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Under 2008 och 2009 
ökade också bidragsmottagandet men om det den höjda a-kasseavgiften på-
verkade bidragsnivåerna är dock oklart.       

Socialbidrag är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och ska komplettera 
för situationer som inte täcks av de generella stödformerna. Syftet är att det 
ska vara ett tillfälligt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem (prop. 
1996/97). Trots detta syfte är det ett förhållandevis stort antal människor som 
får bistånd under lång tid (se t.ex. Socialstyrelsen 1999 och 2014a och SOU 
2001:79). Socialbidrag eller ekonomiskt bistånd som det numera benämns,3 
skiljer sig markant från de övriga socialförsäkringarna, genom sin selektiva 
karaktär. Detta ekonomiska stöd är den enda delen av de socialpolitiska sy-
stemen som är helt relaterad till det enskilda hushållets försörjningsbehov. Till 
skillnad från de flesta andra svenska bidragssystem bygger rätten till socialbi-
drag ytterst på en individuell ekonomisk behovsbedömning. Av förarbetena 
(prop. 1980:1 och prop.1996/97:124) framgår att det i varje enskilt fall ska 
göras en individuell bedömning av hjälpbehovet och omfattningen av det.  

Rätten till socialbidrag regleras i socialtjänstlagen (2001: 453). I lagen 
anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgo-
dosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd)	
och för sin livsföring i övrigt. För att ha rätt till bistånd ska den enskilde göra 
vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning och, som också 
nämnts, är den som kan arbeta skyldig att söka arbete (prop. 1996/97:124). 
Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resur-
ser. Enligt lagstiftarens intentioner ska biståndet utformas så att det stärker den 
enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Insatserna ska med andra ord 
inte bara syfta till att avhjälpa det aktuella behovet utan även underlätta för 
den enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin livsföring i öv-
rigt. Socialtjänstens inriktning och skyldighet att arbeta på detta sätt framgår 
av 1 kap. 1§ och 4 kap. 1§ socialtjänstlagen.  

I propositionen till socialtjänstlagen (1979/80:1) betonades att målen var 
en markering av ett nytt förhållningssätt i det sociala arbetet och till människor 
som söker bistånd. Förändringarna var en uppgörelse med en föråldrad social-
lagstiftning, som var präglad av kontroll och en förmyndaraktig människosyn. 
I propositionen framhölls dock samtidigt att rätten till bistånd inte var villkors-
lös utan att socialtjänsten också har rätt att ställa krav på den enskilde. 

                                                        
3 Att jag väljer att använda termen socialbidrag beror i första hand på att det var så det benämndes när 
den nordiska undersökningen inleddes och när jag initialt fick kontakt med intervjupersonerna.   
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Ett viktigt begrepp som introducerades i samband med socialtjänstreformen 
var helhetssyn. Tanken om helhetssyn innebar ett uppbrott från den tradition-
ella socialvårdens synsätt och metoder, vars rötter fanns i den tidigare fattig-
vårdslagen. Begreppet handlade i första hand om ett nytt sätt att se på männi-
skan men hade också en organisatorisk innebörd. Människor skulle ses i sitt 
livssammanhang och flera aspekter av deras liv skulle beaktas. Socialtjänsten 
skulle sträva efter att finna samlade lösningar på enskildas eller gruppers totala 
situation. Frågor om ekonomiska behov skulle med andra ord inte ses isolerad 
från den enskildes livssituation i övrigt. För att ge socialtjänsten utrymme för 
insatser utifrån en helhetssyn, fick den nya lagen till stora delar karaktären av 
en målinriktad ramlag. Ramlagskonstruktionen innebär att en kommun ges 
större frihet att utforma verksamheten och biståndet utifrån skiftande lokala 
förutsättningar men också efter enskilda individers behov.  

Begreppet helhetssyn fick dock en annan innebörd än vad flera av de ut-
redningar som föregick lagens tillkomst hade avsett (se bl.a. SOU 1974:39 och 
SOU 1977:40). Begreppet kom att tolkas som ett sätt att organisera socialsek-
reterarnas arbete, inte som ett sätt att se på människan (Wächter 1998, Berg-
mark & Lundström 2008). Det som skulle komma att dominera och, som fort-
farande tycks vara det mest framträdande i socialbidragsarbetet, är det som 
brukar kallas ärendehandläggning, dvs. utredningsarbete och beslutsfattande 
(Billquist 1999, Byberg 2002, Forsberg 2004, Minas 2005 och Stranz 2007). 
Trots de goda intentionerna i lagstiftningen och dess olika förarbeten visar ett 
flertal rapporter att det som kännetecknat socialbidragsarbetet, både före och 
efter socialtjänstlagens genomförande, är administration och penninghantering 
(Sunesson 1981, Jonasson & Libietis 1987, Isaksson, Stål & Svedberg 1993, 
Billquist 1999, Forsberg 2004 och Karlsson 2006). En av de tydligaste föränd-
ringarna när det gäller organisering av socialtjänstens arbete under de senaste 
decennierna är utvecklingen mot ökad specialisering (Bergmark, Bäckman & 
Minas 2013). Den utveckling som ägt rum kan, enligt Bergmark & Lundström 
(a.a.) delvis ses som en återgång till den funktionsuppdelning av arbetet som 
fanns före socialtjänstlagens tillkomst. De vanligaste formerna för speciali-
sering när det gäller socialbidragsarbetet är förenklad handläggning av social-
bidraget och mottagningsgrupper (Bergmark & Lundström a.a.). Den tidigare 
nämnda nordiska undersökningen genomfördes i ett s.k. socialdistrikt i en 
förort till Stockholm. Redan i slutet av 1980-talet när undersökningen inleddes 
var distriktet organiserat i specialistgrupper och hade t.ex. både en mottag-
ningsgrupp och en ekonomisektion för handläggning av socialbidragsärenden.  
 

Studiens utgångspunkter 
Den nordiska undersökningen föregicks av en utredning initierad av Nordiska 
ministerrådets s.k. politiska kommitté. Rapporten visade bl.a. på att socialbi-
dragskostnaderna och bidragstiderna ökade markant i alla de nordiska länder-
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na under 1980-talet (Tanninen & Julkunen 1988). Vid tidpunkten utgjordes 
den nordiska forskningen på området i huvudsak av makrosociologiska fråge-
ställningar med tonvikt på statistiska utredningar och aggregerade data. Rap-
porten pekade på behovet av fördjupad nordisk forskning om långvarigt soci-
albidragsmottagande. I den nordiska undersökning som sedan följde, intervju-
ades långvariga socialbidragsmottagare från huvudstäderna i Danmark, Fin-
land, Norge och Sverige vid två tillfällen med ett års mellanrum (Fridberg 
1993a och 1993b). Den svenska delstudien (Jonasson 1996) genomfördes 
under en period av högkonjunktur och låg arbetslöshet, före den djupa och 
omfattande ekonomiska krisen på 1990-talet och före åtstramningarna inom 
välfärdssystemet som gjordes till följd av krisen. Ganska snart efter att under-
sökningen var avslutad, drabbades Sverige av den ekonomiska krisen, med 
högre arbetslöshet, lägre sysselsättning och försämrad offentlig ekonomi som 
följd.  
 

1990-talskrisen 
För att komma tillrätta med den ekonomiska krisen gjordes besparingar inom 
socialförsäkringen och andra statliga transfereringssystem. Ersättningsnivåer 
sänktes och regler skärptes. Den ekonomiska krisen sammanföll med ökade 
flyktingströmmar och socialbidragssystemet började i högre utsträckning än 
tidigare fungera som ett stödsystem till nyanlända flyktingar och utrikes födda 
personer som saknade arbete. Under den här perioden blev kopplingen mellan 
nivåerna i välfärdssystemen och socialbidraget tydlig. Salonen (1997) analyse-
rade effekterna av de statliga besparingar som gjordes under 1996 och visade 
att socialbidragsansökningarna det året till stor del kunde hänföras till ned-
skärningarna i de generella socialförsäkringsförmånerna. De besparingar som 
gjordes påverkade olika gruppers försörjningsvillkor. Allt fler hamnade i en 
ekonomiskt utsatt situation. I första hand drabbades grupper med svag förank-
ring på arbetsmarknaden, som utrikes födda, ungdomar och lågutbildade. 
Många av dem som inte hunnit få någon förankring på arbetsmarknaden blev i 
stor utsträckning hänvisade till socialbidrag som försörjningskälla. Under 
denna period ökade bidragsmottagandet, bidragstiderna liksom kostnaderna 
mycket kraftigt. När kulmen kom åren 1996 och 1997 hade drygt åtta procent 
av befolkningen och ca 10 procent av hushållen ekonomiskt bistånd vid något 
tillfälle. Mellan 1990 och 1997 fördubblades också kostnaderna för socialbi-
drag (Socialstyrelsen 1999). Huvuddelen av kostnadsökningen berodde på en 
ökning av det långvariga bidragsmottagandet, som stod för ca 60 procent av de 
totala kostnaderna för socialbidraget (Socialstyrelsen a.a.). Efter 1990-
talskrisen sjönk framför allt det kortvariga bidragsmottagandet kraftigt, pga. 
att konjunkturen och läget på arbetsmarknaden förbättrades. Det långvariga 
bidraget minskade visserligen också men betydligt långsammare än det övriga 
bidragsmottagandet. I den studie som presenteras i avhandlingen följdes de 



16 

enskilda intervjupersonerna upp långt efter att krisen var över. Det var således 
först senare som det var möjligt att få en bild av om och i så fall hur de drab-
bats av lågkonjunkturen. Flera av intervjupersonerna hade dock börjat etablera 
sig i arbete redan innan krisen bröt ut och lyckades också hålla sig kvar på 
arbetsmarknaden. Hur de långsiktiga försörjnings- och arbetslivsmönstren sett 
ut behandlas senare i avhandlingen. 

Mellan åren 1991 och 1997 ökade också andelen barn som lever i ekono-
miskt utsatta familjer kraftigt. Den s.k. barnfattigdomen nådde sin lägsta nivå 
2007 men började åter öka fr.o.m. 2008 (Salonen 2012). Denna andel är mer 
än tre gånger så hög bland barn med föräldrar som är ensamstående och fem 
gånger högre om föräldrarna har utländsk bakgrund. Båda faktorerna ger en 
mångdubbel risk för ekonomisk utsatthet. Detta är bl.a. en återspegling av att 
inkomstskillnaderna i Sverige ökat sedan1990-talet. Ökningen av dessa skill-
nader nådde en topp år 2000 och minskade något åren därefter (SCB 2008) 
men började åter öka igen. Inkomstskillnaderna år 2007 t.ex., var de högsta 
som uppmätts sedan mätningarna började 1975 (SCB a.a.). Skillnaden i eko-
nomisk standard mellan förvärvsarbetande och grupper som står utanför ar-
betsmarknaden har ökat successivt och var särskilt tydlig under 1990-talet. 
Andelen barn i hushåll med långvarigt socialbidrag har sedan 1990 varierat 
mellan knappt 3 och drygt 4 procent av alla barn i riket (Socialstyrelsen 
2014a). Ensamstående kvinnor med barn har länge varit överrepresenterade 
bland socialbidragshushållen. Så var fallet också under perioden för den nor-
diska undersökningens genomförande. I den studie som redovisas i avhand-
lingen var en av intervjupersonerna, som följts upp under mycket lång tid, 
ensamstående med barn. Under åtskilliga år hade hon återkommande försörj-
ningsproblem, vilket bl.a. hade att göra med att hon var ensam om försörj-
ningsansvaret. 

Som redan påpekats har bidragstiderna i Sverige ökat under de senaste de-
cennierna. År 2013 var den genomsnittliga bidragstiden per hushåll 6,6 måna-
der, vilket kan jämföras med 4,3 månader år 1990, då den nordiska undersök-
ningen genomfördes. Av samtliga vuxna bidragsmottagare fick ca 40 procent 
bidrag under minst 10 månader under 2013 (Socialstyrelsen 2014a). Sannolik-
heten att behöva socialbidrag är betydligt högre för utrikes födda än för inrikes 
födda och långvarigt bidrag är också vanligare bland utrikes födda. Bergmark 
& Bäckman (2012) menar att socialbidraget i allt väsentligt fungerar som en 
närmast permanent lösning för grupper med försörjningsproblem. Det innebär 
att lagens syfte att vara ett stöd vid tillfälliga försörjningssvårigheter har ur-
holkats. Bergmark, Bäckman och Minas (2013) pekar på att de långa bidrags-
tiderna inneburit att sammansättningen av bidragsmottagarna har förändrats 
och att en förskjutning av gruppen har ägt rum, mot en ökande marginalisering 
som innebär att bidragsmottagare har större svårigheter än tidigare att nå själv-
försörjning.  Forskarna menar att det innebär ”…..att socialtjänsten möter en, 
med avseende på försörjningsproblem, relativt sett ’tyngre’ grupp än tidigare.” 
(a.a. s. 3). Hushåll med korta perioder däremot, hittar ofta själva en väg mot 
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självförsörjning. Man kan därmed konstatera att sammansättningen av grup-
pen bidragsmottagare förändrats sedan den nordiska undersökningen genom-
fördes. I första hand handlar om en betydligt större andel utrikes födda än för 
några decennier sedan.      

Resonemanget om att socialtjänsten idag möter bidragsmottagare med 
större svårigheter kan till viss del överföras på den nordiska undersökningen. 
Som nämnts genomfördes undersökningen under högkonjunktur. När under-
sökningen inleddes var den relativa arbetslösheten i Sverige låg (SOU 2000:3, 
Forslund & Holmlund 2003, SCB 2005). Som grupp betraktat framstod de 
långvariga bidragsmottagarna i undersökningen som personer som tycktes ha 
problem i åtskilliga avseenden, vilket sannolikt var en förklaring till att de inte 
kunde försörja sig själva, trots det goda arbetsmarknadsläget. Att många av 
dem som blir kvar inom socialbidragssystemet när situationen på arbetsmark-
naden är gynnsam är personer med mer omfattande problem, förefaller rimligt.    
 

Förändrad lagstiftning och ökade krav på aktivering 
Lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten i samhället fick stora konse-
kvenser både för arbetsmarknadspolitiken och för socialbidragssystemet. Un-
der krisåren på 1990-talet ökade arbetskraven på arbetslösa socialbidragsmot-
tagare liksom betoningen på individers eget ansvar för sin situation (SOU 
2001:79, Johansson 2001, Junestav 2004, Salonen & Ulmestig 2004 och 
Thorén 2008). Kraven kom till uttryck i den revidering av socialtjänstlagen 
som gjordes 1998. En ny paragraf (4 kap. 4 §) infördes i lagen, som innebar 
skärpta krav på i första hand arbetslösa ungdomar under 25 år. Den nya be-
stämmelsen innebar att socialtjänsten kunde ställa krav på att de skulle delta i 
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att stärka sin position på 
arbetsmarknaden (prop. 1996/97:124). Det bör dock också noteras att lagen 
samtidigt kompletterades med tilläggsbestämmelser som preciserade den en-
skildes rätt till ekonomiskt bistånd/socialbidrag samt att en s.k. riksnorm in-
fördes, vilken garanterade en lägsta nivå på socialbidraget. 

Genom en ändring i socialtjänstlagen 1998 fick kommunerna större möj-
ligheter att ställa krav på att i första hand ungdomar skulle delta i praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder. Lagändringen sammanföll med införandet av den 
s.k. utvecklingsgarantin, en kommunal åtgärd riktad till ungdomar.4 Under 
slutet av 1990-talet och under 2000-talet fick landets kommuner en ökad roll 
när det gällde arbetsmarknadsfrågor och som ansvariga huvudmän för olika 
åtgärdsprogram (Salonen & Ulmestig 2004). Allt fler verksamheter och insat-
ser i lokal regi växte fram under denna tid och många kommuner började in-
rätta särskilda arbetsmarknadsenheter. Målgruppen var i huvudsak arbetslösa 
personer som saknade rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och 
därför hade socialbidrag. Men i enskilda kommuner, både i Stockholm och på 
                                                        
4 Lag (1997:1268) om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år. 
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andra håll i landet, hade olika satsningar på arbetslösa bidragsmottagare vuxit 
fram redan på 1980-talet (se t.ex. Jonasson & Libietis 1987, Socialstyrelsen 
1990, Roander m.fl. 1991, Isaksson, Stål & Svedberg 1993). I början av 1985 
hade t.ex. drygt hälften av Stockholms dåvarande s.k. socialdistrikt olika for-
mer av verksamheter för arbetslösa bidragsmottagare (Jonasson & Libietis 
1985). Under 1990-talet fortsatte den här typen av satsningar (Jakobsson m.fl. 
2000, Hallsten, Isaksson & Andersson 2002, Ekström 2005, Blomberg, Ek-
ström & Rauhut 2006 och Rauhut (red) 2007).  

Numera finns s.k. arbetsmarknadsenheter i en mycket stor del av landets 
kommuner (SKL 2012). Ulmestig (2007) konstaterar att arbetsmarknadspoliti-
ken idag ser ut att ha delats upp i två nivåer, en nationell för de arbetslösa som 
har rätt till någon form av arbetslöshetsersättning och en kommunal för de 
arbetslösa som har socialbidrag.     

 
Tillämpning och praxis  
Den ”socialtjänstverklighet” som mötte intervjupersonerna i denna studie såg 
till viss del annorlunda ut än idag. Lagstiftningen var, som redan påpekats, inte 
riktigt likadan och rättspraxis var fortfarande oklar på vissa områden. Inom 
socialtjänsten, på 1980-talet, rådde det bl.a. delade meningar om innebörden 
av att stå till arbetsmarknadens förfogande och vilka krav som egentligen 
kunde ställas på arbetslösa bidragsmottagare. Även socialtjänsten och arbets-
förmedlingen hade ibland mycket olika uppfattningar i dessa frågor (se t.ex. 
Jonasson & Libietis 1987). Åren efter socialtjänstlagens tillkomst 1982 rådde, 
t.ex. i Stockholm, en viss förvirring kring om bidragsmottagare hade en skyl-
dighet att ta vilket arbete som helst för att ha rätt till socialbidrag eller om det 
fanns en valfrihet att antingen leva på bidrag eller arbete (se t.ex. Jonasson & 
Libietis 1985 och 1987, Jonasson 1989, Isaksson, Stål & Svedberg 1993). Inte 
heller Socialstyrelsens allmänna råd (1985) var helt tydliga på denna punkt.  

Den första regeringsrättsdomen5 som gällde krav på arbetslösa bidragsta-
gare kom 1984 och den andra 1985 (Socialstyrelsen 2013). Den första domen 
rörde en biståndssökande som inte sökt arbete på ”anvisat sätt” och därför 
ansågs kunna vägras socialbidrag (RÅ84 2:92). Den andra domen handlade 
om föräldrar som avstått ifrån ett erbjudande om daghemsplats för att istället 
ta hand om sina barn själva och därför låtit bli att söka arbete. De ansågs där-
för inte ha rätt till socialbidrag (RÅ85 2:5). Därefter dröjde det i stort sett till 
mitten av 1990-talet innan rättsläget klarnande och det framgick att bistånds-
sökanden var skyldiga att aktivt söka arbete. Det var flera av intervjupersoner-
na i studien som berättade om den bristande kontrollen och frånvaron av krav i 
socialbidragshandläggningen liksom bristen på andra insatser än pengar, något 
som tycks ha varit en inte helt ovanlig företeelse i början och mitten av 1980-
talet (se t.ex. Sunesson 1981, Jonasson & Libietis a.a., Jonasson a.a. och 
Svedberg 1994). Som nämnts, återfinns dock liknande beskrivningar av soci-
                                                        
5 Högsta beslutande instans. Sedan 1 januari 2011 är benämningen Högsta förvaltningsdomstolen.  
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albidragsarbetet även från 2000-talet (se t.ex. Forsberg 2004 och Karlsson 
2006).  

Att biståndsprövningen under de senaste decennierna generellt har blivit 
noggrannare och att enskildas möjligheter att bli beviljade socialbidrag vid 
försörjningssvårigheter tycks ha minskat, visar bl.a. Minas (2005) och Stranz 
(2007). Kontroller, krav på motprestationer och deltagande i kommunala akti-
veringsinsatser har ökat, vilket också framgår av ett flertal studier (t.ex. Jo-
hansson 2001, Ulmestig 2007, Thorén 2008, Angelin 2009 och Johansson & 
Hornemann Møller 2009). Nybom (2012), som studerat hur socialtjänsten 
tillämpar aktivering i praktiken, visar dock att det är långt ifrån alla socialbi-
dragsmottagare som deltar i aktivering. I de fyra kommuner som ingick i stu-
dien varierade andelen aktiverade mellan 20 och 60 procent. 
 

Det allmänna kunskapsläget inom socialbidragsområdet 
Under 1980-talet bestod mycket av kunskapen om socialbidragsmottagande av 
studier på aggregerad nivå och avhandlade bidragsmottagandets omfattning 
och kvantitativa förändringar (t.ex. Korpi 1971, Gustafsson 1983 och 1986 
och Socialdepartementet 1986 och 1987). En skillnad idag jämfört med när 
den nordiska undersökningen genomfördes är att kunskapen om människors 
bidragsmottagande är betydligt större. Sedan i början av 2000-talet är det i 
Sverige möjligt att bedriva s.k. dynamiska studier där bidragsmottagandet kan 
följas över tid (se Bergmark & Bäckman 2001, 2004 och 2010). Jag återkom-
mer till detta tema senare i avhandlingen. 

I avrapporteringen av den tidigare beskrivna svenska delstudien (Jonasson 
1996) gjordes en genomgång av det då befintliga kunskapsläget. Genom-
gången visade bl.a. att meningarna om vad som skulle betraktas som långva-
rigt bidragsmottagande skiljde sig åt. Definitionerna i de granskade studierna 
varierade både i precision och i innebörd, vilket betydde att andelen långva-
riga bidragshushåll varierade kraftigt i olika studier. Det innebar också att 
gruppens sammansättning och problem varierade mellan studierna. Problema-
tisering av frågan om långvarigt bidragsmottagande saknades i hög grad i 
Sverige vid denna tidpunkt. Flera av de redovisade undersökningarna i littera-
turgenomgången pekade på att ju noggrannare bidragsmottagandet granskades 
och ju längre tid som undersöktes, desto mer komplicerade blev bidragsmönst-
ren. Ett vanligt sätt att mäta bidragstiden var att, som i den officiella statisti-
ken, utgå från antalet bidragsmånader under ett visst år. Ett undantag var Sa-
lonen (1994) som visade på bidragstidernas periodicitet och också förde ett 
ingående resonemang om olika mätmetoders begränsningar och problemen 
med tvärsnittsstudier. Sammanfattningsvis visade Salonen dels att ju längre 
tidsperiod som studeras desto högre andel av befolkningen har erhållit social-
bidrag, dels att andelen hushåll med korta bidragstider ökar med den studerade 
periodens längd. Vidare konstaterade Salonen att tidsmönstret utmärktes av att 
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många får hjälp under kort tid medan ett fåtal mer kontinuerligt försörjs via 
det behovsprövade socialbidraget. 

Min slutsats då (Jonasson 1996) var att det var förenat med stora risker att 
utgå från tvärsnittsdata för att förklara bidragsmottagandets omfattning, att det 
behövdes tydlighet beträffande begreppsbestämning och långa mätperioder för 
att t.ex. avgöra hur många som ”permanent” försörjde sig på socialbidrag. 
Som nämnts är kunskapen om bidragstider och bidragsmönster betydligt större 
idag, bl.a. genom möjligheten att genomföra dynamiska studier där individer 
eller hushåll på en detaljerad nivå kan följas över tid. Det bör dock påpekas att 
även om bidragstiderna visserligen ökat under de senaste 20 åren är dock den 
vanligaste situationen fortfarande att ha kortvarigt bidrag, dvs. bidrag i mellan 
1 och 3 månader under ett kalenderår (Socialstyrelsen 2014a). 

Mycket av den kunskap och forskning som var aktuell vid tidpunkten 
sammanfattades i en antologi från år 2000 (Puide, red). I en översiktsartikel, 
som kan sägas ta vid där denna antologi slutade, går Salonen (2010) igenom 
forskningen kring socialbidraget i Sverige under det senaste decenniet. Salo-
nen konstaterar att det tillkommit värdefull forskning under 2000-talet. Det 
gäller t.ex. studier av juridisk och rättslig karaktär, förändringar av bidrags-
hushållens sammansättning, s.k. dynamiska studier, studier om socialbidrags-
arbetets organisering och studier om aktivering inom socialbidragsarbetet. 
Tidigare forskning har också uppdaterats med mer aktuell kunskap. Salonen 
anser dock att det fortfarande finns brister och fortsatta behov av kunskapsut-
veckling. Generellt är t.ex. kunskapen om insatser, resultat och effekter av 
olika insatser alltjämt begränsad.   
 

Arbetsmarknadens förändring och arbetslinjen 
I Sverige och den övriga industrialiserade världen pågår sedan flera decennier 
en mycket omfattande strukturomvandling av arbetslivet. Industri- och varu-
produktion har successivt fått minskad betydelse för samhällsekonomin medan 
produktionen av tjänster har fått allt större betydelse. Den tekniska utveckling-
en har skett mycket snabbt och har inneburit att enklare, rutinmässiga arbeten 
utan krav på förkunskaper och tidigare erfarenhet har rationaliserats bort, vil-
ket drabbar lågutbildade och grupper med svag förankring på arbetsmark-
naden, som ungdomar och utrikes födda. Sammanfattningsvis har omstruktu-
reringen inneburit en utveckling mot en flexibel arbetsmarknad med större 
osäkerhet och för vissa sämre arbetsförhållanden än tidigare, ökad rörlighet 
över gränserna, globalisering och omlokalisering av stora delar av Västeuro-
pas produktion och nedskärningar i den offentliga välfärden i en hel del länder 
(se t.ex. Schierup 2006). 

Avhandlingen har ett fokus på försörjning, genom socialbidrag men också 
genom förvärvsarbete. Det finns flera skäl till det. Ett är att intervjupersonerna 
i denna studie hade stora försörjningsproblem under en period av sina liv. Ett 
annat är att lönearbete är den mest grundläggande försörjningskällan för de 
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flesta människor i förvärvsarbetande ålder. Det är också en av de viktigaste 
vägarna till självförsörjning och för att komma ur biståndsmottagande (se t.ex. 
Bergmark & Bäckman 2004). Förvärvsarbete ger, som redan påpekats dessu-
tom en möjlighet att kvalificera sig för olika socialförsäkringar och på så vis få 
ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och sjukdom. Att ha ett arbete och 
kunna försörja sig själv och sin familj är något självklart och nödvändigt både 
för individen och dennes livskvalitet och för samhället och värderas högt i de 
flesta samhällen och kulturer (Jahoda 1979). Arbete har stor betydelse för 
människors identitet, vilket bl.a. visar sig i de starka psykiska reaktioner som 
arbetslöshet ger upphov till för många. Tidigare forskning har visat att långva-
rig arbetslöshet påverkar hälsan negativt och känslan av att stå utanför ett 
sammanhang ökar (Socialstyrelsen 2010). Att förvärvsarbete var centralt 
också för intervjupersonerna i studien framgick tydligt vid den kvalitativa 
uppföljningsintervjun 2008/2009.  

Ytterligare ett skäl är den centrala roll som arbetslinjen sedan länge haft i 
den svenska välfärdsmodellen. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har vilat 
på antagandet att förvärvsarbete intar en central ställning i människors liv och 
är någonting nödvändigt för samhället. Under de senaste decennierna, inom 
både arbetsmarknads- och socialpolitiken, har det skett en förskjutning av 
arbetslinjen mot en allt tydligare betoning av att individen både har ett tydligt 
eget ansvar och en tydlig skyldighet att söka arbete och att dessa krav även 
omfattar arbetslösa socialbidragsmottagare (se t.ex. Johansson 2001 och Ju-
nestav 2004). Utvecklingen mot en mer aktiv arbetsmarknadspolitik gäller för 
de flesta länder i västvärlden.  

Idag råder en bred politisk uppslutning kring arbetslinjen (Junestav a.a.). I 
valrörelsen 2006 började alliansen använda begreppet utanförskap för perso-
ner som står utanför arbetsmarknaden och som av olika skäl är ”beroende” av 
offentliga ersättningssystem (bl.a. Davidsson 2010, Svedberg & Wollter 
2013). Att bryta det s.k. utanförskapet blev en viktig fråga på den politiska 
dagordningen. Ett flertal forskare påpekar dock att begreppet saknar entydig 
definition och att innebörden varierar beroende på vem och i vilket samman-
hang det används (Alm m.fl. 2011, Svedberg & Wollter a.a.). Begreppet kan 
kopplas ihop med den internationella trenden welfare to work, med en skärpt 
betoning på lönearbete och försämrade sociala rättigheter för dem som inte 
arbetar (Schierup 2006, Davidsson a.a.).  

I Sverige är många värderingar kring arbetets betydelse sannolikt djupt ro-
tade i den svenska folksjälen. När det gäller arbetslinjen och synen på social-
bidragsmottagare, har föreställningar och attityder fått ytterligare bränsle av 
religiösa tankesystem och politiska värderingar. Under medeltiden var det 
främst kyrkan som stod för den mer organiserade hjälpen till fattiga (Holgers-
son 2007). Katolska kyrkans mer positiva hållning till att hjälpa fattiga för-
svann i och med reformationen på 1500-talet. Betoningen kom nu att ligga på 
arbetsmoral och försörjningsplikt, värderingar som kom att gälla även fortsätt-
ningsvis (Holgersson a.a. och Johansson 2001). Endast ”värdiga” fattiga, som 
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t.ex. gamla och sjuka kunde komma ifråga för hjälp. De ”ovärdiga” riskerade 
att lämnas därhän eller spärras in.   

Under mitten av 1800-talet kom de första fattigvårdsförordningarna som 
slog fast att kommunerna var skyldiga att ge fattigvård i vissa situationer. Det 
innebar vissa förbättringar när det gällde fattigas rätt till hjälp (Holgersson a.a. 
och Johansson a.a.). År 1918 infördes en ny fattigvårdslag, som gav minderå-
riga och arbetsoförmögna rätt till fattigvård när deras behov inte kunde tillgo-
doses på annat sätt. I lagen skärptes försörjningsplikten och den som var en 
s.k. försumlig försörjare kunde omhändertas med tvång. Denna lag ersattes av 
1956 års socialhjälpslag, som dock inte avvek särskilt mycket från den tidigare 
lagen när det gällde de grundläggande förutsättningarna för att få socialhjälp 
(Holgersson a.a.). I och med 1982 års socialtjänstlag fick alla invånare rätt till 
behovsprövad socialhjälp och för första gången blev arbetslöshet ett legitimt 
skäl för rätt till bistånd.  

Det man således kan konstatera är att en arbetsmoralisk tradition tycks ha 
levt vidare som ett allmänt moralmedvetande men den är också starkt förank-
rad i svensk politik och sociallagstiftning. Arbetslinjen i den svenska väl-
färdsmodellen är fortfarande central: Den som är arbetslös ska i första hand 
erbjudas arbete eller utbildning snarare än kontantstöd, dvs., principen är ar-
bete istället för bidrag. Innebörden av arbetslinjen har dock successivt förskju-
tits från ”rätt till arbete” till en ”skyldighet att arbeta” (Junestav 2004). Arbets-
linjen återfinns också i socialtjänstlagen och dess olika förarbeten. Även om 
det i socialtjänstlagens portalparagraf anges att socialtjänstens arbete ska inrik-
tas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser, anses den 
enskilde också ha ett eget ansvar. I prop. 1996/97:124 slår regeringen fast att 
den enskilde efter förmåga ska bidra till sin försörjning, bland annat genom 
arbete.  

Omfattningen av socialbidragsmottagandet i samhället ses ibland som en 
indikator på hur övriga välfärdssystem fungerar (Leisering & Leibfried 1999). 
Långvarigt bidragsmottagande betraktas ofta som ett särskilt samhällsproblem 
och har därför uppmärksammats av politiker och beslutsfattare under årens 
lopp (se t.ex. socialutskottet 2012/13). Att målsättningen är att socialbidrags-
mottagandet ligger på en så låg nivå som möjligt framgår inte minst av det 
halveringsmål som den förra socialdemokratiska regeringen satte upp (Bud-
getproposition för 2002, bil 3). Även i offentliga utredningar och inom forsk-
ningen framstår särskilt långvarigt socialbidragsmottagande som ett problem 
(t.ex. Socialstyrelsen 1999 och Bergmark & Bäckman 2007 och 2011.).  

Ett obestridligt faktum är att bidragstiderna har ökat i Sverige under de 
senaste decennierna. Trots att bidragets uppgift är att träda in tillfälligt vid 
kortare perioder av försörjningsproblem, har socialbidrag kommit att svara för 
försörjningen för många under lång tid. Det är ett problem både ur samhällets 
och ur den enskildes perspektiv. Långvarigt bidragsmottagande står t.ex. för 
huvuddelen av kostnaderna för socialbidraget. För denna grupp bidragsmotta-
gare har socialbidrag en avgörande betydelse genom att många helt saknar 
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löneinkomst. Långa perioder utan inkomst från förvärvsarbete påverkar dessu-
tom möjligheten att kvalificera sig för sjukpenning, arbetslöshetsersättning 
och utfallet av den framtida pensionen.  
 
Relevans och aktualitet  
Den tidigare nämnda nordiska undersökningen tog bl.a. sin utgångspunkt i det 
faktum att bidragstiderna ökade i samtliga nordiska länder och att kunskapen 
om långvarigt bidragsmottagande var bristfällig. Målsättningen var att ta reda 
på varför människor behövde socialbidrag under långa perioder, belysa villko-
ren för denna grupp och vad som kunde göras för att bidragsmottagandet 
skulle upphöra. Frågan om långvarigt bidragsmottagande är knappast mindre 
aktuell idag, snarare tvärtom, vilket detta avsnitt har visat. Mot bakgrund av 
den fortsatt höga nivån på det långvariga bidragsmottagandet och att sådant 
bidrag i stor utsträckning tycks vara konjunkturoberoende, bör det finnas ett 
allmänt samhällsintresse att öka förståelsen av långvarigt socialbidragsmotta-
gande och kunskapen om hur vägarna ur det kan se ut. Idag vet vi mer om vem 
som blir bidragsmottagare och varför liksom hur olika bidragsmönster ser ut 
än för 20 år sedan men, som framgått, saknas det studier där bidragsmottagare 
följs upp på individnivå och efter lång tid, dvs. det jag gör i denna studie. 
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Kapitel 3 Tidigare forskning 
 
Syftet med detta kapitel är att ge en bild av forskningen, svensk och i viss mån 
internationell, inom socialbidragsområdet. Avsikten är att fokusera på forsk-
ning som är av betydelse för min studie. Eftersom materialet i avhandlingen 
har sin utgångspunkt i en svensk studie, som i sin tur var en del av en större 
nordisk undersökning, har jag i första hand valt att lägga tyngdpunkten på 
svenska men också vissa övriga nordiska studier. När det gäller internationell 
forskning kommer jag framför allt att ägna uppmärksamhet åt en tysk studie, 
som både är en register- och en kvalitativ studie, och som belyser fattigdom 
och socialbidragsmottagande i ett livsloppsperspektiv.  

Mycket av kunskapen om långvarigt socialbidragsmottagande baserar sig, 
som redan nämnts, på registerstudier och åtskilliga studier avhandlar bidrags-
mottagandets omfattning och kvantitativa förändringar (t.ex. Korpi a.a., Gus-
tafsson 1983, Hydén 1990, Salonen 1994, Bergmark & Sandgren 1998 och 
Bergmark & Bäckman 2007). Som påpekades redan i det inledande kapitlet 
består forskningen också i stor utsträckning av ögonblicksbilder. Det är få 
studier som pekar på vad som händer sedan och efter att bidragsmottagandet 
eventuellt upphört. Studien som presenteras i denna avhandling har ett i detta 
sammanhang långt tidsperspektiv och därför har jag valt att uppmärksamma 
några av de få longitudinella studierna på området, som dels visar på bidrags-
mönster, dels vad som tycks underlätta vägarna ut ur bidragsmottagande.  

Inledningsvis ges en översiktlig bild av den forskning som belyser struktu-
rella och individuella orsaker till människors behov av socialbidrag. Tanken är 
att ge intervjupersonernas försörjningsproblem en strukturell inramning och 
att belysa de svårigheter som kan ligga bakom försörjningsproblem och behov 
av socialbidrag. Med utgångspunkt från begreppet långvarigt bidragsmotta-
gande görs därefter en mer ingående redovisning av den forskning som finns 
om varaktighet och bidragsmönster, vad som utmärker långvariga bidragsmot-
tagare som grupp samt hur socialbidragsmottagare uppfattar och hanterar kon-
takten med socialarbetare och socialbyrån. Det nästföljande avsnittet innehål-
ler genomgång av forskning som belyser vad som hänt efter att bidragstiden 
upphört. Kapitlet avslutas med en genomgång av livsloppsforskning med fo-
kus på socialbidrag och som har anknytning till avhandlingen.  
 

Orsaker till socialbidragsmottagande 
Historiskt är försörjningssvårigheter på grund av sjukdom, ålderdom och 
funktionshinder några av de viktigaste orsakerna till att människor behövt 
socialbidrag. Bortsett från införandet av ett allmänt pensionssystem i början av 
1900-talet var, som nämnts, fattigvården i stort sett det enda ekonomiska 
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skydd som det allmänna svarade för i sådana situationer under 1900-talets 
första decennier. Socialpolitiska reformer och utbyggnaden av socialförsäk-
ringssystemet har avsevärt minskat behovet av socialbidrag för stora grupper.6 
Därmed har också bidragstagargruppen successivt förändrats, från gamla och 
sjuka till människor i arbetsför ålder.  

Trots den omfattande utbyggnaden av socialförsäkringarna har andelen bi-
dragsmottagare i befolkningen, med några undantag, varit förhållandevis kon-
stant över tid och pendlat mellan ungefär fyra och sex procent (se t.ex. Social-
departementet 1986, prop. 1979/80:1 och Halleröd 2003). För närvarande 
uppgår andelen bidragsmottagare till drygt 4 procent7 (Socialstyrelsen 2014a). 
Sedan efterkrigstiden och framför allt från mitten av 1960-talet har bidrags-
mottagandet i stort sett följt konjunkturväxlingarna (Korpi 1971, Gustafsson 
1983, Salonen 2000, och Halleröd a.a.). Den jämna nivån på bidragsmottagan-
det beror sannolikt på att fattigdom är ett relativt fenomen. När det stora flerta-
let i samhället har fått förbättrade materiella levnadsförhållanden har också de 
ekonomiska villkoren för socialbidragsmottagare förbättrats. Även förändrad 
lagstiftning har inneburit förbättringar för gruppen i form av ökade rättigheter, 
t.ex. genom införandet av den s.k. riksnormen 1998, vilket nämndes i inled-
ningskapitlet. En annan förklaring är att nya grupper och nya behov tillkom-
mer eller att vissa behov ökar till följd av förändringar i samhället.  
 

Några strukturella och individuella faktorer 
Bidragsmottagandet i samhället påverkas av en mängd faktorer som kan vara 
både strukturella och individuella, ofta i samverkan. Vem som får socialbidrag 
och under vilka omständigheter avgörs också av rättspraxis, kommunernas 
riktlinjer och av olika traditioner på olika socialkontor (se t.ex. Hydén, Kyhle 
Westermark & Stenberg 1995, Byberg 2002. Minas 2005 och Stranz 2007). 
Vidare spelar den individuella behovsbedömningen stor roll för vem som i 
praktiken beviljas socialbidrag och inte.  

Många av de studier som finns på socialbidragsområdet är inriktade på 
strukturella faktorer, som arbetslöshet, trygghetssystemens utformning och 
demografiska förhållanden. Som framgått, är arbetslöshet och situationen på 
arbetsmarknaden centrala för att förklara omfattningen av socialbidrag i be-
folkningen. En vanlig orsak till socialbidrag är att vara arbetslös men sakna 
rätt till arbetslöshetsersättning.8 Det starka sambandet mellan arbetslöshet och 
socialbidragsmottagande avspeglar sig också i mängden studier som avhandlar 

                                                        
6 Sedan äldreförsörjningsstödet infördes år 2003 har t.ex. antalet bidragsmottagare som är 65 år och 
äldre minskat och uppgår idag till drygt 9 000 personer (Socialstyrelsen 2014a). 
7 Inklusive barn under 18 år. 
8 I Socialstyrelsens statistik (2014b) över försörjningshinder framgår att det vanligaste försörjnings-
hindret är relaterat till arbetslöshet och att de flesta i denna grupp består av personer som saknar arbets-
löshetsersättning. 
 



26 

detta område, både på gruppnivå (t.ex. Korpi a.a., Gustafsson a.a., Bergmark 
& Bäckman 2004) och på individnivå (t.ex. Bergmark 1991, Svedberg 1994, 
Milton 2006 och Angelin 2009). 

Individuella faktorer som påverkar behov av socialbidrag är t.ex. ålder, låg 
utbildning, etnisk bakgrund, vistelsetid i Sverige, fysisk och psykisk ohälsa 
(Isaksson & Svedberg 1987 och 1989, Bergmark 1991, Gunnarsson 1993, 
Jonasson 1996, Socialstyrelsen 1999, Franzén 2003, Halleröd 2003). Kun-
skapen om socialbidragsmottagare och deras levnadsvillkor har undersökts i 
åtskilliga studier. Många av de studier som fokuserar socialbidragsmottagares 
problem och behov avhandlar specifika grupper av socialbidragsmottagare, 
som t.ex. ungdomar eller långvariga bidragsmottagare. Ett flertal forskare har 
studerat gruppen ensamstående utan barn. Ensamstående män med socialbi-
drag är en grupp som utmärker sig i flera avseenden. Flera studier visar att de 
har ett lägre psykiskt välbefinnande, i högre utsträckning har hälsorelaterade 
begränsningar av arbetsförmågan samt en högre alkoholkonsumtion (se t.ex. 
Isaksson & Svedberg 1987 och Bergmark a.a.). Arbetslöshet har en central 
betydelse även på individnivå. Många har en svag anknytning till arbetsmark-
naden och få har kontakt med arbetsförmedlingen (se t.ex. Jonasson & Libietis 
1987, Isaksson & Svedberg a.a. och Jonasson a.a.).     

Resultaten från tidigare studier visar att socialbidragsmottagare i allmänhet 
och långvariga bidragsmottagare i synnerhet, har sämre levnadsförhållanden 
än befolkningen i stort, t.ex. när det gäller fysisk och psykisk hälsa, utbildning 
och anknytning till arbetsmarknaden (t.ex. SCB 1987, Isaksson & Svedberg 
1989, Fridberg 1993a, Jonasson a.a., Socialstyrelsen a.a., Bergmark & Bäck-
man 2001 och van der Wel 2006). På gruppnivå framstår långvariga socialbi-
dragsmottagare i många avseenden som en utsatt grupp med åtskilliga pro-
blem.  
 

Långvarigt socialbidragsmottagande 
En orsak till att bidragstiderna generellt ökat handlar om att andelen utrikes 
födda bidragsmottagare ökat kraftigt sedan 1990-talet. Sannolikheten att be-
höva socialbidrag är betydligt högre för den utrikes födda befolkningen än för 
inrikes födda. Av samtliga utrikes födda i landet fick 10 procent 9 socialbidrag 
under 2013 jämfört med 2 procent för inrikes födda (Socialstyrelsen 2014a). 

Vistelsetiden i Sverige har avgörande betydelse för bidragsmottagandets om-
fattning och längd (Jacobsson-Libietis & Jonasson 1997, Socialstyrelsen 1999, 
och Franzén 2003). Det är först efter 15 år i landet som bidragsmottagandet 
för utrikes födda är jämförbart med infödda svenskars (Franzén a.a.). De långa 
                                                        
9 Andelen utrikes födda bidragsmottagare har minskat under de senaste åren till följd av den lagändring 
som gjordes i december 2010. Fr.o.m. detta datum beslutar Arbetsförmedlingen om s.k. etableringser-
sättning till nyanlända flyktingar. Denna ersättning räknas inte in i socialbidragsstatistiken.   
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bidragstiderna gäller i första hand utrikes födda från utomeuropeiska länder. 
Av den officiella statistiken (Socialstyrelsen 2014a) framgår att av de långva-
riga bidragshushållen var drygt hälften utrikes födda. En stor andel av dessa 
bestod av barnfamiljer.     

Fram till ungefär mitten av 1970-talet bestod invandringen till Sverige hu-
vudsakligen av arbetskraftsinvandring. I första hand kom invandrarna från 
Norden och övriga Europa. Näringslivet efterfrågade arbetskraft och invand-
rarna kom snabbt ut i arbetslivet. Sedan 1990-talet har flykting- och anhöri-
ginvandringen, ofta från länder utanför Europa, ökat (se t.ex. Lundh & Ohls-
son 1994 och Ekberg & Gustafsson 1995). En viktig orsak till att många utri-
kes födda, men också åtskilliga andra, står utanför arbetsmarknaden är den 
tidigare nämnda strukturomvandling av arbetslivet som sedan länge pågått 
både i Sverige och i den övriga industrialiserade världen. Industri- och varu-
produktion har successivt fått minskad betydelse för samhällsekonomin medan 
tjänsteproduktion har blivit allt viktigare (SCB 1997, Mellander 1999, Östh 
m.fl. 2011). Samtidigt är de nya arbeten som tillkommit mer kvalificerade, 
vilket innebär att kompetenskraven på arbetskraften generellt har ökat. Kraven 
handlar om formell utbildning, goda språkkunskaper och s.k. social och kultu-
rell kompetens (Lundh & Ohlsson a.a. och Ekberg & Gustafsson a.a.). Detta 
drabbar framför allt de utrikes födda som kommer från länder som står långt 
ifrån Sverige både etniskt och kulturellt. Hög arbetslöshet i samhället, nega-
tiva attityder och diskriminering är andra viktiga förklaringar till att utrikes 
födda har svårt att få arbete.  

Vad som ska betraktas som långvarigt socialbidragsmottagande är inte 
självklart. Någon allmängiltig, enhetlig definition finns inte. Olika definitioner 
av långvarighet liksom mätperioder och sätt att mäta innebär att storleken och 
problemen hos gruppen kommer att variera mellan olika undersökningar. Flera 
forskare har t.ex. konstaterat att kortare undersökningsperioder ger en större 
andel långvariga socialbidragsmottagare, vilket redan påtalats (Salonen 1994, 
Bane & Ellwood 1994, Leisering & Leibfried 1999, Dahl & Lorentzen 2003a 
m.fl.). Det innebär att andelen bidragsmottagare med olika sociala problem 
blir högre. Omvänt ger längre tidsperioder en större andel med kortvarigt bi-
drag och mindre problemtyngd. Bergmark och Bäckman (2007 och 2012) 
urskiljer fyra huvudsakliga modeller för att avgränsa långvarigt bidragsmotta-
gande: Faktiska sammanhängande socialbidragsperioder (ersättningspe-
rioder), att tillåta vissa tidsbegränsade glapp under en sammanhängande pe-
riod (beroendeperioder), återkommande socialbidrag under ett antal begrän-
sade tidsperioder samt den som tillämpas i den officiella statistiken, dvs. att 
utgå från antalet bidragsmånader under ett kalenderår (nettovaraktighet).  

Seebohm Rowntree, verksam i Storbritannien i början av 1900-talet, var en 
av pionjärerna inom den internationella fattigdomsforskningen och en av de 
första att studera fattigdomen på ett systematiskt sätt. Rowntrees studier visade 
att fattigdom inte var ett statiskt tillstånd utan istället var knutet till speciella 
perioder i livet (se Leisering & Leibfried a.a). De svåraste livsfaserna var 
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barndomen, den tidiga familjebildningen med småbarn samt ålderdomen. 
Rowntree menade att statiska perspektiv var missvisande och det bara var med 
ett longitudinellt perspektiv som det var möjligt att se fattigdom som något 
föränderligt, dynamiskt. Möjligheterna till dynamiska analyser, dvs. där män-
niskors bidragsmottagande kan följas detaljerat och över tid, har tidigare varit 
mycket begränsade i Sverige (Bergmark & Bäckman 2007). Ett skäl är att det 
svenska, nationella socialbidragsregistret fram till i början av 2000-talet inte 
innehöll detaljerade månadsvisa uppgifter om bidragsmottagandet, som t.ex. 
kunde ge en bild av in- och utträde.  I internationell forskning har däremot 
dynamiska studier pågått under flera decennier, framför allt i USA . Ett exem-
pel är the Panel Study of Income Dynamics, där data om bl.a. enskilda indivi-
ders ekonomi, förvärvsarbete, sociala faktorer och uppgifter om hälsa kontinu-
erligt har samlats in sedan 1968 (Giele & Elder a.a.). Duncan (1984) är en av 
de forskare som använt sig av data från denna omfattande longitudinella studie 
och analyserat intervjuer med ett stort representativt urval av amerikanska 
familjer. Varje år under ca 10 års tid intervjuades familjerna om sin ekono-
miska situation och andra levnadsförhållanden. Studien visade på ett bidrags-
mönster där människor gick in och ut ur bidragsmottagande och där omsätt-
ningen bland bidragstagarna var hög. Permanent socialbidragsmottagande 
visade sig vara ovanligt. Ett annat amerikanskt exempel är Bane och Ellwoods 
(1994) longitudinella studie om bidragsmottagande och bidragsmönster.     

I Sverige har Bergmark och Bäckman (2007) undersökt bidragsmönstren 
under 2000-talets första år. Istället för att ta fasta på sammanhängande ersätt-
ningsperioder med socialbidrag använde sig forskarna av s.k. beroendeperi-
oder, som nyss nämndes. Det innebär att man tillåter uppehåll i bidragsmotta-
gandet med enstaka månader under i övrigt sammanhängande perioder med 
socialbidrag. Detta sätt att mäta långvarighet innebär att den genomsnittligt 
uppmätta varaktigheten på bidragsmottagandet blir ungefär dubbelt så lång 
jämfört med att mäta ersättningsperioder, vilket enligt Bergmark och Bäckman 
innebär att det långvariga bidragsmottagandet tidigare har underskattats; om-
fattningen av långvarigt bidragsmottagande kan vara betydligt större än vad 
som hittills framgått. Bergmark och Bäckman menar att det finns en negativ 
trend som innebär att allt färre bidragsmottagare tar steget ut till arbete och allt 
fler blir kvar i långvarigt bidragsmottagande.  

I en studie om norska socialbidragsmottagare undersökte Dahl och Lorent-
zen (2003a) hur socialbidragsmönster och varaktighet såg ut under en åttaårs-
period. Forskarna konstaterade att de flesta som har socialbidrag har det i 
korta perioder och det är få som har långvarigt bidrag. Däremot är återkom-
mande perioder av bidrag ett vanligt fenomen, dvs. att gå in och ut ur bidrag 
under en viss tidsperiod. Andrén och Gustafsson (2004) kommer fram till ett 
liknande resultat i sin studie av bidragsmönstren hos unga som fick socialbi-
drag första gången 1987 och 1992.  Hälften av dem som lämnade socialbi-
dragsmottagandet året efter att de fått bidrag första gången återkom vid något 
tillfälle under de påföljande 10 åren, dvs. återinflödet var betydande. En svag-
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het med dessa studier är att de bara mäter antalet månader med och utan bidrag 
och inte säger någonting om hur personerna försörjer sig efter att bidragstiden 
upphört.  
 

Risk för klientisering? 
Ett flertal studier visar att sannolikheten för att lämna bidragsmottagandet 
minskar ju mer omfattande eller långvarigt bidragsmottagandet är (för svenska 
förhållanden se t.ex., Socialstyrelsen 1999, Bergmark & Bäckman 2001 och 
2007). Orsaken till detta kan dels bero på att bidragstiden i sig påverkar möj-
ligheter och motivation att hitta en annan försörjning -en eller på att långva-
riga bidragsmottagare har sämre förutsättningar redan från början (Socialsty-
relsen 2010). Samtidigt visar andra studier att det bara är en minoritet som har 
bidrag under flera år (för internationella förhållanden se t.ex. Leisering & 
Leibfried 1999 och Dahl & Lorentzen 2003a). Ett flertal forskare finner inget 
stöd för att socialbidrag skulle ha blivit en permanent försörjningskälla för 
många (Salonen 1994, Leisering & Leibfried a.a., Dahl & Lorentzen a.a. och 
Andrén & Gustafsson 2004). Bergmark och Bäckman (2010) konstaterar att 
arbetslivserfarenhet och en tidigare god förankring på arbetsmarknaden är 
”den viktigaste individuella resursen när det gäller möjligheterna till utträde” 
(s. 84). Av sina analyser drar de också slutsatsen att det sannolikt är så att det 
finns ett faktiskt varaktighetsberoende som inte bara beror på att långvariga 
bidragsmottagare har sämre förutsättningar redan från början. Även om fors-
karna inte vill hävda att socialbidragssystemet låser in bidragsmottagare i 
bidrag, menar de ändå att tiden i socialbidrag påverkar chansen att lämna det 
på ett negativt sätt. I en antologi från 2011 (Alm m.fl.) menar Bergmark och 
Bäckman att chansen att lämna bidragsmottagandet halverats efter ett halvår 
(s. 76). I förlängningen av detta resonemang betyder det att stora grupper av 
utrikes födda bidragsmottagare, som utgör en stor andel av de långvariga bi-
dragsmottagarna, kommer att ha avsevärda svårigheter att ta sig ur bidrags-
mottagandet. Samtidigt vet vi att bidragsmönstret för utrikes födda ser an-
norlunda ut och att vistelsetiden här har en avgörande betydelse.   

I andra studier tycks stödet vara mindre för sådana tankegångar. Dahl och 
Lorentzen (2003a och 2003b) t.ex., finner inga övertygande bevis för hypote-
sen att ju längre individer har socialbidrag desto lägre sannolikhet att lämna 
bidragsmottagandet och bli självförsörjande. Att kunna lämna bidragsmotta-
gande för arbete handlar om ett komplicerat samspel mellan strukturella fak-
torer, som situationen på arbetsmarknaden och individuella beteenden och 
karaktäristika. 

Leisering och Leibfried (1999) menar, att det är ytterst lite som talar för att 
det skulle existera några långsiktiga effekter av att ha socialbidrag. Bara det 
faktum att de flesta bidragsmottagare har socialbidrag under korta eller me-
delkorta perioder visar på begränsningarna i tankegångar om långsiktigt nega-
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tiva effekter av att erhålla socialbidrag. De studier som tyder på att det finns 
ett samband mellan tid i bidrag och sannolikhet att ta sig ur det, återspeglar i 
första hand den heterogenitet som finns i bidragstagarpopulationen, menar 
forskarna. Den minskade benägenheten att ta sig ur bidragsmottagandet hand-
lar snarare om skilda orsaker till behovet av socialbidrag än om bidragsmotta-
gandet i sig. I Leisering och Leibfrieds studie stod det i flera fall klart redan 
från början att vissa bidragsmottagare skulle komma att ha bidrag länge, pga. 
att de problem de hade var svårlösta på kort sikt och de saknade alternativa 
försörjningsmöjligheter. Forskarna menar att klientisering är mindre sannolik 
bland bidragsmottagare som siktar mot mer långsiktiga lösningar på sina pro-
blem och kan sätta in socialbidraget i ett vidare livssammanhang (s.k. biogra-
fiskt inriktade ). Idealtypen för en positiv prognos är en person som medvetet 
valt att söka socialbidrag och som kan uppväga de negativa konsekvenserna 
med den positiva funktion som bidraget har i ett längre perspektiv.  

Även i vissa kvalitativa studier diskuteras risken för s.k. klientisering. 
Nilsson (1989) beskriver det långvariga bidragsmottagandet som ett resultat av 
en tillvänjningsprocess där klientens förmåga till ett självständigt liv påverkas 
negativt av själva hjälpprocessen. Enligt Nilsson har detta sin grund i de pro-
cesser som utvecklas i mötet mellan klienten och socialtjänsten och att den 
bedömning som ligger till grund för beslutet om socialbidrag resulterar i en 
ensidig fokusering på enskilda människors fel och brister.  

 Forskarna presenterar med andra ord motsägelsefulla bilder av risken att 
bli kvar som bidragsmottagare. Å ena sidan har vi den forskning som pekar på 
ett samband mellan tid i bidrag och minskad benägenhet att ta sig ur bidrags-
mottagandet, dvs. att ju längre bidragstid desto svårare att ta sig ur situationen. 
Å andra sidan finns det forskning som visar det motsatta, dvs. att det är myck-
et lite som talar för att tiden i bidrag skulle ha några långsiktiga effekter på 
viljan att ta sig ur bidragsmottagandet. Den slutsats jag drar är att de motstri-
diga resultaten dels har med mätperiod att göra, dels handlar om vilken eller 
vilka bidragsmottagare som är i fokus i olika studier.  
 

Klienterna och socialbyrån 
Mötet mellan socialarbetare och klient liksom socialbidragsmottagares erfa-
renheter och upplevelser av socialtjänsten har studerats i ett flertal avhand-
lingar och rapporter. Situationen att uppsöka och ha kontakt med socialbyrån 
tycks vara en negativ erfarenhet för de flesta (Jonasson & Libietis 1987, Abra-
hamsson 1991, Svedberg 1994, Forsberg 2004 m.fl.). Många är rädda, tycker 
att det är förnedrande och känner skam (se t.ex. Jönsson & Starrin 1999 och 
Starrin & Kalander Blomqvist 2001). Tidigare forskning har visat att männi-
skor inte tycks må bra av lång ofrivillig passivitet (se bl.a. Jahoda 1979, Isaks-
son & Svedberg 1987 och 1989, och Nilsson 1989). Självförtroendet påverkas 
och tron på den egna förmågan att leva ett självständigt liv avtar. I Nilssons 



31 

(a.a.) studie ansåg klienterna att socialbyrån inte kunde erbjuda någonting 
annat än pengar och inte heller att kontakten skulle leda till någon förändring 
av deras livssituation. Att många bidragsmottagare är besvikna över den ensi-
diga fokuseringen på pengar och bristen på långsiktiga lösningar på deras 
försörjningsproblem framgår av ett flertal studier (Abrahamsson a.a., Gun-
narsson 1993, Svedberg a.a., Jonasson 1996, Starrin & Kalander Blomqvist 
a.a. och Angelin 2009). Det är också få studier som visar att socialbyrån har 
någon förändrande funktion för långvariga socialbidragsmottagare. I Wrede-
Jänttis (2010) finska studie av en grupp långvarigt arbetslösa ungdomar kon-
stateras att myndigheternas roll i ungdomarnas liv var marginell.   

Liksom i många andra studier på området är flertalet av dessa intervjustu-
dier också tvärsnittsstudier. Bidragsmottagarna framstår ofta som passiva offer 
som för evigt är fast i bidrag och hopplöshet (se t.ex. Nilsson a.a. och SOU 
2001:79). Bidragsmottagarna själva och då i synnerhet dem med långvarigt 
bidrag uttrycker också att bidragsmottagandet påverkar dem negativt. Samti-
digt kan man konstatera att flera studier visar att socialbidragsmottagare både 
är motiverade till arbete och har ett starkt arbetsengagemang (Bergmark 1991, 
Isaksson & Svedberg 1987, Jonasson a.a.).  

 

Hur går det sen? 
Hur det går för långvariga bidragsmottagare i ett längre perspektiv kan utläsas 
mer eller mindre tydligt i olika studier. Många studier pekar på faktorer som 
underlättar eller försvårar utträde ur socialbidrag. De flesta registerstudierna 
på området tecknar dock i allmänhet en mörk bild av socialbidragsmottagares 
möjligheter att ta sig ur bidragsmottagandet och bli självförsörjande. I synner-
het gäller det möjligheterna till självförsörjning genom arbete.  

En av de mest betydande svenska studierna om långvariga bidragsmotta-
gare är Gunnar Inghes retrospektiva studie från 1960 om långvariga under-
stödstagare i Stockholm på 1940-talet. Inghe gör en noggrann beskrivning av 
klienterna och deras bakgrund och visar på stora skillnader mellan klienterna 
och normalbefolkningen. När det t.ex. gäller arbete pekar Inghe på en tillta-
gande försämring där klienternas ställning på arbetsmarknaden blev allt osäk-
rare med tiden. Anställningarna blev kortare och mera tillfälliga och arbetslös-
hetsperioderna blev allt längre. Med stigande ålder minskade arbetskapaciteten 
hos klienterna och andelen arbetsoförmögna ökade. Betydelsen av sociala 
faktorer tenderade att minska och de individuella faktorerna ökade.   

Situationen på arbetsmarknaden, utbildning, ålder, etnicitet och hushålls-
konstellation tycks vara några av de viktigaste faktorerna, i såväl Sverige som 
i andra länder i västvärlden, som påverkar sannolikheten att lämna socialbi-
dragsmottagande (bl.a. Bane & Ellwood 1994, Leisering och Leibfried 1999, 
Bergmark & Bäckman 2001 och 2004, Dahl & Lorentzen 2003b och Halleröd 
2003). Bäckman (2011) t.ex., konstaterar att de som fullgjort gymnasiet på de 
nationella programmen har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden och 
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därmed minska risken för socialbidragsmottagande. Personer som har lämnat 
det långvariga bidragsmottagandet för lönearbete har ett betydligt bättre skydd 
mot att bli långvariga bidragsmottagare på nytt än personer som lämnat bi-
dragsmottagandet för andra försörjningskällor (t.ex. Bergmark & Bäckman 
2004, 2007 och 2010). 

I en studie från 2001, om hur bidragsmottagandet utvecklats under 1990-
talet, visar Bergmark och Bäckman att det var få av de långvariga bidragsta-
garna som gick från socialbidrag till sysselsättning på den öppna arbetsmark-
naden. I studien framträder bilden av en grupp som har mycket stora svårig-
heter att bli självförsörjande. Få etablerar sig på den öppna arbetsmarknaden 
och socialbidrag är en viktig inkomstkälla för många under åtskilliga år. Ett 
generellt mönster framträder, där en stor andel av dem som varje år lämnar det 
långvariga bidragsmottagandet fortsätter att ha socialbidrag i någon form un-
der året därpå men under kortare perioder. Andelen förtidspensioneringar10, 
som det tidigare benämndes, i studien var hög, vilket ger en tydlig indikation 
att lönearbete knappast är aktuellt. Ungdomar däremot, framstod som en grupp 
med en bättre utveckling. Att vara född i Sverige samt ha minst tre års gymna-
sieutbildning ökar också sannolikheten att lämna långvarigt socialbidragsmot-
tagande. Ytterligare ett av de mönster som kunde urskiljas i studien var att den 
utsatthet som framträdde inte förändrades på något avgörande sätt under mät-
perioden. Trots att analyserna visade att ytterst få går från långvarigt socialbi-
dragsmottagandet till lönearbete gick det ändå att se mönster som visar att 
arbetsmarknad och konjunkturläge har betydelse för gruppen även om det 
handlar om låga nivåer när det t.ex. gäller övergångar till lönearbete. Den låga 
andelen som går från socialbidrag till lönearbete bekräftas också av andra 
studier (t.ex. Dahl & Lorentzen 2003b och Persson 2011).  

Nybom (2012) visar att socialtjänstens arbetssätt kan spela en viss roll för 
möjligheten till självförsörjning genom arbete. En registeruppföljning av kli-
enternas försörjningssituation efter två år visade att det fanns en koppling 
mellan s.k. resursaktivering och påföljder som nedsättning av socialbidraget 
eller avslag på ansökan (s.k. sanktioner). Personer som t.ex. fått aktivering i 
form av utbildning eller praktik på en reguljär arbetsplats i kombination med 
s.k. sanktioner, förvärvsarbetade i högre grad än de som fått annan slags akti-
vering.  

Av de svenska longitudinella studierna på området utgörs merparten av re-
gisterstudier (t.ex. Salonen 1994, Socialstyrelsen 1999, Bergmark & Bäckman, 
2001 och 2007). Några studier har ett mycket långt tidsperspektiv och behand-
lar frågan om vad som händer med människor på sikt. Stenberg och Hård af 
Segerstad (1997), Bäckman och Nilsson (2011a) samt Edmark och Hanspers 
(2011) har alla undersökt om barn som växer upp i familjer som får socialbi-
drag själva löper en större risk att bli socialbidragsmottagare och socialt ex-
kluderade som vuxna. Stenberg och Hård af Segerstad och Bäckman & Nils-
                                                        
10 Numera sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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sons studier bygger på registerdata som omfattar mellan 30 och 50 år. Dessa 
undersökningar kommer i stort fram till liknande resultat.  

Stenberg och Hård af Segerstads (a.a.) undersökning visar att det är social-
bidrag i kombination med andra faktorer, som allvarliga sociala eller person-
liga problem, som ökar risken för socialbidrag över generationerna. De barn 
som vuxit upp i familjer med socialbidrag men där sociala eller personliga 
problem saknades hade inte socialbidrag i högre utsträckning än andra. Bäck-
man och Nilsson (a.a.) följer 14 000 flickor och pojkar från deras födelseår 
och tills de fyller 48 år. Resultatet av studien visar å ena sidan att de som vuxit 
upp i fattiga familjer eller i familjer som haft sociala problem löper två till tre 
gånger högre risk för att ha en svag arbetsmarknadsanknytning och försörj-
ningssvårigheter i medelåldern. Å andra sidan konstaterar forskarna att det 
trots allt har gått bra för det stora flertalet. I vuxen ålder har de flesta etablerat 
sig på arbetsmarknaden, vilket även gäller dem som har erfarenhet av olika 
slags resursbrister som unga. Forskarna konstaterar också att levnadsförhål-
landen och personliga egenskaper under de sena tonåren har betydelse för 
risken att stå utanför arbetsmarknaden och för social exkludering. Ur ett livs-
loppsperspektiv tycks det med andra ord gå bra för de flesta i försörjningshän-
seende, även om uppväxten varit ogynnsam pga. resursbrister och sociala 
problem. Edmark och Hanspers (a.a.) kommer fram till ungefär samma resul-
tat. Sammantaget visar studierna att det inte är socialbidraget i sig som ökar 
sannolikheten för att flera generationer efter varandra ska behöva socialbidrag. 
Istället är det socialbidrag i kombination med andra faktorer, som allvarliga 
sociala eller personliga problem som verkar ökar denna risk.  

Att det är ovanligt med svenska studier där socialbidragsmottagare följs 
över tid och på individnivå, har tidigare nämnts. Vissa studier har dock en 
longitudinell ansats där arbetslösa eller socialbidragsmottagare följts över en 
begränsad tidsperiod på ett eller ett par år (t.ex. Gunnarsson 1993, Svedberg 
1994 och Jonasson 1996) eller där personer, som vid en viss tidpunkt har varit 
bidragsmottagare, har identifierats i register och därefter sökts upp och inter-
vjuats ett antal år senare (t.ex. Angelin 2009). Inghes undersökning från 1960 
innehåller visserligen uppgifter om klienternas situation för åtskilliga år men 
klienterna följs inte framåt i tiden utan studien har en retrospektiv ansats. Hur 
det går för de enskilda personerna i dessa studier beror på vilket område man 
vill betona, t.ex. arbete, försörjning, familjeliv eller social situation. I de stu-
dier som har en longitudinell ansats och relativt korta uppföljningsperioder, 
kan man ändå konstatera att det sker olika slags förändringar i de enskilda 
individernas liv. Vissa förändringar kan tyckas små men hur man ska se på 
dessa är en fråga om värdering och perspektiv. När det gäller arbetssituation är 
beskrivningarna ibland processbetonade, där det som pekas ut är en riktning, 
t.ex. mot förankring på arbetsmarknaden eller på väg mot utslagning (Sved-
berg 1994).  

Inom ramen för projektet Ett liv utan arbete har Isaksson och Svedberg 
(1987 och 1989) i flera rapporter beskrivit arbetets och arbetslöshetens om-
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fattning och betydelse för en grupp manliga socialbidragsmottagare mellan 20 
och 35 år. Studierna visar att de flesta hade en instabil ställning när det gällde 
arbete. Problemet för gruppen var inte att få ett arbete utan att hålla sig kvar 
där. På kort sikt ledde inte arbete till självförsörjning. Majoriteten av männen 
levde istället i en ”permanent tillfällighet” där olika perioder av arbete kombi-
nerades eller varvades med inkomster från socialbidrag och andra försörjning-
skällor. Isaksson och Svedberg (1989) fann dock att upplevd arbetsförmåga 
och psykisk hälsa var centrala faktorer för att kunna bryta bidragsmottagandet. 

I en senare studie inom samma projekt diskuterar Svedberg (1994) begrep-
pet marginalitet, bl.a. med utgångspunkt från arbetslivsbeskrivningar för tre av 
de män som ingick i undersökningen. Olika typer av data inhämtades under en 
period av fyra år. Samtliga män hade på olika sätt en marginell ställning på 
arbetsmarknaden. Mönstret visade på olika grader av marginalitet under peri-
oden. En av de tre männen levde i konstant osäkerhet och varvade socialbidrag 
med inkomst från arbete, ytterligare en man stod på gränsen till utslagning 
medan den tredje var på väg mot förankring på arbetsmarknaden. Svedberg 
visar att socialbidrag kan utgöra en permanent komplementär inkomstkälla, 
vare sig man har arbete eller inte. Några av männen kunde därmed behålla en 
mer långsiktig koppling till arbete. Faktorer som visade sig vara avgörande för 
männens marginella arbetsmarknadsposition var t.ex. vilken livsfas männen 
befann sig i, personliga aspekter av deras livshistoria och vilket stöd de fick av 
bl.a. socialtjänst och arbetsförmedling.      

I Gunnarsson (1993) kvalitativa studie om ensamstående kvinnor utan barn 
beskrivs kvinnornas förhållande till välfärdsstaten och olika försörjningskäll-
or. Socialbidraget var en av flera möjliga försörjningskällor, en nödlösning när 
andra försörjningsmöjligheter saknats. Studien visar att skälen till att kvin-
norna inte kunde försörja sig själv varierade beroende på vilken livsfas de 
befann sig i. För de yngre kvinnorna var socialbidraget ofta tillfälligt mellan 
olika arbetsmarknadsåtgärder eller kortvariga anställningar. För de äldre kvin-
norna var socialbidraget ofta knutet till deras hälsa, ofta i väntan på förtids-
pension. Vid uppföljningsintervjun visade det sig att det bara var två av de 18 
kvinnorna som fortfarande hade socialbidrag. Några av de äldre kvinnorna 
hade fått sjukbidrag och bland de yngre kvinnorna hade många flyttat ihop 
med sina pojkvänner vilket lett till en stabilare försörjningssituation. När det 
gällde arbete var situationen fortfarande instabil för gruppen som helhet, även 
om det skett förändringar för enskilda individer under uppföljningsåret.    

Jonassons (1996) studie om långvariga bidragsmottagare, som berördes i 
kapitel 1, visade att intervjugruppens hälsotillstånd hade förbättrats något 
under uppföljningsåret och även anknytningen till arbetsmarknaden hade blivit 
något bättre. Om förändringarna ska betraktas som stora eller små, som mått-
liga eller inte beror en del på vilka förväntningarna är. Resultatet bör ses i 
ljuset av att gruppen som helhet tycktes ha stora svårigheter i olika avseenden. 
I det korta ettårsperspektivet såg utvecklingen mot självförsörjning ut att gå 
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förhållandevis långsamt, trots att arbetsmarknaden var mycket gynnsam då 
undersökningen genomfördes.   

Angelin (2009) har studerat en grupp unga vuxna som var långtidsarbets-
lösa och socialbidragsmottagare under lågkonjunkturen på 1990-talet och 
följde upp dem 10 år senare. Analysen visade att drygt var tionde som var 
arbetslös och hade långvarigt socialbidrag i 20-årsåldern fortfarande var i 
samma situation när de närmade sig 30 års ålder. Det fanns också ett tydligt 
samband mellan tidig och senare marginalisering. De med långvariga etable-
ringsproblem i unga år hade sex till sju gånger högre risk att fortsätta att ha det 
senare i livet jämfört med andra jämnåriga i befolkningen. Gruppens levnads-
förhållanden karaktäriseras av en ansamling av olika välfärdsrelaterade pro-
blem och resursbrister. Undersökningsgruppen hade t.ex. sämre hälsa, sämre 
ekonomi och lägre utbildning än övriga personer i samma ålder.    

 

Fattigdom och socialbidragsmottagande ur ett livs-
loppsperspektiv 
Ett centralt perspektiv i avhandlingen är olika aspekter av livslopp och livs-
loppsperspektiv. I Sverige tycks man främst ha använt sig av livsloppsper-
spektivet inom gerontologisk forskning (se t.ex. Öberg 1997, Gunnarsson 
2009 och Snellman 2010). Inom ett annat område har Jeppsson Grassman i 
flera studier använt begreppet livslopp för att beskriva hur livet i sin helhet 
och dess olika faser har gestaltat sig för kroniskt sjuka och funktionshindrade 
(1991, 1999, 2000 och 2001). Jeppsson Grassman (2001) menar att det ge-
mensamma för olika livsloppstudier, har varit att man intresserat sig för ty-
piska mönster i olika faser i livet, inte ”icke-typiska eller konsekvenserna av 
avvikande inslag i livet….” (a.a. s. 308). Socialbidrag och försörjning är dock 
det som är i fokus i Gunnarssons (2002) kvalitativa studie av livsloppet bland 
medelålders och äldre kvinnor. Utgångspunkten är dessa kvinnors livsvillkor 
utifrån att de sökt socialbidrag för att klara sin försörjning. Syftet med studien 
var att beskriva och analysera hur ett s.k. utsatt livslopp för denna grupp kan 
formas i den svenska välfärdsstaten.  

Utöver de forskare som redan nämnts och som följt socialbidragsmottagare 
på individnivå och över tid, finns ytterligare en studie. Wrede-Jäntti (2010) 
studerar en grupp finska ungdomar som var arbetslösa i mitten av 1990-talet 
tills dess att de är i 30-årsåldern. Även om dessa forskare inte uttryckligen 
säger sig använda ett livsloppsperspektiv, belyser ändå studierna både de en-
skilda individernas förändring och utveckling över tid och deras relation till 
det omgivande samhället och dess institutioner.  

En för avhandlingen mycket intressant studie är Leisering och Leibfrieds 
(1999) undersökning om fattigdom och socialbidragsmottagande ur ett livs-
loppsperspektiv. Leisering och Leibfrieds studie speglar visserligen tyska 



36 

förhållanden, men jag menar att den till stora delar är användbar för mitt syfte. 
Den knyter bl.a. an till de frågeställningar som handlar om hur intervjuperso-
nerna i avhandlingen såg på sitt bidragsmottagande och på sig själva som bi-
dragsmottagare. Kärnan i Leisering och Leibfrieds studie är en empirisk ana-
lys av livsloppen hos socialbidragsmottagare i Bremen i Tyskland under 1980- 
och 1990-talen. Forskarna kombinerar kvantitativa undersökningar av fattig-
domsbanor med kvalitativa intervjuer.  

Studien innehåller en mängd olika analyser som belyser effekterna av att 
leva på socialbidrag. Dels analyserades den objektiva tiden, dvs. den faktiska 
varaktigheten i bidragsmottagandet hos personer som fick socialbidrag 1989 
och som sedan följdes fram till 1994. Dels analyserades ett stort antal kvalita-
tiva intervjuer som handlade om den subjektiva, upplevda tiden, dvs. hur in-
tervjupersonerna själva uppfattade perioden som bidragsmottagare. För ett 30-
tal av bidragsmottagarna granskades också historiken före, under och efter 
perioden med bidrag för att identifiera olika slags fattigdomsbanor.   

En viktig slutsats är att fattigdom har många ansikten, eller snarare att det 
existerar olika slags fattigdomsbanor. Forskarna menar att fattigdom är en 
konsekvens av speciella händelser eller faser i det individuella livsloppet. 
Fattigdom har en början, en viss varaktighet, ett särskilt förlopp och i de allra 
flesta fall ett slut. För många fyller socialbidrag en viktig funktion under kri-
tiska perioder i livet men ur ett livsperspektiv är det ingenting annat än en 
tillfällig hjälp även om den pågår under längre perioder, vilket står i stark 
kontrast till synen på långvarigt bidragsmottagande som något närmast oåter-
kalleligt. Eftersom studier som följer socialbidragsmottagare på individnivå 
och över lång tid saknas i Sverige finner jag det motiverat att ägna en viss 
uppmärksamhet åt Leisering och Leibfrieds studie.    
 

Tidsaspekter 
Den kvantitativa analysen i Leisering och Leibfrieds studie gav svar på gene-
rella frågor kring varaktighet. I likhet med vad andra forskare har konstaterat, 
både före Leisering och Leibfried (se t.ex. Salonen 1994) och efter (se t.ex. 
Dahl & Lorentzen 2003a och Andrén & Gustafsson 2004), visade analysen att 
fattigdom var kortvarigare än man dittills antagit. Totalt sett är det bara frågan 
om en mindre andel personer som har långvarigt bidrag. Beroende på mätme-
tod och land varierar andelen mellan ca sex procent (Leisering & Leibfried 
a.a.) och 15 procent (Andrén & Gustafsson a.a.) i undersökningarna. Men 
effekterna på människors liv av att ha socialbidrag kan inte bara avläsas ge-
nom att studera hur länge de haft bidrag. Leisering och Leibfried menar att det 
som är avgörande är de enskilda individernas egna tolkningar av hur det är att 
leva på socialbidrag sett ur i ett livsperspektiv. Det var bara de kvalitativa 
intervjuerna i studien som kunde visa på faktiska beteenden och attityder hos 
bidragsmottagarna och som gjorde det möjligt för forskarna att urskilja olika 
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handlingsmönster. De frågor som forskarna bl.a. ville ha svar på var om det 
fanns olika slags subjektiva upplevelser av tid och om subjektiv och objektiv 
varaktighet eventuellt hängde ihop. 

Leisering och Leibfrieds analys visade att den faktiska varaktigheten inte 
alltid överensstämde med den subjektiva upplevelsen av tid. Forskarna ur-
skiljde ett flertal grupper och undergrupper. Den största gruppen utgjordes av 
personer som fick socialbidrag tillfälligt under en begränsad period. En mindre 
grupp såg bidraget inledningsvis som en tillfällig utväg men kom ha att soci-
albidrag under lång tid. Den näst största gruppen bestod av personer som i 
avsaknad av alternativ accepterade att leva på socialbidrag under lång tid. Här 
återfanns bl.a. personer som helt resignerat. I den sistnämnda gruppen urskilde 
forskarna ett flertal undergrupper, med olika syn på socialbidraget.  

I en av dessa undergrupper sågs t.ex. bidragsmottagandet som ett av flera 
möjliga livsval när det gällde försörjning. De faktiska bidragstiderna i gruppen 
varierade men många återkom i bidrag gång på gång. Socialbidrag fungerade 
som en brygga mellan olika jobb eller i avvaktan på utbetalning av arbetslös-
hetsersättning. Ytterligare en undergrupp såg inte längre någon möjlighet att ta 
sig ur beroendet av socialbidrag. Det rörde sig bl.a. om personer som var ar-
betslösa pga. hög ålder, sjukdom eller funktionshinder och som oftast blivit 
bidragsmottagare mot sin egen vilja. Några av dessa bidragsmottagare lycka-
des ändå bryta sitt socialbidragsmottagande, trots att de själva inte hade för-
väntat sig det utan hade föreställt sig att de skulle vara bidragsmottagare i stort 
sett livet ut.   

Forskarnas slutsats är att även för människor som haft bidrag under mycket 
lång tid finns det en avsikt att försöka ta sig ur bidragsmottagande och i de 
flesta fall lyckas det också. Det överensstämmer knappast med den stereotypa 
bilden av marginaliserade och passiva socialbidragsmottagare.  
 

Olika livslopp och fattigdomsmönster 
Som framgått tidigare är det inte helt ovanligt att beskriva socialbidragsmotta-
gande och fattigdom som en närmast förprogrammerad process som bara kan 
leda nedåt. Långvarigt bidragsmottagande beskrivs som ett nästan permanent 
tillstånd eller i varje fall något som pågår under avsevärd tid (se t.ex. SOU 
2001:54, SOU 2001:79 och Bergmark & Bäckman 2011). Kvalitativa studier 
där bidragsmottagandet analyseras över tid ger dock en betydligt mer nyanse-
rad bild av hur förhållandena kan se ut, inte bara för bidragsmottagare som 
grupp utan också för enskilda individer.  

I Leisering och Leibfrieds studie testades ett antal hypoteser om olika slags 
livslopp och fattigdomsbanor och hur de individer som drabbas påverkas av 
bidragsmottagande. En av hypoteserna var att det även ur ett fattigdomsper-
spektiv återfinns varierande livslopp. En annan var att också fattiga människor 
är aktiva och handlingsorienterade, inte nödvändigtvis passiva offer. En tredje 
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hypotes var att välfärdsmyndigheterna inte bara är repressiva utan också kan 
vara till gagn för användarna.   

I grova drag urskilde forskarna två huvudsakliga typer av livslopp; kritiskt 
och normaliserat livslopp. Den första gruppen var den minsta och bestod av 
dem som inte hade lyckats bryta sitt bidragsmottagande. I stort kunde deras 
livsloppsmönster ses som en nedåtgående process. Det som enligt forskarna 
utmärker det kritiska livsloppet är en olycklig start i arbetslivet i kombination 
med vissa sociala problem. Den största gruppen bestod dock av personer som 
hade ett s.k. normaliserat livslopp och som lyckats upphöra med bidragsmot-
tagandet och fått arbete. 

Leisering och Leibfried undersökte också hur bidragsmottagarna hanterade 
praktiska problem i vardagen, sociala relationer och planer för framtiden men 
också hur de såg på sig själva som bidragsmottagare; som passiva offer eller 
som aktiva användare av en stödjande service. De fann ett flertal olika sätt att 
hantera socialbidragsmottagandet. Det som skiljer de olika grupperna åt är i 
hur hög grad de använder tiden som socialbidragsmottagare för att hantera 
större problem i livet, som inte hade med den materiella överlevnaden att göra. 
Leisering och Leibfried menar att bidragsmottagare i hög utsträckning använ-
der socialbidraget som ett slags stöd för att uppnå högre mål här i livet. Jag 
kommer att återknyta till en del av detta i kapitel 6, som handlar om den pe-
riod då intervjupersonerna hade socialbidrag.    

Det kritiska livsloppet, med fortsatt socialbidragsmottagande, antyder ett 
tillstånd av att härda ut och det normaliserade i sin tur antyder aktiv handling. 
Men bakom denna förenklade syn finns många individuella sätt att hantera 
problem. Forskarna urskilde tre typer av s.k. fattigdomsbanor, befäst fattig-
domsbana, optimerad fattigdomshantering samt välfärdsstatligt normali-
serad.11 Den första har att göra med långt och oavbrutet socialbidragsmotta-
gande förenat med apati och resignation. Den andra beskrivs som individens 
permanenta utträde ur socialbidrag genom egen försorg. Den tredje innebär att 
individen visserligen förblir bidragsmottagare men hanterar sin livssituation 
på ett aktivt sätt. Personen ifråga har inte löst det grundläggande problemet 
men klarar ändå av att hantera konsekvenserna av situationen. Här fanns 
många olika kombinationer av livsloppsmönster och strategier för att hantera 
situationen. En intressant iakttagelse med de fattigdomsmönster som Leisering 
och Leibfried pekar på är kombinationen av aktiv handling och fortsatt social-
bidragsmottagande.  

Forskarnas analys visade med andra ord att det finns ett brett spektra av 
fattigdomsmönster, från social exkludering eller utestängning till social integ-
ration, från permanent utslagning till en etablering eller återetablering till ett 
mer ”normalt” livsmönster. Detta, menar de, är en heterogenitet som enbart 
uppenbarar sig när fattigdom ses i ljuset av hela livsloppet.  

                                                        
11I  Leisering och Leibfrieds studie; entrenched poverty career, welfare-state normalised poverty 
career och optimised poverty management.  
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Sammanfattande kommentar 
De studier som har diskuterats i kapitlet stäcker sig över ett brett område och 
utgörs både av registerstudier om orsaker till bidragsbehov, varaktighet och 
bidragsmönster och studier som följer bidragsmottagare på individnivå. 
Tyngdpunkten i kapitlet har legat på studier som har en longitudinell ansats 
och som i olika hög grad belyser vilka omständigheter som försvårar respek-
tive underlättar att lämna bidragsmottagandet. Jag har särskilt valt att upp-
märksamma de livsloppsstudier som knyter an till socialbidragsområdet.   

I kapitlet har jag velat peka på det faktum att många studier om socialbi-
dragsmottagare består av tvärsnittsstudier eller är studier med förhållandevis 
korta uppföljningsperioder. Detta gäller i regel också de studier där enskilda 
har intervjuats. Människor har vanligtvis intervjuats vid ett eller möjligen två 
tillfällen och under tiden de har haft socialbidrag. Det vill säga, de har tillfrå-
gats om sin situation under en problematisk period i livet men inte efteråt. 

Kortsiktiga tidsperspektiv innebär stora risker om man vill uttala sig om 
hur det ”går” för människor. I synnerhet tvärsnittsstudier riskerar att ge en 
statisk bild av bidragsmottagare. Några av de redovisade longitudinella regis-
terstudierna har dock ett längre tidsperspektiv men man kan ändå konstatera 
att det saknas svenska registerundersökningar som har ett längre tidsperspektiv 
än 10 år och kvalitativa studier med lång uppföljningsperiod. Den kunskap 
som oftast saknas är hur livet ser ut i ett längre perspektiv för de människor 
som en gång haft socialbidrag. Tidsfaktorns betydelse kan, som nämnts, bely-
sas med situationen för utrikes födda när det gäller arbete och försörjning i 
Sverige. Det tar minst 15 år för utrikes födda att hamna på samma nivå som 
inrikes födda när det gäller behov av socialbidrag (Franzén 2003). Det behövs 
uppenbarligen betydligt längre tidsperioder för att, både på grupp- och indi-
vidnivå, kunna urskilja tydliga förändringar, t.ex. när det gäller försörjnings-
status.  

Med korta tidsperspektiv framstår långvariga bidragsmottagare som en 
problembelastad grupp i åtskilliga avseenden. Bara ett fåtal lyckas etablera sig 
på den öppna arbetsmarknaden och många har socialbidrag under åtskilliga år. 
När det gäller möjligheterna att ta sig ur bidragsmottagandet, är resultaten från 
olika studier inte helt samstämmiga. En del studier (t.ex. Socialstyrelsen 1999, 
Bergmark & Bäckman 2001 och 2007) pekar på att ju längre tid i bidrag desto 
svårare är det att ta sig ur bidragsmottagandet, medan andra studier inte kan 
finna några sådana samband (t.ex. Dahl & Lorentzen 2003a och 2003b och 
Leisering & Leibfried 1999). Det bör dock påpekas att jämförelserna gäller 
olika länder.   

I detta sammanhang är flera av de longitudinella studierna som tagits upp 
av särskilt intresse. Leisering och Leibfrieds studie men också t.ex. Bäckman 
och Nilsson (2011a) studie visar att långa tidsperspektiv ger en mer nyanserad 
bild av bidragsmottagande och visar på de föränderliga aspekterna när det 
gäller människors försörjningssituation. Leisering och Leibfrieds poäng är att 
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det inte går att förstå vad fattigdom innebär för människor genom att bara 
mäta bidragstidens längd. Man måste också ha klart för sig när i tiden och av 
vilket skäl behov av socialbidrag uppstår. Effekterna av att ha socialbidrag 
måste ses i ljuset av varje enskild persons livshistoria. Det som ofta betonats i 
tidigare studier är de negativa konsekvenserna av att ha socialbidrag (se t.ex. 
Nilsson 1989, Abrahamsson 1991, Svedberg 1994, Jonasson 1996 och Fors-
berg 2004). Den eventuella nyttan av socialbidrag, utöver att hålla ekonomisk 
nöd och armod borta, har sällan framhållits. I Svedbergs (a.a.) studie finns 
dock en antydan om att socialbidrag kan ha en positiv funktion. Som tidigare 
nämnts fungerade socialbidraget som en komplementär inkomstkälla för flera 
av männen i studien, vilket gjorde det möjligt för dem att upprätthålla en mer 
långsiktig ställning ifråga om arbete.  

Att ha socialbidrag länge innebär inte nödvändigtvis att det påverkar alla 
områden eller hela i livet negativt. För både kortvariga och långvariga bi-
dragsmottagare kan socialbidrag spela en positiv roll, t.ex. i form av att få 
andrum under perioder av kris, som en start på ett nytt liv eller som ett sätt att 
undvika hemlöshet. I linje med de tyska forskarna utgår jag ifrån att den bety-
delse socialbidragsmottagandet får ur ett livsperspektiv beror på vilken me-
ning varje enskild individ väljer att ge det och hur individen väljer att se på sitt 
liv.  

I de studier som redovisats i kapitlet är det försörjningssituationen som är i 
fokus. Mycket av det som har behandlats är minskat socialbidragsmottagande 
eller permanent upphörande av socialbidrag och övergången till förvärvsarbete 
på öppna arbetsmarknaden. Försörjningsaspekten är givetvis av central bety-
delse för de flesta människor. Men självförsörjning genom arbete behöver 
dock inte vara det enda kriteriet på ett ”lyckat” eller ”gott liv”. S.k. social 
anpassning kan i vissa fall vara ett väl så relevant mått på att livet gestaltat sig 
på ett tillfredsställande sätt. I vissa studier har t.ex. laglydighet och även ut-
bildning använts som mått på s.k. social anpassning (se t.ex. Andersson 2008).  

Svenska studier som följer socialbidragsmottagare över tid på individnivå 
är, som nämnts flera gånger, sällsynta. Vi vet med andra ord inte särskilt 
mycket om hur långvariga bidragsmottagare själva ser på sitt bidragsmotta-
gande och om vägarna ut ur det. I stor utsträckning saknas det också kunskap 
om hur livet gestaltar sig på sikt för de människor som en gång haft socialbi-
drag. Min förhoppning är att denna avhandling, i någon mån, ska kunna fylla 
denna kunskapslucka. Studien som redovisas i denna avhandling bygger dels 
på retrospektiva data från barndom och tonår, dels på prospektiva data över en 
20-årsperiod. Det långa tidsperspektivet innebär att det går att visa att det är 
fullt möjligt att ta sig ur långvarigt socialbidragsmottagande på olika sätt, även 
om det kan ta tid och oddsen är mindre bra.   
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Kapitel 4 Teoretiskt ramverk och ut-
gångspunkter 

Syftet med kapitlet är att redogöra för de perspektiv och teoretiska utgångs-
punkter som jag funnit meningsfulla för att förstå hur intervjupersonerna i 
studien har agerat i olika situationer och hur de uppfattar att deras liv gestaltat 
sig. Avsikten är att lyfta fram de traditioner och tankegångar som finns inom 
livsloppsforskningen men också beskriva hur detta och andra analytiska ansat-
ser är tänkta att användas. De olika ansatserna kan vid ett första betraktande 
verka disparata. Det är dels frågan om det mer individuellt inriktade livslopps-
perspektivet, dels två mer strukturellt inriktade ansatser. En av dem speglar 
hur välfärdsstatens utformning påverkar livsloppet och den andra hur man kan 
förstå människors ställning på arbetsmarknaden med hjälp av begreppet mar-
ginalitet. De två sistnämnda kan ses som två ”ovanifrånperspektiv”. Jag menar 
emellertid att samtliga ansatser och perspektiv kompletterar varandra och 
tillsammans ger en ökad förståelse för hur enskilda individer kan agera och 
navigera inom befintliga samhälleliga ramar. Kapitlet inleds med en beskriv-
ning av livsloppsperspektivet samt några centrala begrepp och principer som 
förekommer inom denna forskningstradition. Därefter följer ett avsnitt om 
välfärdsstatens betydelse för livsloppet. Kapitlet avslutas med en genomgång 
av den analytiska ansats som kommer att användas för att beskriva intervju-
personernas förhållande till förvärvsarbete.  

Som bör ha framgått av föregående kapitel finns det flera motiv till att an-
lägga ett longitudinellt perspektiv. Kunskapen om hur livet ser ut i ett längre 
perspektiv för personer som vid ett visst tillfälle haft socialbidrag är, som 
påtalats, ytterst begränsad. Att på individnivå följa socialbidragsmottagare 
över tid och där enskilda personer är den primära informationskällan före-
kommer mycket sällan. Studien i avhandlingen spänner över en relativt lång 
tidsperiod i intervjupersonernas liv och berör händelser från barndomen fram 
till nutid. Att se händelser och omständigheter i deras liv ur ett livsloppsper-
spektiv har därför varit en naturlig utgångspunkt. Livsloppsperspektivet är det 
centrala och övergripande analysverktyget i avhandlingen.   
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Livsloppsbegreppet 
I avhandlingen använder jag mig av begreppet livslopp. Det förekommer olika 
översättningar av det som på svenska kan kallas livslopp och ibland livsför-
lopp. Jeppsson Grassman (2001) började tidigt använda sig av termen ”livs-
lopp” som en översättning av de båda anglosaxiska begreppen ”life-span” och 
”life-course. Cain (1964) ansåg att termer som livscykel, livsspann, karriärer 
och stadier i livet m.fl. är att betrakta som ungefärliga synonymer till livslopp. 
Han avgränsade livslopp som ett begrepp att använda för att referera till de 
etappvisa tillstånd eller situationer som individer i olika kulturer och stadier i 
livet är benägna att försätta sig i som en konsekvens av att de åldras. Elder et 
al. (2004) menar dock att varken livsspann, livshistoria eller livscykel är syno-
nymt med livslopp. Studier av livsspann fokuserar ofta på individers utveckl-
ing och förändring under två eller flera livsfaser, studier av livshistoria är 
koncentrerade på den kronologiska ordningen i olika händelser under livets 
gång (boende, hushållskonstellation, familjehändelser etc.) och livscykel har 
ofta använts för att beskriva en serie händelser eller livsfaser i livet, som att 
växa upp, kanske gifta sig, få barn, vilka i sin tur växer upp och bildar familj 
osv. (a.a.). Elder et. al. (a.a.) liksom Giele och Elder (1998) poängterar istället 
hur olika livsfaser under livsloppet är kopplade till varandra och att männi-
skors utveckling och förändring under livet äger rum i ett samspel med om-
världen, vilket är en ansats som jag uppfattar som fruktbar.   

Livsloppsbegreppet växte fram på 1960-talet som ett alternativ till tidigare 
förhärskande föreställningar om livscykler eller livet som en ålderstrappa 
(Marshall & Mueller 2003). Men att studera människors livshistorier hade 
dock gjorts tidigare. Socialvetenskaplig biografisk forskning har sina rötter i 
den s.k. Chicagoskolan på 1920-talet. Några av pionjärerna när det gäller bio-
grafisk forskning var Thomas och Znaniecki vars studie The Polish Peasant in 
Europe and America, kom ut under åren 1918 – 1920 (se Elder, Kirkpatrick 
Johnson & Crosnoe 2004 för en diskussion). I studien använde sig forskarna 
av både biografiskt material och personliga dokument. Elder et.al. 2004) pekar 
på att det under decennierna därefter inte var särskilt vanligt att samhällsve-
tenskapligt studera människors väg genom livet och hur det påverkades av 
åldrande, samhällsförhållanden, historiska och geografiska sammanhang. So-
ciologer och samhällsvetare visste därmed ytterst lite om enskilda människors 
levnadshistorier och hur människor framlevde sina liv från barndom till ålder-
dom. Ett betydelsefullt led i utvecklingen av att studera människors liv var de 
longitudinella forskningsprojekten som inleddes på 1960-talet. Livsloppsper-
spektivet utvecklades parallellt med utvecklingen av longitudinella datakällor, 
vilka gjorde det möjligt att studera människors liv över tid (Elder et al. a.a.). 

Innan forskare började formulera idén om livslopp använde man sig i all-
mänhet av två huvudsakliga metoder eller ansatser för att studera mänskligt 
beteende: En strukturell ansats som gav en ögonblicksbild av sociala relationer 
och hur den sociala omgivningen påverkar individen och en dynamisk ansats 
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där man följde livshistorier över tid (Giele & Elder a.a.). Den första ansatsen 
fokuserade i huvudsak, antingen på studier av samhället i stort eller på små 
grupper och interaktionen mellan enskilda individer. Den dynamiska ansatsen 
gick i riktning mot studier av speciella subgrupper och individuella aktörer. 
Enligt Giele & Elder (a.a.) var en av svårigheterna att integrera de strukturella 
och de dynamiska ansatserna på ett begripligt sätt, dvs. att både ta hänsyn till 
mångfalden av sociala strukturer och samtidigt ha ett dynamiskt perspektiv på 
förändring.    

På samhällsnivå inleddes under 1950-talet studier av förändringar i inställ-
ning och attityder mellan kohorter i olika länder som genomgick snabba soci-
ala förändringar. På individnivå, började Elder i mitten av 1970-talet att bear-
beta tidigare insamlade longitudinella data om barns liv, på ett nytt sätt. Det 
resulterade i en av de första systematiska studierna om förändringar över tid 
bland familjer och barn: Children of the Great Depression, som publicerades 
1974, är en longitudinell studie av en kohort som bestod av personer födda i 
början respektive i slutet av 1920-talet och som växte upp under depressionen 
i USA på 1930-talet (se t.ex. Elder 1995, 2003 och Elder et.al. 2004). Genom 
att kombinera en historisk, social och psykologisk ansats, visar Elder hur eko-
nomisk kris påverkade personernas livslopp ända in på 1960-talet.  

I generella ordalag handlar livsloppsperspektivet om relationen mellan in-
dividers utveckling och förändring under livet i samspel med det omgivande 
samhället och dess förändring över tid (Elder 1995, Heinz 2003). En viktig 
utgångspunkt i studier som anlägger ett livsloppsperspektiv är vidare att män-
niskors aktuella situation bäst kan förstås mot bakgrund av individens samlade 
livsupplevelser, till skillnad från att ha fokus på en viss ålder i livet; ingen 
period i livet kan förstås isolerat från tidigare erfarenheter eller förväntningar 
och ambitioner inför framtiden (Elder 1995, Giele & Elder 1998, Elder et. al. 
2004).  Livsloppsforskningen är påverkad av flera tanketraditioner. Studier av 
livslopp går att hitta inom många olika akademiska discipliner, som t.ex. soci-
ologi, antropologi, psykologi och historia (Marshall & Mueller 2003). Det 
förekommer både kvantitativa och kvalitativa ansatser i studier av livslopp och 
de kan både utgöras av studier av strukturer och samhällsinstitutioner eller 
handla om enskilda individers erfarenheter.  

 

Olika typer av livsloppsforskning 
De senaste två decennierna har livsloppsforskare integrerat olika områden, 
som t.ex. arbete och arbetsmarknad, familj, utbildning, pensionering och soci-
alpolitik i livsloppsansatsen. Livsloppsforskningen i Nordamerika och i 
Europa skiljer sig dock åt till viss del. I Nordamerika har forskningen ofta 
fokuserat på individuella förändringar och händelser och på hur livslopp for-
mas i en historisk kontext. I Europa, här i första hand representerad av den s.k. 
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Bremen-ansatsen,12 riktas uppmärksamheten mot sociala, strukturella omstän-
digheter och institutioner som reglerar vändpunkter i människors livshistorier. 
Perspektivet fokuserar både på makronivån och på socialpsykologiska 
aspekter på livsloppet (Marshall & Mueller a.a.).  

Också föreställningen om att skapa en livslopps-biografi tar sig olika ut-
tryck i USA och i Europa. (Elder (t.ex. 1995 och Elder et. al.2004) har fokus 
på mänskligt handlande och på hur individer konstruerar sina egna livslopp 
genom sina val och handlingar. Nordamerikanska livsloppsforskare menar att 
somliga övergångar - och tidpunkten för dessa - är särskilt kritiska och kan 
ändra den pågående riktningen i livet på ett påtagligt sätt. Dessa centrala över-
gångar identifieras som vändpunkter. Forskarna inom ”Bremen-ansatsen” har 
koncentrerat sig på skapandet av mening och begriplighet i livsloppet snarare 
än hur de val man gör tidigt i livet påverkar och skapar det liv som därefter 
följer. Denna ansats fokuserar mer på institutionaliserade övergångar som kan 
komma att bli vändpunkter, t.ex. när vägen från en yrkesutbildning leder till 
arbetslöshet istället för en yrkeskarriär (Marshall & Mueller a.a.). Exempel på 
den förstnämnda inriktningen av livsloppsforskningen är studier av Elder (se 
t.ex. 1995 och 2003) och Clausen (1993) och den senare, Leisering och 
Leibfried (1999).  

En studie som jag kommer att knyta an till i ett av de empiriska kapitlen är 
Clausens (a.a.) studie American lives. Studien handlar om hur vi skapar våra 
liv genom de val vi gör. I studien analyserar Clausen hur tidig respektive sen 
pubertet påverkar den sociala och emotionella utvecklingen hos flickor och 
pojkar. De flesta av intervjupersonerna i studien har följts upp genom inter-
vjuer och registerdata under 60 år. Clausens syfte är att visa hur en kombinat-
ion av personliga egenskaper, föräldrastöd, sociala kontakter och förmåga att 
fatta kloka val mot slutet av adolescensen påverkar hur livsloppet gestaltar sig. 
Med utgångspunkt från begreppet adolescent planful competence mäter och 
analyserar Clausen denna förmåga. Begreppet innefattar i huvudsak tre di-
mensioner hos en individ: Pålitlighet/tillförlitlighet, intellektuellt engagemang 
och självförtroende.13 Det inbegriper bl.a. att vara medveten om sin intellektu-
ella förmåga, sina sociala färdigheter och känslomässiga reaktioner på andra 
samt att ha tillräckligt med självförtroende att arbeta för att uppnå sina mål 
och önskningar. Hos en tonåring innebär detta att ha nått en avsevärd grad av 
mognad. Clausen betonar att individen ska ses som en aktör som skapar sitt 
eget liv men samtidigt visade hans analys att förmågan och kompetensen mot 
slutet av adolescensen var en starkt förutsägande faktor för personlig stabilitet 
och för stabilitet för livsloppet i stort. Clausen menar att individer som mot 
                                                        
12 År 1988 inrättades ett särskilt forskningscenter, The Research Centre on Life Course Studies, vid 
universitetet i Bremen I Tyskland (Leisering & Leibfried 1999). Detta forskningscenter tycks inte 
längre finnas kvar. Fortsatt forskning i denna tradition bedrivs dock vid Bremen International Graduate 
School of Social Sciences –BIGSSS (www. bigsss-bremen.de/academic-program/overview).  
 
13 Mina översättningar av dependability, intellectual involvement och self-confidence.  
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slutet av adolescensen har en realistisk syn på sin förmåga, som ungefär vet 
vad de vill och som reflekterar över konsekvenserna av sina val, är bättre rus-
tade att göra val som ger dem ett försprång i livet.  

Clausens undersökning är intressant genom sitt långa tidsperspektiv såtill-
vida att den pekar på betydelsen av personliga förutsättningar som kan under-
lätta olika övergångar i livet och anpassningen till nya situationer. Samtidigt 
finns det ett underförstått drag av determinism, som jag uppfattar det. Det bör 
också noteras att undersökningen innehåller mindre av information om indivi-
dernas relation till det omgivande samhället men är desto mer grundlig i redo-
visningen av de relationer, i synnerhet familjerelationer, som individerna har. I 
huvudsak är det medelklassamerikaner som beskrivs i undersökningen.  
 

En övergripande teoretisk orientering och ett analytiskt verktyg 
Livsloppsansatsen kan både ses som ett perspektiv och ett analytiskt verktyg 
eller metod men också som en teoretisk orientering (Heinz & Marshall 2003). 
Med teoretisk orientering avses något som bildar ett ramverk kring deskriptiv 
och förklarande forskning inom ett undersökningsområde (Elder et.al. 2004). 
Det inbegriper att identifiera och formulera forskningsproblem, att fastställa 
principer för val av variabler samt strategier för forskningsdesign och analys 
av data. Med utgångspunkt från denna definition beskriver Elder et.al. (a.a.) 
livsloppsperspektivet som något som består av åldersrelaterade mönster som 
är omslutna av sociala institutioner och ett historiskt sammanhang.  

Sedan 1990-talet har det riktats både teoretisk, begreppslig och metodolo-
gisk kritik mot livsförloppsperspektivet. Vissa forskare menar att det finns ett 
teoretiskt och empiriskt gap mellan olika grundläggande begrepp, andra menar 
att livsloppsperspektivet har svagheter som förklaringsmodell (Sackman & 
Wingens 2003). Bengtson m.fl. (2002) menar att de begreppsmässiga kopp-
lingarna fortfarande är ”… alltför svepande och diffusa för att kunna fungera 
som ’teori’, än mindre som ett ’paradigm’ (s. 31). De menar också att det är 
svårt att förena och analysera alla variabler som har med tid och sammanhang 
att göra och att mångfalden av dimensioner som anses viktiga för förståelsen 
är omöjliga att använda eller pröva fullt ut.  

Meningarna om livsloppsperspektivet ska ses som en teori eller inte är med 
andra ord delade. I min ansats utgör livsloppsperspektivet ett analytiskt verk-
tyg för att förstå hur människors liv gestaltat sig. Det är också dessa aspekter 
som jag väljer att ta fasta på. Som jag ser det är det också dessa aspekter som 
är de mest framträdande i den litteratur som finns på området, inte anspråken 
att utveckla livsloppsperspektivet till en teori. Jag väljer därför att lämna 
denna diskussion (se t.ex. Dannefer 2004) därhän. Det är naturligtvis omöjligt 
att analysera alla olika dimensioner som har med människors liv att göra men 
livsloppsperspektivet ger en möjlighet att analysera människors erfarenheter 
under olika perioder i deras liv och öka förståelsen av vad som sker i skilda 
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livsfaser. Det ger en möjlighet att se mönster och hur olika faser hänger ihop. 
Även om det inte går att fånga alla aspekter av och omständigheter i en män-
niskas liv innebär longitudinella studier, där människor själva får berätta, att 
det går att få en bild av hur olika individer tolkar olika situationer de möter, av 
vilka skäl de gör sina val och vilka svårigheter de haft när de gjort dessa val 
(Clausen 1993).  

Livsloppsperspektivet i denna studie ska i första hand ses som en övergri-
pande ansats som bidragit till att styra analysen och tolkningen av det empi-
riska materialet. I avhandlingen använder jag livsloppsperspektivet för att 
belysa de långsiktiga förändringarna i intervjupersonernas liv.  
 

Principer för livsloppet  
Här vill jag ge en kortfattad beskrivning av några av de begrepp som används 
inom livsloppsforskningen. Därefter beskrivs de principer eller nyckelfaktorer 
som anses påverka livsloppet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de 
principer och begrepp som är centrala för mitt vidkommande. Som bör ha 
framgått är tidsaspekten central i studier av människors livslopp. Inom detta 
forskningsområde har begreppet livslopp med tiden förfinats alltmer när det 
gäller ett antal grundläggande tidsberoende kategorier (Heinz & Marshall 
a.a.). Det gäller t.ex. tidpunkten för när olika förändringar äger rum, i vilken 
ordning de sker och hur länge de fortgår. I arbetet med att utveckla modeller 
för livsloppet har flera olika begrepp utvecklats under årens lopp. Varje be-
grepp visar på ett sätt att tänka kring hur mänskligt liv är socialt organiserat 
(Elder et.al 2004). Några av dessa begrepp är trajectories, transitions och tur-
ning points. Trajectory beskrivs som en färdriktning/levnadsbana eller en serie 
av roller och erfarenheter som i sin tur består av transitions, vilket handlar om 
övergångar eller förändringar av ett tillstånd eller en roll (t.ex. att flytta hemi-
från, bli förälder eller pensioneras). Begreppet turning points refererar till 
väsentliga händelser eller förhållanden (både subjektiva och objektiva), som 
förändrar livsloppet i någon mening (Laub & Sampson 1998, Elder et. al. a.a.).  

Dessa begrepp speglar temporala, tidsmässiga aspekter av livet. Flera fors-
kare har betonat vikten av tid och teman om tid liksom vikten av att vara med-
veten om existerande åldersnormer när det gäller förväntade tidpunkter för 
olika livsloppsövergångar. Varje samhälle har ett system av sociala förvänt-
ningar när det gäller vilka beteenden och förändringar som är åldersadekvata. 
Sociala klockor eller normativa tidtabeller, vilket jag återkommer till, fungerar 
som ett system av social kontroll, som sporrar eller bromsar olika slags bete-
enden (se Neugarten & Datan 1973 och Jeppsson Grassman 2001). 

Elder (t.ex. 1995 och Elder et.al. 2004) är den forskare som mest systema-
tiskt har formulerat principer och begrepp för livsloppet. Elder menar att livs-
loppet består av en serie övergångar som är inbäddade i olika färdriktningar 
eller banor som ger dem en distinkt form och mening. I en sammanfattning av 
livsloppsforskningen pekar Giele och Elder (1998) ut ett antal nyckelfaktorer 
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eller grundläggande principer14 som påverkar hur enskilda människors livs-
lopp kommer att gestalta sig.  

En första princip eller nyckelfaktor, som också kan sägas vara en generell 
utgångspunkt, handlar om att mänsklig utveckling är en livslång process. Prin-
cipen är sprungen ur erfarenheterna från tidigare forskning och har inneburit 
ett skifte från åldersspecifika studier till forskning som spänner över hela livs-
loppet.  

Historisk tid och plats (lokalisering)15 handlar om att människors livslopp 
är inbäddade i och skapas av den historiska tid och plats som de befinner sig i 
under sin livstid, dvs., var och i vilken tid när personer lever har betydelse för 
hur livsloppet gestaltar sig. I sin studie om den ekonomiska depressionen i 
USA på 1930-talet, visar Elder (Elder et al. 2004) hur barn påverkades olika 
beroende på när under decenniet de var födda. Ett annat exempel är Sovjetun-
ionens sönderfall som innebar att människor plötsligt befann sig i ett helt nytt 
socialt och politiskt system. Ytterligare en aspekt av lokalisering gäller migrat-
ion och den påverkan det har på enskilda personer att börja om i ett helt nytt 
land.  

Intervjupersonerna som är i fokus i denna avhandling är födda mellan 1941 
och 1965 och växte därmed upp under olika decennier och under delvis olika 
betingelser. Två av intervjupersonerna invandrade till Sverige under 1980-
talet. Hur intervjupersonerna har påverkats av större ekonomiska och politiska 
skeenden i samhället är dock svårt att uttala sig om. Just detta var inget särskilt 
tema i intervjuerna och har därmed heller inte studerats närmare. Som nämn-
des i kapitel 2 kan dock det faktum att den nordiska undersökningen genom-
fördes i högkonjunktur och under en tid då situationen på arbetsmarknaden var 
gynnsam, ha haft betydelse för de enskilda individerna i undersökningen. Un-
der uppföljningsåret visade det sig t.ex. att det var fler i undersökningsgruppen 
som hade haft arbete än vad som var fallet året innan. Detta innebar i princip 
att flera på så sätt kunde kvalificera sig för olika socialförsäkringar och där-
med vara bättre rustade inför eventuellt kommande arbetslöshetsperioder. 
Detta diskuteras i ett senare kapitel. Jag vill samtidigt erinra om att kort efter 
att undersökningen avslutats följde en djup lågkonjunktur. Att lågkonjunktur 
med åtföljande arbetslöshet i första hand drabbar grupper med svag förankring 
på arbetsmarknaden har tidigare påtalats. Den longitudinella uppföljningen 
visar dock att sju av de elva intervjupersonerna klarade sig igenom -90-
talskrisen och så småningom blev självförsörjande även om det skedde på 
olika sätt.  

Tid och timing handlar om att konsekvenserna av olika händelser och för-
ändringar i människors liv varierar beroende på när i livet de inträffar. Livet 
består av olika slags förändringar och övergångar, från att sluta i skolan och 

                                                        
14  Giele och Elder (1998) använder i huvudsak termen key element medan principles tycks vanligare i 
senare publikationer inom området. Se t.ex. Marshall och Mueller (2003) och Elder et. al. (2004).   
15 Location in time and place hos Giele och Elder (1998). 



48 

börja arbeta, att vara ensamstående till att eventuellt gifta sig eller bli sam-
manboende och få barn, från att arbeta till att gå i pension osv. Dessa händel-
ser inträffar vid olika tidpunkter och i olika livsfaser och får också olika kon-
sekvenser för det fortsatta livsloppet. Anpassningen till händelser och situat-
ioner kan vara både passiv och aktiv. Hur och när en person väljer att utbilda 
sig, skaffa sig ett arbete och kanske bilda familj är exempel på aktiv anpass-
ning. Sjukdom och åldrande är händelser som man inte själv kan påverka och 
utgör exempel på passiv anpassning (Jeppsson Grassman 2001). Sammantaget 
handlar det om individers och gruppers tidsmässiga anpassning till konkreta 
situationer och händelser (Giele & Elder a.a.). Denna dimension eller nyckel-
faktor har också att göra med den tidigare nämnda termen normativa tidtabel-
ler (Neugarten och Datan 1973), dvs. att det finns en allmän föreställning om 
när individen förväntas förvärvsarbeta, gå i pension etc. Händelser och över-
gångar som inträffar oväntat eller vid ”fel” tidpunkt, t.ex. att som ung förlora 
sin partner eller sitt arbete, kan bli en stark stressfaktor för individen (Marshall 
& Mueller 2003, Öberg 2010). Vad som är ”rätt” respektive ”fel” tidpunkt 
varierar från samhälle till samhälle och från en tid till en annan. (Se vidare 
avsnittet om vändpunkter och kritiska händelser i detta kapitel). 

Sociala sammanhang och relationer fokuserar på det faktum att människor 
inte lever sina liv isolerat utan i samspel med andra. Jeppsson Grassman (a.a.) 
använder sig av begreppet social tillhörighet. Hon menar att social tillhörighet 
är något mer än tillgång till sociala relationer. Vi ingår i olika sociala sam-
manhang där vi är mer eller mindre delaktiga och där vi intar olika roller. 
Exempel på sådana sociala sammanhang är familj, vänner, arbete och kultu-
rella institutioner. Hur väl dessa är integrerade och internaliserade varierar hos 
olika personer bl.a. beroende på skillnader i familjebakgrund, arbetslivserfa-
renheter och utbildning (Giele & Elder a.a.). Ett centralt område när det gäller 
möjligheter till sociala kontakter och att ingå i ett sammanhang är förvärvsar-
bete. Att sakna ett arbete innebär självfallet sämre ekonomi och levnadsstan-
dard men också ett sämre välbefinnande överhuvudtaget (se t.ex. Jahoda 
1979).  

En sista princip eller nyckelfaktor handlar om människan som aktör. Av-
sikten med denna princip är att påminna om att mänskliga liv inte bara skapas 
eller bestäms av sociala (eller biologiska) omständigheter utan baserar sig på 
en bild av individen som aktivt handlande (Giele & Elder a.a.). Principen syf-
tar på att individer, inom historiska, sociala och kulturella begränsningar kon-
struerar sina egna livslopp. Människors drivkrafter för att tillgodose sina be-
hov innebär att man gör val, medvetna eller omedvetna, och organiserar sina 
liv för att uppnå väsentliga mål i livet (t.ex. ekonomiskt trygghet och att und-
vika smärta och lidande). Olika val och förändringar får också olika slags 
konsekvenser. De kan vara problematiska och resultera i livskriser eller vara 
förhållandevis okomplicerade. Principen om mänskligt handlande inbegriper 
individens personliga resurser, såväl intellekt som hälsa, välmående, förmåga 
till problemlösning och andra subjektiva aspekter av meningsfullhet och till-
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fredsställelse. Giele och Elder (a.a.) liksom Moen (2004) menar att utmaning-
arna i en individs liv handlar om att uppnå en känsla av kompetens, kontroll 
och aktiv anpassning för att kunna hantera olika slags förändringar i livet. 
Enligt Clausen (1993) kan den mängd förändringar av skilda slag, som indivi-
der visar upp i vuxen ålder, relateras till vilka slags val de gjort många år tidi-
gare. Som nämnts, menar han att de val enskilda individer gör mot slutet av 
adolescensen har stor påverkan på resten av livsloppet.  

Sammanfattningsvis är följande nyckelfaktorer och, vad som i livslopps-
sammanhang ofta kallas principer, de som har störst relevans för analysen i de 
empiriska kapitlen:   

Den grundläggande utgångspunkten att människor utvecklas under hela li-
vet, tydliggörs i avhandlingen genom det longitudinella perspektivet där olika 
livs- och utvecklingsfaser beskrivs och analyseras.  

Aktörsprincipen har betydelse för analysen av de flesta empiriska kapitlen. 
Att se människor som aktörer, som fattar beslut och som är delaktiga i skap-
andet av sina egna livslopp, är en viktig utgångspunkt i avhandlingen. Det 
faktum att människor agerar, gör olika val och förändras kan synas som själv-
klarheter men, som nämndes i föregående kapitel, när det gäller socialbi-
dragsmottagare framträder ofta en annan bild i många studier. Människor har 
olika förutsättningar och förmåga att hitta lösningar på problem av skilda slag. 
Möjligheterna eller handlingsutrymmet att agera varierar under livets gång och 
beror på situation, sammanhang och de strukturella betingelser som gäller vid 
ett visst tillfälle. Under uppväxten är möjligheterna för självständig handling 
ofta begränsade. Att ha socialbidrag är en annan situation då handlingsutrym-
met är begränsat (se t.ex. Nilsson 1989, Abrahamsson 1991 och Fredin 1993). 
Detta diskuteras i kapitlet om intervjupersonernas kontakt med socialbyrån. 

Tiden och den tidsmässiga anpassningen har också betydelse i samtliga 
empiriska kapitel. I studien diskuteras betydelsen av händelser som inträffar 
vid olika tidpunkter i livet. Min ambition är bl.a. att analysera när olika hän-
delser inträffar i olika perioder av livet och vilka konsekvenser dessa får; vi-
dare på vilka sätt enskilda individer agerar och anpassar sig till det som sker. 
Intresset riktas i första hand mot den sociala situationen och händelser som 
spelat roll för försörjningssituationen men i viss mån också hur livet i övrigt 
har gestaltat sig.  

Den princip som handlar om sociala sammanhang och relationer kommer 
till uttryck i kapitlet om försörjning och arbete. I det kapitlet analyseras olika 
försörjningskällor och försörjningsmönster och intervjupersonernas ställning 
på arbetsmarknaden över tid. Avsikten är också att peka på faktorer som kan 
ha haft betydelse för att intervjupersonerna kunnat lämna bidragsmottagandet 
och minska risken för framtida bidragsbehov. 

I analysen av hur intervjupersonernas liv har gestaltat sig används begrep-
pen färdriktning/ levnadsbana, övergångar/förändringar och kritiska händelser. 
Det sistnämnda är ett begrepp som ligger nära den ovan nämnda begreppet 
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vändpunkt. Jag kommer att utveckla detta nedan. Ytterligare ett begrepp, som 
i viss mån kommer att används i analysen är normativa tidtabeller.    
 
Vändpunkter och kritiska händelser 
I denna studie är förändring ett centralt område, dvs., att studera vad det är 
som påverkar att människor och livet förändras och vad det är som gör att 
människor bryter med tidigare livsmönster eller en tidigare situation. Vad får 
människor att lämna en levnadsbana eller färdriktning i livet mot en annan och 
vad är det som gör att man återvänder till en tidigare? Dessa är en del av de 
frågor som ligger till grund för analysen av flera av de empiriska kapitlen.   

 Inom livsloppsforskningen används ofta begreppet vändpunkt för att besk-
riva händelser som på något sätt förändrar livsloppet, vilket redan nämnts. 
Andra begrepp som ibland förekommer är livsbrott eller kritiska händelser. 
Kohler Reissman (2008) t.ex., beskriver livsbrott som individers erfarenheter 
som förändrat det förväntade livsloppet på ett avgörande sätt. Hydén (2008) 
använder begreppet kritiska händelser för att ringa in speciella händelser då 
allvarliga problem har uppstått i individers liv. I litteraturen förekommer en 
mängd olika definitioner av vad som utmärker en vändpunkt. Wheaton & 
Gotlib (1997) ger en allmän beskrivning av vändpunkt som något som är ett 
avbrott i en pågående, sammanhängande färdriktning i livet. Elder et.al.(2004) 
beskriver det som något som har att göra med en betydande förändring av 
färdriktningen av en persons liv, oavsett om förändringen är subjektiv eller 
objektiv. 

 Wheaton & Gotlib (a.a.) menar att för att kunna avgöra om en förändring 
eller livsövergång ska betraktas som en vändpunkt måste man bl.a. ta hänsyn 
till i vilken ordning händelser inträffar. Att påbörja en utbildning i medelål-
dern t.ex., får andra konsekvenser för det fortsatta livsloppet än om utbild-
ningen startar i 25-årsåldern. Detta hör i sin tur ihop med när olika händelser 
inträffar (timing) och normativa tidtabeller. Vidare är det viktigt att ta hänsyn 
till olika historiska faktorer och sociala omständigheter för att förstå innebör-
den av en livsövergång och om den ska betraktas som en vändpunkt eller inte 
(t.ex. under vilken historisk tid någon träder in på arbetsmarknaden. Se bl.a. 
Elder 1995).  

För det mesta förknippas vändpunkter med viktiga livshändelser som t.ex. 
familjebildande eller arbetslöshet men kan också vara en följd av självförverk-
ligande eller omvärdering av händelser i det förflutna (McLeod & Almazan 
2004). Vändpunkter kan också handla om perioder då en person har genom-
gått en genomgripande förändring i synen på sig själv eller engagerat sig i en 
viktig relation eller betydelsefull livsroll av något slag. Förändringar och 
vändpunkter kan uppstå oväntat och vid ”fel” tidpunkt eller vara förväntade. 
Vissa övergångar, stora förändringar och vändpunkter kan innebära att nya 
möjligheter öppnar sig eller att livsmålen förändras. Andra förändringar, som 
att förlora jobbet eller sin livspartner, kan skapa stress och innebära kris 
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(Clausen 1993). Vilken påverkan dessa vändpunkter har på livsloppet beror på 
hur enskilda individer tolkar och svarar på dem men också på vilka yttre, t.ex. 
strukturella begränsningar som kan finnas. Men trots olika slags begränsningar 
kommer olika personer som står inför samma situation att reagera och anpassa 
sig på olika sätt (McLeod & Almazan a.a.).   

Enligt Wheaton och Gotlib (1997) förutsätter begreppen färdriktning och 
vändpunkt varandra. För att kunna identifiera en händelse eller förändring som 
en vändpunkt krävs stabilitet, en etablerad baslinje och att man beaktar tidsa-
spekten. Baslinjen är den stabila banan i livsloppet som fanns före vändpunk-
ten. Forskarna menar att även om man vanligtvis förknippar vändpunkt med 
avgörande och viktiga händelser behöver en vändpunkt inte nödvändigtvis 
vara en dramatisk händelse. Vändpunkter kan ibland vara svåra att se medan 
de inträffar. Ofta, menar forskarna, är det först efteråt som det går att se att 
händelser haft en avgörande betydelse för att ändra riktningen i livet. Även 
små förändringar kan visa sig vara vändpunkter i retrospektiv belysning. En 
vändpunkt måste ha en varaktighet, den måste vara något mer än en tillfällig 
störning eller avvikelse från levnadsbanan och den måste leda till förändring 
av färdriktningen (Wheaton och Gotlib a.a.). Ytterligare ett sätt att identifiera 
en vändpunkt är att se till kontraster mellan olika situationer. Ju större kontrast 
mellan en ny situation och nya roller jämfört med tidigare desto större är san-
nolikheten för att det är frågan om en vändpunkt.    

I Clausens (1993) livsloppsstudie tillfrågades intervjupersonerna, när de 
var i 50 – 60-årsåldern, om de haft erfarenhet av händelser som innebar att 
livet tagit en helt ny riktning. Nästan alla svarade ja. Det visade sig att många 
av vändpunkterna rörde händelser som låg långt tillbaka i tiden; i barndomen, 
adolescensen eller i ung vuxenålder. I många fall var det först efteråt som 
kvinnorna och männen kunde värdera vikten av dessa händelser. De händelser 
som männen uppgav handlade ofta om förväntade övergångar som hängde 
ihop med arbete och äktenskap men även militärtjänst. Men i de flesta fall var 
det inte frågan om att livet tog en ny riktning. De vändpunkter som innebar en 
grundläggande förändring av livet var istället ofta en konsekvens av oväntade 
och ovälkomna omständigheter, som sjukdom, en partners död eller arbetslös-
het.  

Också Clausen anser att det finns psykologiska vändpunkter som kan upp-
stå när en individ är med om något som innebär att tidigare erfarenheter om-
värderas och som innebär förändrad självuppfattning eller identitet. Detta 
gällde i hög grad kvinnorna i Clausens studie. Liksom för männen var kvin-
nornas vändpunkter ofta relaterade till äktenskap och arbete men hade i viss 
mån en annan innebörd. Ofta handlade det om förväntade rollövergångar, som 
att flytta hemifrån, skaffa arbete, gifta sig och få barn men också geografiska 
förflyttningar.  Kvinnornas vändpunkter och förändringar verkade ha haft en 
betydelse för kvinnornas känsla av identitet och erfarenheterna resulterade ofta 
i en ny självuppfattning.   
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Inom ett annat område diskuterar Uggen och Massoglia (2004) frågan om att 
upphöra med kriminalitet och avvikande beteende som en vändpunkt i livs-
loppet. Kunskapen om varför vissa lagöverträdare upphör med sin kriminalitet 
och varför andra fortsätter under en stor del av sina liv är bristfällig, pga. bris-
ten på longitudinella studier. Den största gruppen kriminella består av dem 
som i första hand ägnar sig åt kriminalitet under ungdomsåren.   

Snarare än att det är specifika händelser som inträffar, tycks upphörande av 
kriminalitet vara en process, som innebär att kriminaliteten gradvis förändras 
och minskar i takt med att personerna åldras (Sampson och Laub 2004). Relat-
ionen mellan ålder och kriminalitet är central och i de flesta samhällen och 
över tid tenderar individer att begå färre brott ju äldre de blir. Men de vänd-
punkter som ändå kunde iakttas av forskarna och som hängde ihop med för-
ändringar i kriminellt beteende var även i dessa fall relaterade till arbete, äkt-
enskap och militärtjänstgöring (Sampson och Laub a.a.).  

Bortsett från de mer allmänt hållna beskrivningarna verkar definitionen av 
vad som utmärker en vändpunkt inte vara helt självklar. Är det något som i 
grunden förändrar riktningen i livet eller är det tillräckligt med ”mindre” för-
ändringar?  Är det frågan om en inre förändring som handlar om en nyoriente-
ring av självuppfattning och identitet eller är det frågan om både och? Och hur 
ska man se på tidsaspekten när det gäller vändpunkter; vad betyder varaktig 
och vad är en tillfällig avvikelse från en färdriktning i livet? Vad skiljer en 
betydelsefull händelse från en vändpunkt och vem ska värdera detta; forskaren 
eller intervjupersonen? Det är således frågan om en tolkning av vilka händel-
ser som är en vändpunkt och inte.  

Eftersom avhandlingens utgångspunkt är de enskilda individernas erfaren-
heter och ett syfte är att skapa förståelse för dem som människor, är intervju-
personernas egna värderingar av vad som varit viktigt och påverkat deras liv 
centrala. I studien beskriver många av intervjupersonerna händelser som varit 
betydelsefulla, ibland avgörande, och som inneburit större och mindre påfrest-
ningar av olika slag. Dessa är både relaterade till arbete och försörjning men 
också till andra områden i livet, som uppväxt, relationer till andra människor, 
sjukdom, migration och missbruk. Men det är inte alltid helt lätt att avgöra 
vilken betydelse och vilka konsekvenser dessa fått på livsloppet i stort. I flera 
fall vill jag därför hellre använda termen kritisk händelse. Med detta avses 
händelser som i någon mening verkar ha haft en central betydelse genom att 
de fått stora återverkningar på livsloppet. Detta utvecklas närmare i kapitel 9.   
 

Välfärdsstatens inverkan på livsloppet – en teoretisk förståelse-
ram  
I ett tidigare kapitel gjordes en kortfattad beskrivning av de strukturella fak-
torernas betydelse för bidragsmottagandet i samhället och hur socialförsäk-
ringarnas konstruktion på olika sätt påverkar människors liv. Socialbidraget är 
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det sista skyddsnätet inom välfärdssystemen och nivån på socialbidragsmotta-
gandet kan därmed ses som en indikation på hur övriga socialförsäkringar 
fungerar. Att det finns en tydlig koppling mellan utformningen av trygghetssy-
stemen och socialbidraget har visats i tidigare studier, både i Sverige och i 
andra europeiska länder (t.ex. Salonen 1997, Leisering & Leibfried 1999). Det 
är ett av skälen till att socialbidragsmotttagandet i samhället uppmärksammas 
av både media, politiker, myndigheter och forskare med jämna mellanrum. I 
de flesta europeiska stater spelar välfärdsstaten en stor roll för hur människor 
utformar sina liv. I samhällen med en mindre reglerad och utvecklad välfärds-
stat, påverkas levnadsförhållanden och livslopp snarare genom ett samspel 
mellan marknad, sociala nätverk och individuella beslut (Heinz & Marshall 
2003). I USA, där statens inflytande när det gäller välfärd är betydligt mindre, 
har forskare därmed ägnat föga uppmärksamhet åt statens roll i att forma det 
individuella livsloppet (Marshall & Mueller a.a.).  

Välfärdssystemens utformning och konstruktion både påverkar och ramar 
in människors livslopp. Genom statens beslut kring regler för arbetsmarknads-
politiken, familjepolitiken, ålderspensionering etc. formas, stöds eller upp-
muntras övergångar och förändringar under livsloppet (Weyman 2003). Sta-
tens politik på dessa områden lägger en grund för rationella och planmässiga 
beteenden under livsloppet. Gemensamma och stabila regler och lagar innebär 
att individen på ett rationellt sätt kan planera olika övergångar och förändring-
ar. Regelverken genomsyras av normativa mönster kring vad som bör hända i 
ett livslopp och vid vilken ålder (Leisering & Schuman 2003).  

Principerna för institutionernas reglerande effekt kan tydligt observeras i 
tider av förändring.  Hur välfärdsstaten påverkar enskilda individer kan ex-
emplifieras med vad som skedde under 1990-talskrisen i Sverige. För att 
komma tillrätta med den ekonomiska krisen gjordes besparingar inom social-
försäkringen och andra statliga transfereringssystem. De ekonomiska åtstram-
ningarna påverkade försörjningsvillkoren för enskilda individer och för olika 
grupper och allt fler hamnade i en ekonomiskt utsatt situation.     

I ett teoretiskt avsnitt av Leisering och Leibfrieds (1999) studie pekar fors-
karna ut tre huvudsakliga fält när det gäller välfärdstatens inflytande över 
livsloppet och som i olika perioder påverkar människors liv: Utbildning, ål-
derspensionering samt system för riskhantering vid sjukdom, arbetslöshet och 
behov av socialbidrag. Inom dessa fält kan olika analytiska dimensioner ur-
skiljas.  

En första dimension handlar om de olika stadierna i livet (barndom, yrkes- 
och eventuell familjefas samt ålderdom), som är en form av strukturering av 
livsloppet. En andra dimension handlar om att välfärdsstaten påverkar förbin-
delserna mellan de tre huvudsakliga stadierna i livet.  Välfärdsstaten bidrar på 
så sätt till samordning och integrering av livsloppet och etablerar berörings-
punkter över hela livscykeln. Slutligen, en tredje dimension handlar om att 
välfärdsstaten påverkar hur människors liv utvecklas; mönster som handlar om 
sociala, ekonomiska och gender-relaterade orättvisor och skillnader. Leisering 
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och Leibfried menar att den utgör den innersta dimensionen och att den kan 
beskrivas som grunden i skapandet av livsloppet. En del effekter av politikens 
utformning är uttalade medan andra tenderar att vara mer latenta eller dolda. 
Ett exempel på det senare är hur kvinnor och mäns ojämlika villkor, när det 
gäller förvärvsarbete och inkomstförhållanden under livsloppet, fortplantas in i 
medelåldern och pensionsåldern och därmed får konsekvenser också för den 
aktuella ekonomin (Gunnarsson 2002). Dessa dimensioner kan sägas utgöra 
olika lager eller höljen kring välfärdsstatens institutionalisering av livsloppet.   

Leisering och Leibfried menar att välfärdsstaten har stor påverkan på män-
niskors liv och att den generella förmågan hos varje individ att hantera varda-
gen till stor del är ett resultat av hur välfärdsstaten är utformad. Samtidigt 
beskrivs det individuella livsloppet som en produkt av ett samspel mellan 
välfärdsstaten och den enskilde individen; välfärdsstaten både möjliggör och 
förutsätter aktivt handlande individer.  

Leisering och Leibfrieds tolkningsansats över hur välfärdsstaten på olika 
sätt formar, påverkar och tryggar livsloppet mot sociala risker, ger en övergri-
pande teoretisk och generell förståelseram till denna avhandling. Det struktu-
rella perspektivet handlar om välfärdsstaten i stort, regelverkens förändring 
över tid och att systemen på olika sätt påverkar människors vardag. I stort 
delar jag Leisering och Leibfrieds syn på att välfärdsstaten påverkar hur män-
niskor inrättar sina liv i olika avseenden. Men, trots vad forskarna anför kring 
betydelsen av individens agerande och samspelet mellan välfärdsstat och indi-
vid, uppfattar jag att det i första hand är välfärdsstatens betydelse som betonas, 
inte aktörskapet. För oss i Norden är välfärdsstatens roll och betydelse på 
många sätt självklar. Mycket av Leisering och Leibfrieds syn på välfärdssta-
tens betydelse skulle därför kunna uppfattas som en slags polemik mot ameri-
kanska forskare, som inte alls tycks kunna tänka sig att staten har någon roll i 
människors liv.  

I denna avhandling har jag framför allt valt att betona individens val och 
ageranden inom de samhälleliga ramar som existerar, ramar som över tid för-
ändras. I avhandlingen rör det sig både om förändringar i välfärdsstaten och i 
det övriga samhället liksom i relationer till andra människor. Jag vill under-
stryka att detta val inte betyder att jag anser att de primära orsakerna till inter-
vjupersonernas socialbidragsmottagande är individuella. Ett skäl är, som tidi-
gare nämnts, att det finns få svenska intervjustudier som följer bidragsmotta-
gare på individnivå. I studier som fokuserar på strukturella aspekter finns det 
en risk att strukturernas och välfärdsstatens roll i människors liv överbetonas 
och att individen som aktör, som gör egna val helt hamnar i skymundan. Män-
niskor är inte bara offer för institutioner och samhälleliga strukturer utan gör 
också självständiga val, som möjliggör en förändring och påverkar inriktning-
en av livet. Min avsikt är inte att särskilt analysera relationen individ - struk-
tur. Fokus ligger på de enskilda individerna. I detta sammanhang vill jag 
framhålla att jag anser att den skandinaviska välfärdsstaten har en central be-
tydelse i människors liv. Min grundläggande utgångspunkt är att samhället, 
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genom välfärdssystemen, har skapat förutsättningar för människor att kunna 
agera och välja. Samtidigt är det inte uteslutet att bidragssystemens olika ka-
raktär kan påverka människors syn på sig själva som offer eller som aktörer. 
Som nämndes i kapitel 2 skiljer socialbidragssystemet ut sig från andra bi-
dragssystem genom att rätten till socialbidrag ytterst bygger på en individuell 
behovsbedömning av hjälpbehovet och omfattningen av det. I praktiken inne-
bär det att enskilda individers förhållanden regelbundet blir föremål för en 
ingående granskning som skiljer sig från andra socialförsäkringar, något som 
kan påverka självbilden. 

Omvärldsförändringar äger ständigt rum, vilket påverkar livet och ändrar 
förutsättningarna för människor att hantera sina liv. I kapitel 2 beskrevs några 
viktiga strukturella förutsättningar och förändringar som avsåg att sätta in 
intervjupersonernas villkor i ett vidare sammanhang och bl.a. tydliggöra hur 
försörjningssituationen kan påverkas av välfärdssystemens konstruktion. Av-
sikten är att i de empiriska kapitlen både spegla betydelsen av välfärdssyste-
men och hur de enskilda individerna har agerat inom de ramar som samhället 
ställer upp, dvs. att båda analysnivåerna ska vara närvarande.   

I avhandlingen redogör jag för dimensioner som rör intervjupersonernas 
uppväxt, yrkes- och familjeliv och om hur välfärdsstaten, i första hand social-
bidragssystemet, eventuellt kan ha påverkat intervjupersonernas livslopp. Det 
huvudsakliga intresset riktas dock mot intervjupersonernas försörjnings- och 
arbetslivsförlopp.  

 

Förankring, marginalitet och utestängning   
För att analysera och försöka förstå intervjupersonernas förhållande till för-
värvsarbete tar jag min utgångspunkt i begreppen förankring, marginalitet och 
utestängning. Både inom forskningen och i media förekommer ett flertal be-
grepp för hur människor som befinner sig i en socialt utsatt situation ska be-
nämnas; de befinner sig i utanförskap, är utslagna, marginaliserade eller social 
exkluderade. Begreppen avser att ringa in grupper som befinner sig utanför 
eller är utestängda från den samhälleliga gemenskapen eller från ett visst om-
råde, t.ex. arbetsmarknaden. I likhet med kritiken mot livsloppsperspektivet, 
har kritik riktats mot dessa begrepp som anses vaga, mångtydiga och dessutom 
ofta används synonymt (Svedberg 1998, Edgren – Schori 2000, Svedberg & 
Wollter 2013).  

Begreppet social exklusion kommer ursprungligen från Frankrike, där det 
under 1960-talet började användas för att benämna människor som var ute-
stängda från eller levde vid sidan om samhället (Silver 1994). Mot slutet av 
1980-talet spreds begreppet inom EU genom programmen för fattigdomsbe-
kämpning (Edgren – Schori a.a., van Berkel, Hornemann Møller & Williams 
2002, Schierup 2006 och Svedberg & Wollter 2013). Begreppet fattigdom, 
som dominerade under en stor del av 1900-talet, ansågs inte tillräckligt mång-
dimensionellt och dynamiskt utan ersattes med ”social exclusion”. Avsikten 
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var att täcka in fler dimensioner än materiella och ekonomiska aspekter, som 
sociala och politiska aspekter och anknytning till arbetsmarknaden (Edgren – 
Schori a.a., van Berkel et.al. a.a.). Det tycktes finnas ett motstånd mot att an-
vända begreppet fattigdom inom EU, där politiker hellre tillstod att medbor-
gare och invånare var socialt exkluderade än att de var fattiga (Edgren – 
Schori a.a., Wollter 2014). Edgren – Schori menar att det fanns en strävan att 
komma bort från begrepp som framför allt förknippas med den s.k. tredje 
världen.  

Fattigdomsbegreppet är starkt förknippat med industrialiseringen och väl-
färdsstatens uppbyggnad. Wollter (a.a.) menar, att under industrialiseringens 
tidigaste faser var fattigdom en beskrivning av majoritetsbefolkningen, dvs. 
den fattiga arbetarklassen, medan ett begrepp som social exklusion adresserar 
minoritetsgrupper som är utestängda från majoritetssamhällets allt bättre vill-
kor. Edgren – Schori (a.a.) anser att begreppen utslagning och social exklus-
ion/social utestängning har stora likheter. Utslagningsbegreppet, i sin tur an-
vändes på 1970 av bl.a. Berglind och Lindquist (1972) för att beskriva en 
process som innebar att en person inte lyckas behålla eller få ett arbete på den 
öppna arbetsmarknaden.  

Inför valet 2006 lanserades begreppet utanförskap av den borgerliga allian-
sen, ett begrepp som härrör från en folkpartistisk motion några år tidigare 
(Svedberg & Wollter a.a., Davidsson 2010). Att befinna sig i utanförskap blev 
synonymt med att vara arbetslös och bidragsberoende (Davidsson a.a., Wollter 
2014). I flera studier kopplas detta begrepp ihop med den internationella tren-
den ”welfare to work” som betonar plikten att lönearbeta och där rätten till 
bidrag för dem som inte arbetar har beskurits (Schierup 2006, Davisson a.a).        

Wollter (a.a.) har undersökt de bakomliggande orsakerna till att benäm-
ningarna av socialt utsatta har förändrats de senaste decennierna. Bland ett 
flertal förklaringsmodeller, som alla bygger på att nya samhällsstrukturer eta-
blerats, finner han att den som oftast förekommer i litteraturen rör den omfat-
tande omstruktureringen av arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts, har denna 
bl.a. inneburit en utveckling mot en arbetsmarknad med större osäkerhet kring 
arbetsförhållanden än tidigare och till vissa delar nedskärningar i den offent-
liga välfärden. Ur dessa samhällsförändringar har uppstått ett behov av att 
benämna villkoren för de grupper som drabbats (Edgren – Schori a.a, Silver 
1994, Schierup 2006).  

Van Berkel et.al. (2002) menar att begreppen exklusion, inklusion och 
marginalisering måste analyseras i relation till vilket område det rör sig om. 
Idag tillhör människor inte en eller två samhällssfärer utan ingår i många sfä-
rer eller områden, både under livet och under olika perioder (t.ex. områden 
som fritid, kultur och utbildning). Inklusion och exklusion är därmed dyna-
miska begrepp. Forskarna menar också att ingen heller är inkluderad eller 
exkluderad från alla områden samtidigt och att begreppen är relativa; man kan 
vara mer eller mindre inkluderad, exkluderad respektive marginaliserad.  De 
beskriver exklusion som en process ”…which, over shorter or longer periods, 
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of time, may or may not be followed by positions of inclusion, of marginaliza-
tion and also of further exclusion.” (s. 25). Van Berkel et.al. (a.a.) pekar vidare 
på att mycket av socialpolitiken grundar sig på antagandet att förvärvsarbete är 
den viktigaste vägen för att bekämpa exklusion och gynna inklusion. Studien 
som presenteras i rapporten visar dock att detta är en förenkling. Även Schi-
erup (a.a.) menar att det är en förenkling att sätta likhetstecken mellan att vara 
utestängd från arbete och social exkludering. Schierup anser att en sådan defi-
nition flyttar fokus från EU:s ursprungliga definition av exklusion som hand-
lade om värdet att alla ska ha ”….fullvärdig delaktighet i samhället, dvs. ett 
socialt medborgarskap byggt på jämlikhet, omfördelning och politisk delak-
tighet” (s. 82). 

I flera studier har Svedberg (t.ex. 1994, 1998 och 2003. Se också Svedberg 
& Wollter 2013) kartlagt och ägnat uppmärksamhet åt begreppet marginalitet. 
Svedberg gör en kritisk genomgång av begreppet, som han menar ofta använts 
för att beskriva ett flertal olika fenomen både på individ- och samhällsnivå och 
med oklar och diffus innebörd. Begreppets karaktär och användningsområde 
sammanfattas i några huvudinriktningar: Kulturell marginalitet, psykologisk 
(socialpsykologisk) marginalitet och socioekonomisk marginalitet. I diskuss-
ionen om marginalitetsbegreppet tar Svedberg sin utgångspunkt i den socioe-
konomiska inriktningen, i första hand arbetsmarginalitet, vilken definieras 
som:  

Ett oönskat tillstånd av utsatthet, som har viss varaktighet och base-
ras på en instabil eller otillräcklig förankring i förvärvsarbete, ge-
nom vilket den enskilde får ett begränsat inflytande över sina soci-
ala villkor (2003, s. 145). 

 
I linje med van Berkel et. al. (a.a.) kan, mot denna definition, invändas att det 
inte är självklart att arbetslöshet och marginalisering inom ett område betyder 
att man också är marginaliserad inom eller har ”ett begränsat inflytande” över 
andra områden i livet, t.ex. när det gäller socialt nätverk, fritidsaktiviteter, 
kulturella och politiska aktiviteter. I en studie från 2002 fann Hornemann 
Møller och Hespanha inget stöd för att andra områden påverkas vid arbetslös-
het; människor behöver inte vara förvärvsarbetande för att vara delaktiga inom 
andra livsområden. Forskarna pekar på att inkomst och ekonomi verkar vara 
av större betydelse än förvärvsarbete när det gäller att vara inkluderade på 
andra områden.  

I syfte att klargöra utsatta gruppers ställning på arbetsmarknaden utgår 
Svedberg (1994, 1998 och 2003) från ett kontinuum där begreppen förankrad 
och utslagen används för att beskriva två ytterlighetspositioner. Mellan dessa 
positioner finns personer som rör sig på väg mot eller bort från dessa ytterän-
dar. I mitten befinner sig en grupp som mer stadigvarande har en mellanställ-
ning, en marginaliserad grupp. Att befinna sig i en marginell ställning innebär 
en risk att hamna i utkanten av arbetsmarknaden eller att hamna helt utanför. 
Svedberg (1994, s. 41) illustrerar dessa fenomen på följande vis: 
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     Förankrad                   Marginell                  Utslagen 
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Svedberg menar att det som bestämmer individens plats på detta kontinuum är 
i vilken grad individen är självförsörjande och varaktigheten i en viss position. 
Den marginella positionen är dock svåravgränsad. Marginaliseringen kan 
variera mellan olika individer och dessa kan röra sig i olika riktningar. Enligt 
Svedberg kan marginalitet ses som ett tillstånd men ska i första hand ses som 
en process, som beskriver en rörelse bort från förankring, mot en allt osäkrare 
ställning. Processen kan pågå under lång tid och på sikt leder den oftast till 
utslagning eller förankring. Att inneha en marginell ställning innebär visserli-
gen att vara utslagningshotad men i studien betonas att rörelsen också kan gå 
åt andra hållet, dvs., individer kan förbättra sin ställning. Som Edgren – Schori 
(2000) påpekar har dock Svedberg i senare publikationer (t.ex. 1998) bytt ut 
begreppen förankrad respektive utslagen mot integration och utestängning. 
Som nämnts, menar Edgren – Schori att begreppen utslagning och social ute-
stängning ligger nära varandra innebördsmässigt. Jag väljer dock att hålla fast 
vid den ursprungliga benämningen förankring men använder utestängning 
istället för utslagen.   

I första hand avser jag att analysera intervjupersonernas förhållande till ar-
bete och position på arbetsmarknaden. Som en utgångspunkt för analysen av 
intervjupersonernas arbetslivsförlopp används begreppen förankring, margina-
litet och utestängning. I första hand är det arbetsmarginalitet som jag ser som 
relevant. Avsikten med den analys, som redovisas i kapitel 8, är att visa hur 
intervjupersonerna förflyttat sig mellan olika positioner när det gäller arbete, 
vid vilka tidpunkter och vilken den övergripande inriktningen har varit under 
livsloppet. Förvärvsarbete är viktigt av flera skäl. Arbete ger en inkomst, soci-
ala kontakter m.m. men det är också en av de viktigaste vägarna ut ur social-
bidragsmottagande. Förvärvsarbete ger dessutom människor tillgång till sam-
hällets socialförsäkringssystem, vilket ytterligare minskar risken för socialbi-
drag. Samtidigt delar jag Hornemann Møller och Hespanhas (a.a.) syn på att 
förvärvsarbete inte är den enda vägen till ett värdigt och gott liv, vilket kom-
mer att framgå i det empiriska kapitlet där intervjupersonernas arbetslivsför-
lopp redovisas. 

 

Sammanfattning  
I avhandlingen utgör Leisering och Leibfrieds (a.a.) perspektiv, med betoning-
en på hur sociala och strukturella omständigheter påverkar människors liv, ett 
grundläggande perspektiv och en förståelseram. Tillsammans med de norda-
merikanska forskarnas fokus på hur individer själva formar sina livslopp ge-
nom sina val och handlingar, är detta två perspektiv som kompletterar 
varandra. De utgör därmed två övergripande utgångspunkter men också tolk-
ningsraster för avhandlingen och det empiriska materialet. Livsloppsperspek-
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tivet och de analytiska begreppen förankring, utestängning och marginalitet, 
vilka beskriver enskilda individers ställning i förhållande till arbete, ser jag 
också som komplementära. Båda perspektiven omfattar de dynamiska och 
föränderliga dimensionerna av människors liv. Tid är, som framgått, en viktig 
utgångspunkt i livsloppsperspektivet och har därmed en har en central plats i 
avhandlingen. Det longitudinella perspektivet är avgörande för att kunna stu-
dera mänsklig förändring över tid.   

I samtliga empiriska kapitel är flera av de nyckelfaktorer som Giele och 
Elder (a.a.) formulerat och som beskrivits här, en utgångspunkt för analysen 
och förståelsen av de val och de handlingar som intervjupersonerna gjort un-
der sina liv. I första hand handlar det om dimensioner som rör tid och tidsan-
passning, sociala sammanhang och relationer samt individerna som aktörer 
och konstruktörer av sitt eget livslopp. Begrepp som anknyter till dessa di-
mensioner är sådana som rör övergångar, förändringar - som är aspekter av 
begreppet färdriktning/levnadsbana - och kritiska händelser eller vändpunkter, 
tidpunkten för dessa, dess varaktighet och konsekvenser. Dessa begrepp åter-
kommer i alla de empiriska kapitlen men betonas i olika hög grad.   

En övergripande frågeställning som gäller alla de empiriska kapitlen är hur 
de intervjuade hanterar, agerar och anpassar sig till olika förändringar, händel-
ser och situationer. Aktörskap, förändring och anpassning är återkommande 
teman eller röda trådar i avhandlingen. Jag har valt att utgå från den fåra av 
termer och begrepp som finns inom livsloppsforskningen, vilket t.ex. betyder 
att jag inte använder begreppet ”coping”, som ursprungligen utvecklades inom 
psykologin. Lazarus och Folkman (1984) identifierar två olika copingsstrate-
gier; problemfokuserad och känslofokuserad där den förstnämnda beskrivs 
som ett sätt att hantera situationer och svårigheter och den sistnämnda hur de 
känslor som uppstår vid svårigheter hanteras. I likhet med Thelin (2013) me-
nar jag att det är svårt att göra en tydlig distinktion mellan dessa olika sätt att 
hantera situationer och känslor. Jag har heller inte funnit att begreppet coping 
används inom livsloppsforskningen utan istället tycks anpassning (adaptation) 
vara en mer förekommande benämning (se t.ex. Giele & Elder 1998). Begrep-
pet anpassning kan ge associationer till någonting passivt, som har att göra 
med förhållanden och omständigheter som inte går att påverka. Med anpass-
ning menar jag dock inte en passiv underkastelse eller resignation under om-
givningens krav eller värderingar utan i likhet med vad jag uppfattar att Jepps-
son Grassman (2001) menar, använder jag detta begrepp i vidare bemärkelse. 
Min förståelse av anpassning är att det handlar om de aktiva försök människor 
gör för att bemästra de förändringar som uppstår under livet. Det finns en 
mängd närliggande termer för detta, som t.ex. att ”hantera” och ”förhålla sig”. 
I avhandlingen används dessa oftast synonymt.  

Kapitel 7 handlar om hur välfärdsstaten, i det här fallet socialbidragssy-
stemet, påverkar dem som är inne i det. För att analysera intervjupersonernas 
kontakt med socialbyrån, knyter jag an till den kategorisering av förmågan att 
hantera bidragsmottagande, i passivt eller mer aktivt, som återfinns i den kva-
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litativa delen av Leisering och Leibfrieds (a.a) studie, som redovisades i kapi-
tel 3. I den förstnämnda gruppen benämndes bidragsmottagarna offer eller 
överlevare och de sistnämnda hade ett förhållningssätt som var pragmatiskt 
eller biografiskt. En särskild grupp utgjordes av s.k. strategiska användare. 
Dessa begrepp utvecklas närmare i kapitel 7. I kapitel 8, som belyser försörj-
ning och arbete används de analytiska begreppen förankring, marginalitet och 
utestängning.  
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Kapitel 5 Metod och empiri 

I det här kapitlet beskrivs studiens utgångspunkter, empiriskt material, meto-
der samt bearbetning och analysens genomförande. Efter ett avsnitt om studi-
ens tillförlitlighet och generaliserbarhet följer en diskussion om fördelar och 
nackdelar med prospektiva och retrospektiva data. I kapitlets avslutande del 
presenteras intervjupersonerna och deras situation som den såg ut under åren 
1989, då den nordiska studien inleddes, till och med 1991. Vidare introduceras 
de empiriska kapitlen.  
 

Utgångspunkter och empiriskt material 
Som nämndes i det inledande kapitlet är utgångspunkten för avhandlingen en 
nordisk komparativ studie som genomfördes mellan 1989 och 1991. Den hu-
vudsakliga målsättningen med den nordiska undersökningen var att belysa 
villkoren för långvariga socialbidragsmottagare och vad som görs och kan 
göras för att bidragsmottagandet ska upphöra (Fridberg 1993a, Fridberg 
1993b). Syftet med den svenska delstudien var bl.a. att belysa de långvariga 
bidragsmottagarnas situation, i någon mån redogöra för vad som skedde i 
intervjupersonernas liv under det år som förflöt mellan de båda intervjutill-
fällena och peka på faktorer som tycktes ha påverkat bidragsmottagandets 
längd (Jonasson 1996). Huvudintresset skulle riktas mot dem som efter ett år 
fortfarande var kvar som bidragsmottagare. Startpunkten för avhandlingen är 
en kvantitativt inriktad undersökning som sedan kompletterats med en kvalita-
tiv studie. En del av materialet från den nordiska undersökningen har använts 
som bakgrundsdata i avhandlingen men också kombinerats med informationen 
från den sista kvalitativa uppföljningsintervjun. Det gäller i synnerhet det 
avsnitt i avhandlingen som beskriver intervjupersonernas arbetslivshistoria 
och försörjningssituation. Vissa övriga resultat från den nordiska undersök-
ningen redovisas i anslutning till de kapitel där de är relevanta.    
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Det empiriska materialet i avhandlingen består dock i huvudsak av två kvalita-
tiva intervjuer som genomförts med ca 18 till 20 års mellanrum. Det är också 
dessa intervjuer som kommer att presenteras närmare i detta kapitel. Den 
första intervjun genomfördes 1990/1991 och den andra 2008/2009. Den första 
kvalitativa intervjun ägde rum i anslutning till uppföljningsintervjun i den 
nordiska undersökningen. Då intervjuades 11 personer. Dessa personer är med 
andra ord en del av den större undersökningsgruppen i den nordiska undersök-
ningen. Materialet har inte tidigare publicerats och ingår således inte i avrap-
porteringen av den svenska delen av den nordiska undersökningen (Jonasson 
a.a.). Den andra kvalitativa intervjun ägde rum 2008/2009 med sju av de elva 
personerna. Det betyder att dessa sju personer har intervjuats vid fyra till-
fällen.  

De olika intervjutillfällena illustreras av följande figur:  
 
Figur 1: Intervjutillfällen åren 1989-1991 och 2008/2009 

 
 
 

 
 

 

Kriterier och urval i den nordiska undersökningen 
Kriterierna för att ingå i den nordiska undersökningen var dels att personerna 
skulle vara mellan 20 och 49 år, dels att de hade erhållit socialbidrag i minst 
åtta månader under de senaste två åren. Av ekonomiska och praktiska skäl 
begränsades undersökningen till att omfatta ett mindre stickprov på mellan 
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200 – 300 personer i en kommun eller ett s.k. socialdistrikt i respektive huvud-
stad. Enligt kriterierna skulle området ha ett befolkningsunderlag som kunde 
antas omfatta långvariga socialbidragsmottagare och skulle så långt det var 
möjligt belysa problemen med långvarigt bidragsmottagande. Området skulle 
heller inte vara präglat av innerstadsproblematik. De mest respektive minst 
problemtyngda områdena valdes bort. Den svenska delstudien, som genom-
fördes vid ett socialdistrikt i en förort till Stockholm, kom att bestå av 215 
personer. Urvalet gjordes med hjälp av en slumptalstabell utifrån en populat-
ion på 366 personer, som uppfyllde undersökningens kriterier.   

Personerna intervjuades utifrån ett frågeformulär som i huvudsak innehöll 
strukturerade frågor med fasta svarsalternativ. Det första frågeformuläret in-
nehöll 109 frågor och det andra 60. Även om formuläret till största delen best-
od av frågor med fasta svarsalternativ, hade Intervjupersonerna i flera fall 
möjlighet att förtydliga sina svar eller kommentera dem. Ett mindre antal frå-
gor var s.k. öppna frågor. I huvudsak var dessa koncentrerade till ett avsnitt 
som handlade om kontakten med socialbyrån. Frågorna rörde t.ex. när och 
varför man första gången fick kontakt med socialtjänsten, orsaken till den 
nuvarande kontakten, hur man uppfattade kontakten med socialtjänsten och 
vilken relation man hade till socialsekreteraren.  

Intervjufrågorna var uppdelade på fem områden: Social situation och bak-
grund, arbete, försörjning och ekonomi, fysisk och psykisk hälsa, alkohol, 
narkotika och läkemedel samt klienternas kontakt med socialbyrån. Intervju-
personerna tillfrågades också om olika händelser i livet fem år tidigare, dvs. 
ungefär fr.o.m. 1984. Dessa frågor handlade bl.a. om förändringar beträffande 
arbete, bostad och familj och om och i så fall hur förändringar påverkat inter-
vjupersonerna.16 Vidare kartlades intervjupersonernas arbetshistorik de sen-
aste fem åren. Intervjuformuläret innehöll också frågor som besvarades med 
hjälp av skalor. En av dessa var Work Involvement Scale (WIZ), vars syfte är 
att mäta engagemang i arbete. Utifrån en skala från 0-5 fick intervjupersoner-
na ta ställning till sex påståenden om förvärvsarbete. Varje enskild fråga 
kunde som mest ge fem poäng och ju högre poäng desto större engagemang i 
arbete. 

Vid den första intervjuomgången intervjuades 173 personer, de flesta av 
mig. Av dessa intervjuade jag 160 personer ett år senare. Svarsfrekvensen var 
ovanligt hög; 80 procent vid det första intervjutillfället och 92 procent vid det 
andra.17 Av dem som intervjuades första gången i den nordiska undersökning-
en sade med andra ord de flesta ja till att låta sig intervjuas ytterligare en gång, 
ett år senare. Att svarsfrekvensen var så pass hög handlar bland annat om att 
jag lade ner mycket arbete på att söka upp och få kontakt med intervjuperso-
nerna och förklara syftet med hela undersökningen. I stor utsträckning hand-

                                                        
16 Svarsalternativen gällde om förändringarna resulterat i ekonomiska eller personliga svårigheter, 
problem med hälsan och om de lett till besök på socialbyrån. 
17 Bortfallet i den första intervjun var 20 procent och i den andra 8 procent. 
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lade det om att försöka motivera till deltagande genom att skapa förtroende 
både för undersökningen och för mig som intervjuare. Förutsättningen för att 
kunna återkomma med en förfrågan om en uppföljningsintervju var att vi hade 
etablerat en god kontakt vid grundintervjun. För mer information om in-
samlingen av denna empiri, tillvägagångssätt och bearbetning hänvisas till 
Jonasson (1996).  

 

Beskrivning av den kvalitativa studien   
Bakgrund 
Det fanns flera motiv till att jag i början av 1990-talet beslöt mig för att gå 
vidare och göra fördjupade, kvalitativt inriktade intervjuer. Ett hade med for-
merna för intervjuerna i den nordiska undersökningen att göra. Många av frå-
gorna i formuläret var djupt personliga. Men då formuläret bestod av fasta, 
färdigformulerade svarsalternativ inbjöd det inte till några längre utläggningar. 
Efterhand som intervjuarbetet fortskred tyckte jag att svagheterna med inter-
vjumetoden blev påtagliga. Åtskilliga intervjupersoner var irriterade över att 
inte hitta passande svarsalternativ, andra hade behov av att komplettera eller 
förklara. I undersökningen resulterade det i att en del av frågorna hade en stor 
andel svar som ”annat” eller ”övrigt”. Ett skäl till det kan givetvis vara att 
svarsalternativen inte var tillräckligt genomtänkta eller precist formulerade. 
Ett annat skäl kan vara att frågor med fasta svarsalternativ är mindre lämpade 
att använda för frågor som t.ex. rör personliga upplevelser av olika händelser. 
Problemen blev särskilt uppenbara i det avsnitt som handlade om intervjuper-
sonernas kontakt med socialbyrån. Många struntade i de färdiga svarsalterna-
tiven och började istället berätta fritt. Svaren på frågorna i detta avsnitt fick 
därmed ett delvis ett annat innehåll än förväntat. Hydén (2008) menar att även 
i de fall intervjufrågor innehåller fasta svarsalternativ har intervjupersoner ofta 
en tendens att ge berättande svar. Så var också fallet med många intervjuper-
soner som deltog i grundintervjun, vilket också betydde att jag som intervjuare 
var tvungen att tolka de svar jag fick och ibland försöka passa in svaren i de 
befintliga svarskategorierna, vilket i sin tur kan ses som ett metodologiskt 
problem (Hydén a.a.).   

Vid denna tidpunkt var kunskapen om socialbidragsmottagares kontakt 
med socialbyrån begränsad. Intervjupersonernas intresse av att berätta om sina 
erfarenheter sammanföll också med mitt intresse av att få veta. Innan jag kom 
in i arbetet med den nordiska studien hade jag bl.a. arbetat som socialsekrete-
rare i ca 10 år, senast i ett projekt med långtidsarbetslösa socialbidragsmotta-
gare (Jonasson & Libietis 1985, 1987 och Jonasson 1989). Att arbeta i projekt-
form innebar friare arbetsformer, att kunna söka efter nya arbetssätt och att få 
möjlighet att ägna varje klient mer uppmärksamhet. Som forskningsassistent i 
det nordiska projektet uppfattade jag arbetsformerna som än friare då en 
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mycket stor del av arbetet bestod av att kontakta, söka upp och intervjua soci-
albidragsmottagare. Att intervjua, lyssna och anteckna utan att ha ansvar för 
att fatta myndighetsbeslut eller försöka åstadkomma förändring var för mig en 
helt ny situation. Att lyssna till de berättelser och bilder som intervjupersoner-
na förmedlade av hur det var att vara klient på socialbyrån och hur de uppfat-
tade kontakten med socialbyrån gav på många sätt helt nya insikter. Jag hade 
inte tidigare förstått hur utsatt man kunde känna sig i förhållande till social-
sekreterarna och hur kränkta, arga och ibland deprimerade många av intervju-
personerna var. 

Ett viktigt skäl att gå vidare med fördjupade intervjuer var att åtskilliga in-
tervjupersoner accepterade att delta i undersökningen enbart för att få möjlig-
het att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av kontakten med social-
byrån. I anslutning till uppföljningsintervjun beslöt jag mig därför att försöka 
genomföra fördjupade intervjuer som gällde detta område. Det övergripande 
syftet med intervjuerna var att få en bättre bild av hur det är att under längre 
tider leva på socialbidrag och hur intervjupersonerna hanterade kontakten med 
socialbyrån och socialsekreterarna.  
 

Metodval och perspektiv 
Ingen forskning är fri från värderingar och inom social forskning kan man 
knappast undvika att välja sida och perspektiv (Eliasson 1995). Valet av me-
tod och perspektiv har att göra med människosyn, hur man uppfattar världen 
och samhället och kunskapssyn. Kvalitativ forskning syftar bl.a. till att för-
djupa kunskapen om människors erfarenheter, upplevelser och tankar och att 
försöka förstå olika fenomen utifrån intervjupersonens perspektiv (Widerberg 
2002). Med kvalitativa metoder är det möjligt att utforska företeelser utifrån 
nya dimensioner och därmed skaffa sig ny kunskap om hur människor själva 
uppfattar sin sociala verklighet (Eliasson a.a., Kvale & Brinkman 2009, Mal-
terud 2009). Kvalitativa tillvägagångssätt är också användbara när man är 
intresserad av att studera ”dynamiska processer som interaktion, utveckling, 
rörelse och helhet” (Malterud a.a. sid. 31).  

Ett syfte med avhandlingen har varit att skapa en fördjupad förståelse för 
de enskilda individerna, deras erfarenheter och av hur de har agerat under 
livsloppet. Samtidigt har jag velat ge en bild av deras sociala och strukturella 
villkor både vid tidpunkten då den nordiska studien inleddes och därefter. 
Ambitionen har varit att så öppet och förutsättningslöst som möjligt försöka 
förstå intervjupersonernas subjektiva erfarenheter och upplevelser ur deras 
eget perspektiv. Utgångspunkten för tolkningen och analysen av intervjuerna 
är således intervjupersonernas egen bild av sin verklighet, vilket kan beskrivas 
som en fenomenologisk ansats (Kvale & Brinkman 2009, Malterud 2009). 
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Övergripande perspektiv och analysverktyg 
Livsloppsansatsen är det primära analysverktyget i avhandlingen. Denna an-
sats och dess fördelar diskuterades ingående i kapitel 3. Jag vill här bara kort-
fattat summera vad som tidigare sagts. En viktig utgångspunkt i livsloppsan-
satsen är att människors nuvarande situation bäst kan förstås mot bakgrund av 
den samlade livserfarenheten. Det är först med långa tidsperspektiv som det är 
möjligt att se förändringar och det komplexa i människors liv. Det innebär att 
få syn på nya och helt andra mönster än vad som är möjligt i tvärsnittsstudier. 
Centralt i livsloppsstudier är synen på människan som handlande subjekt. 
Inom de ramar som samhället och omvärlden utgör agerar också människor, 
gör val och fattar beslut. Förändring och aktörskap gäller också människor 
som under kortare eller längre perioder har en svag eller utsatt position. 

Att fokusera på intervjupersonernas livslopp, var något som växte fram 
successivt. Som nämndes i introduktionskapitlet var min ursprungliga avhand-
lingsidé att belysa och analysera intervjupersonernas kontakt med socialsekre-
terarna och hur den hanterades. Att det inte blev så har flera orsaker. Efter att 
jag var färdig med min lic-avhandling dröjde det drygt 10 år innan jag på all-
var återupptog forskarutbildningen igen. Intresset för socialbyrån och social-
tjänsten har visserligen funnits kvar under alla år men den fråga som efter 
hand och alltmer kom i förgrunden handlade om vad som egentligen hände 
med många av de människor jag träffade under åren i den nordiska undersök-
ningen. Gick det bra för dem i livet eller gick de under? Hade de fortsatt kon-
takt med socialtjänsten eller inte? Hur såg deras liv ut i ett longitudinellt per-
spektiv? Så småningom dök tanken upp att åter söka kontakt med de 11 perso-
ner som jag, vid sidan om den större undersökningen, intervjuade i början av 
1990-talet. Att jag skiftat fokus kan också ha att göra med att göra med att jag 
som person har förändrats. Jag har blivit äldre, gjort nya erfarenheter, fått 
andra insikter, intressen och infallsvinklar på frågor av olika slag.  

Betydelsen av det egna åldrandet och forskarens roll i prospektiva studier 
är något som Jeppsson Grassman (2015) ägnat uppmärksamhet åt i en antologi 
om metoderfarenheter i studier av funktionshinder och åldrande. Kapitlet byg-
ger på hennes erfarenheter av att ha följt en grupp intervjupersoner med om-
fattande funktionsnedsättningar under 30 år. Några av de frågor hon ställer är 
vilken betydelse forskarens och informantens åldrande har för inriktningen av 
forskningsprocessen, för val av frågor och för analysen samt vilken betydelse 
långvariga relationer mellan forskaren och den intervjuade får över tid i en 
longitudinell studie.   

I korthet visar Jeppsson Grassman att både studiens historiska lokalisering, 
informanternas sjukdom och åldrande men också hennes eget åldrande har 
varit viktigt för hur studien och frågeställningarna utvecklats över tid. Bland 
annat har studiens tematiska mönster förändrats och gått från ett fokus på fak-
tiska förhållanden ”…till att handla om framtid, åldrande och existentiella 
frågor…” (a.a. s. 144). I en självkritisk reflektion över sin egen betydelse som 
forskare i informanternas liv, kommer Jeppsson Grassman fram till att studien 
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och relationen mellan henne och informanterna haft större betydelse för henne 
än den tycks ha haft för informanterna. Den 30-åriga forskningsprocessen 
uppvisar komplexa mönster i olika avseenden och mot denna bakgrund menar 
författaren att det finns ”… anledning att problematisera tvärsäkra tvärsnittsre-
sultat, som ju bygger på nedslag i människors liv vid ett tillfälle” (a.a. s. 148). 

Studien som redovisas i denna avhandling kan naturligtvis inte jämföras 
med Jeppsson Grassmans. Hon har kontinuerligt följt sina intervjupersoner 
och träffat dem vid sex tillfällen under en period av 30 år. Jag har visserligen 
träffat mina intervjupersoner vid fyra tillfällen men de två kvalitativa intervju-
erna ägde rum med många års mellanrum. Mellan dessa tillfällen har vi inte 
haft någon kontakt med varandra. Det har därmed inte varit aktuellt att fundera 
över frågan om min eventuella betydelse i intervjupersonernas liv. Men fråge-
ställningen om vad det betyder för forskningsprocess att man blir äldre har 
relevans.  

Som också nämndes i kapitel 1 hade jag, innan jag sökte upp intervjuper-
sonerna, en föreställning om att åtminstone en del av dem fortfarande skulle 
ha socialbidrag eller i alla fall ha någon slags kontakt med socialtjänsten. Att 
så inte var fallet fick betydelse för att studien delvis fick en annan inriktning. I 
samband med genomgången av forskningen på området blev jag snart också 
medveten om hur väl min föreställning passade in i en slags gängse problemo-
rienterad bild av långvariga bidragsmottagare och människor som befinner sig 
i en utsatt livssituation. Jag har tidigare påpekat att det är tunnsått med studier 
som följer människor på individnivå och där människor själva är den primära 
informationskällan. Dessutom är det ovanligt med longitudinella ansatser vid 
studier av människor som befinner sig i utsatta situationer. I många studier är 
det olika slags resursbrister, som låg utbildning, bristande arbetslivserfarenhet, 
bristande hälsa och missbruk, som varit i fokus. Sammantaget ger det en 
ganska dyster bild av situationen, präglad av oföränderlighet och oförmåga 
hos bidragsmottagarna. Att intervjumaterialet i avhandlingen spänner över en 
lång tidsperiod och innehåller uppgifter från barndom fram till nutid blev yt-
terligare ett skäl till mitt intresse för att använda mig av livsloppsperspektivet 
som utgångspunkt för analysen och tolkningen av intervjuerna.   

Forskning om människors livslopp ligger nära ett antal andra kvalitativa 
metoder, som biografisk och narrativ forskning. Någon entydig definition av 
biografisk metod och de begrepp som används inom detta område tycks dock 
inte finnas. Ofta används begreppet narrativ som synonym till livsberättelse 
(Snellman 2009). Jag vill betona att studien i denna avhandling inte är någon 
narrativ studie utan en intervjustudie som bygger på vad intervjupersonerna 
valde att berätta för mig. I narrativ analys är det berättelsen i sig som är forsk-
ningsobjektet. Det jag i första hand har intresserat mig för är innehållet i de 
berättelser jag tagit del av.   

Att berätta är en ursprunglig mänsklig aktivitet. Det är ett sätt förstå oss 
själva, andra och den omvärld vi lever i (Hydén 1997a). Berättelser är rekon-
struktioner och tolkningar av det förflutna (Mishler 1997). Genom att berätta 
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förmedlar vi erfarenheter och kunskap och ger en bild av vilka vi är men också 
vilka vi inte är. Man väljer vad man vill berätta om, vad man vill utesluta och 
bygger på så vis upp en identitet och en bild av sig själv och försöker få fram 
en begriplig och meningsfull livshistoria till den som lyssnar (Mishler a.a., 
Kohler Reissman 2008). Jag ser intervjupersonernas berättelser som konstrukt-
ioner och tolkningar av det förflutna, inte som ett exakt återgivande av det 
förflutna som det var (Kohler Reissman a.a.).  Alla berättelser är en av flera 
möjliga versioner, dvs. varje livshistoria kan berättas och konstrueras på olika 
sätt, beroende på sammanhang och vem lyssnaren är (Hydén 1997b).  
 
Rollen som intervjuare  
Till sin grundläggande karaktär liknar forskningsintervjun ett vanligt samtal 
men skiljer sig såtillvida att den har en struktur och ett syfte. Det är heller inte 
frågan om ett samtal mellan två jämbördiga parter utan ett strukturerat samtal 
där maktsymmetrin är tydlig mellan parterna. Det är forskaren som definierar 
situationen och som också kontrollerar den (Kvale & Brinkman 2009). Den 
möjliga kunskap som produceras genom intervjuer bygger på relationen mel-
lan den som intervjuar och den som blir intervjuad och är, enligt Kvale och 
Brinkman en aktiv process där kunskap och mening produceras tillsammans 
under samtalets gång.   

I en intervju är det oundvikligt att man som intervjuare på olika sätt påver-
kar intervjupersonen, forskningsprocessen och därmed också resultatet. I rol-
len som intervjuare krävs ett förhållningssätt som innebär att visa intresse, 
kunna lyssna och visa respekt för den som intervjuas (Malterud 2009, Kvale & 
Brinkman a.a.). Min ambition var att försöka skapa en intervjusituation som 
innebar att intervjupersonerna fick förtroende för mig och kände sig tillräck-
ligt avspända för att kunna berätta fritt. Min uppfattning är att intervjuerna 
genomfördes i en öppen och avspänd atmosfär, kanske mer så vid den sista 
kvalitativa intervjun än vid den förra. Det kan delvis ha haft att göra med att 
samtliga var i en helt annan situation denna gång än sist jag träffade dem men 
också att jag träffat dem flera gånger tidigare, även om det låg flera år tillbaka. 
Inom ramen för det nordiska projektet genomfördes ett stort antal intervjuer, 
vilket gav mig både erfarenhet och, som jag ser det, en god grund för fortsatta 
intervjuer med människor som nu eller tidigare varit i svåra situationer i livet. 
Vad och hur mycket kvinnorna och männen berättade om sig själva och sina 
liv varierade dock. Oftast hade jag en nedtonad roll under intervjuerna och lät 
intervjupersonerna styra samtalet. Ibland ställde jag dock följdfrågor eller bad 
om förtydliganden. En viss styrning ägde dock rum såtillvida att jag ville täcka 
in områden som inte fanns med i den första kvalitativa intervjun. Men jag var 
angelägen om att inte styra alltför mycket och jag ville heller inte pressa någon 
att berätta mer än vad de ville. I praktiken uppfattade jag dock inte detta som 
något problem. De flesta delade mycket generöst med sig av sina upplevelser, 
problem och glädjeämnen.  
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Intervjupersonerna var sinsemellan olika som personer och deras livserfaren-
heter varierade; en del var lättpratade medan andra var mer tillbakadragna. De 
hade också olika sätt att berätta och återge händelser och upplevelser. Enligt 
den amerikanske sociologen Tilly (2000) har människor en tendens att berätta 
standardhistorier, vilket innebär att berätta en historia på ett visst sätt och en-
ligt ett känt mönster.18  För det mesta uppfattade jag inte intervjupersonernas 
berättelser på det viset utan som uppriktiga och öppenhjärtiga. Men en av 
intervjupersonerna hade ett sätt att berätta på som gav intryck av att det inte 
var första gången som han berättade om sig själv och sina erfarenheter utan att 
det skett många gånger. I detta fall lyckades jag inte tränga igenom, som jag 
uppfattade det, ”standardhistorien”. I andra fall var det dock precis tvärtom. 
Berättelserna kunde i dessa fall vara sökande och trevande, som om personen 
ifråga sällan talat om ett visst ämne. Intervjusituationen kräver att det finns en 
balans mellan förtroende och närhet och en viss saklig distans (Malterud a.a., 
Widerberg a.a.). Även om situationen inte var jämlik fick intervjuerna ibland 
karaktären av ett samtal mellan mig och den jag intervjuade, vilket innebar att 
jag också delade med mig av mina erfarenheter. I vissa avseenden hade vi helt 
skilda erfarenheter fanns det också erfarenheter som vi delade. Att det fanns 
en viss åldersskillnad mellan mig och intervjupersonerna uppfattade jag heller 
aldrig som något hinder.   

 

Urval och genomförande 
Den kvalitativa fördjupningsintervjun 
Frågorna i den kvalitativa intervju som genomfördes 1990/1991 var en för-
djupning av de teman som återfanns i frågeformuläret om kontakten med soci-
albyrån. Avsikten med intervjuerna var således att få en fördjupad bild av 
intervjupersonernas kontakt med socialsekreterarna och hur denna kontakt 
hanterades. I syfte att försöka ringa in tänkbara intervjupersoner, gjorde jag 
inledningsvis en snabb genomgång av svaren på de frågor i intervjuformuläret 
som rörde kontakten med socialbyrån. De formulär som innehöll mer utförliga 
svar på de öppna frågorna plockades ut och granskades mer grundligt. Det 
som snart fångade min uppmärksamhet var att många intervjupersoner ver-
kade beskriva både förhållningssätt till socialsekreterarna men också hur de 
gick tillväga för att få ett positivt besked på sin socialbidragsansökan. Av ett 
60-tal intervjupersoner som besvarat frågorna mer utförligt om hur det var att 
vara klient och söka socialbidrag var det ett 40-tal personer som också gav 
mer eller mindre tydliga exempel på hur de gick tillväga när de ansökte om 
socialbidrag eller hur de förhöll sig till socialarbetaren. Jag gjorde därför ett 

                                                        
18 Se också Swärd (2001) som diskuterar denna företeelse när det gäller porträtteringen av hemlösa. 
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antal grupperingar av de förhållningssätt och strategier jag tyckte mig se. In-
ledningsvis gjordes en grov indelning i aktivt, passivt och neutralt. Därefter 
prövade jag en mer detaljerad kategorisering utifrån ett antal nyckelord som 
jag associerade till de förhållnings- eller tillvägagångssätt som framträdde: 
Samarbete/ömsesidighet, sakorienterat, avvaktande/misstänksam, manipulativ, 
uppgiven/anpassad och likgiltig. 

I ett försök att nå en viss s.k. mättnad,19 bedömde jag att det kunde vara 
rimligt att intervjua två representanter från varje kategori, dvs. sammanlagt 12 
personer. För att försöka få så stor bredd som möjligt sorterade jag de 40 in-
tervjupersoner som kunde komma ifråga utifrån ålder, kön och hushållssam-
mansättning. I anslutning till att uppföljningsintervjun i den nordiska under-
sökningen genomfördes, tillfrågades 16 personer om de var intresserade av att 
ställa upp på en bandad intervju. Slutligen var det elva personer som sade ja 
till en fördjupad intervju. Dessa 11 fördelade sig jämnt mellan de olika katego-
rierna av förhållnings- eller tillvägagångssätt som gjorts. Hos dessa personer 
uppfattade jag ingen tvekan att ställa upp och låta sig intervjuas utan samtliga 
var intresserade av att berätta mer om hur de upplevde socialbidragsmottagan-
det och socialbyrån. Skälen till att avböja medverkan var t.ex. att man tyckte 
att det kunde räcka med två intervjuer, att man inte hade något mer att tillföra, 
att det var obehagligt att bli bandad eller att det skulle bli alltför personligt. 
Även om jag hade eftersträvat en jämn könsfördelning och hushållssamman-
sättning blev det i slutänden en viss övervikt av ensamstående män bland som 
sade ja till att delta. Detta kan dock samtidigt sägas spegla hushållssamman-
sättningen bland bidragsmottagarna i allmänhet och i hela undersökningen, 
som till 35 procent bestod av ensamstående män utan barn.  

Sju av de 11 intervjupersonerna var män i åldern 22 – 45 och fyra var 
kvinnor mellan 24 och 49 år. I likhet med den nordiska undersökningen låg 
tyngdpunkten på dem i åldern 30 till 39 år. Sex personer var ensamstående 
utan barn, två var ensamstående mödrar, två var sammanboende med barn och 
en var sammanboende utan barn. Två var födda utanför Sverige. Intervjuper-
sonernas utbildning varierade från åttaårig folkskoleutbildning till universi-
tetsstudier. Fem personer hade förgymnasial utbildning, tre hade fullgjort 
gymnasiet och tre hade bedrivit eftergymnasiala studier. En statistisk genom-
gång visade att intervjupersonerna inte avvek i någon större utsträckning från 
de övriga 160 som intervjuats två gånger i den nordiska undersökningen. Som 
grupp betraktad verkar dock de elva ha haft en något bättre förankring på ar-
betsmarknaden. Men samtidigt hade något fler problem med sin fysiska och 

                                                        
19 När det gäller frågan om hur många intervjupersoner som behövs i en kvalitativ studie, talar man ofta 
om en mättnadsgrad, vilket innebär att genomföra intervjuer tills man når en punkt där ytterligare 
intervjuer inte tillför någon mer kunskap. Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2011) menar att det behövs 
mellan tio och femton intervjuer för att de ska vara representativa för en viss grupp. Kvale och Brink-
mans (2009) svar på frågan är att ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du 
behöver veta” (s. 129). Det vanliga är att antalet intervjuer är omkring 15 plus, minus 10 (s. 130).  
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psykiska hälsa och hade eller hade tidigare haft missbruksproblem. Ungefär 
hälften hade sin första kontakt med socialtjänsten tidigt eller mycket tidigt i 
livet, två redan som spädbarn, en i början av tonåren och tre i sena tonåren.  

Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade och bestod av ett antal 
frågeområden som jag bedömde som relevanta. Frågorna handlade om  

 
• hur länge socialbidragsmottagandet varat, 
• intervjupersonernas uppfattning om att söka och ha socialbidrag, 
• hur de såg på kontakten med socialsekreterarna,  
• kontakten och upplevelsen av att ha socialbidrag förändrats under 

åren,   
• synen på krav och regler för att få socialbidrag, 
• hur ett eventuellt avslag på socialbidragsansökan hanterades och 
• det var någon skillnad mellan att få socialbidrag och sjukpenning. 

 
Intervjuerna gav en bild både av hur intervjupersonerna kände sig när de be-
sökte socialbyrån, hur de uppfattade att de blev bemötta av socialsekreterarna 
och hur de valde att svara på detta bemötande. De flesta av intervjuerna ge-
nomfördes hemma hos intervjuaren, i ett fall på Socialhögskolan i Stockholm 
och en genomfördes i intervjupersonens hem. Intervjuerna, som bandades, 
pågick i mellan en och en halv och tre timmar. Efter avslutade intervjuer frå-
gade jag också intervjupersonerna om jag fick kontakta dem igen om det 
skulle bli aktuellt med ytterligare en intervju, vilket samtliga gav sitt medgi-
vande till.  

Intervjuerna från fördjupningsintervjun i början av 1990-talet transkribera-
des i sin helhet men blev av olika skäl liggande. Bearbetningen kom igång 
först ca 10 år efter att de genomförts. Utgångspunkten för denna bearbetning 
var vissa återkommande teman om upplevelsen av att söka och ha socialbidrag 
samt ett försök till analys av olika förhållningssätt och strategier som kunde 
urskiljas i förhållande till socialbyrån och socialsekreterarna. Först omkring 
2008, då jag sökt upp och genomfört den kvalitativa fördjupningsintervjun 
blev det aktuellt att åter granska dessa intervjuer. Uppgifterna från den första 
kvalitativa intervjun har i första hand använts i kapitel 7, som handlar om den 
period då intervjupersonerna hade socialbidrag men också till viss del i kapitel 
9 där intervjupersonerna blickar tillbaka på perioden med socialbidrag.  

 

Den kvalitativa uppföljningsintervjun  
Under hösten 2008 tog jag kontakt med dessa personer på nytt, brevledes för 
att ta reda på om de kunde tänka sig att ställa upp på en ny intervju. Jag be-
skrev syftet med undersökningen och bad dem att kontakta mig om de var 
intresserade. De flesta ringde därefter upp mig och sju av de elva intervjuper-
sonerna var villiga att låta sig intervjuas igen. Tre intervjupersoner visade sig 
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ha avlidit; en person avled år 1994, den andre 2007 och den tredje år 2008, 
strax innan jag tog kontakt. Ytterligare en intervjuperson gick inte att nå.  

Min avsikt med intervjuerna var dels att ta reda på hur det gått för dessa 
personer och vad som har påverkat hur deras liv har gestaltat sig, dels ta reda 
på om de fortfarande hade kontakt med socialtjänsten eller inte. Om de fortfa-
rande hade kontakt var jag bl.a. intresserad av hur de såg på socialbidragets 
roll i deras liv, om orsaken till behovet hade varierat och vad som hade utlöst 
behovet av socialbidrag. Om de inte hade kontakt med socialtjänsten ville jag 
veta mer om när och hur de tog sig ut ur denna situation. Jag ville också för-
söka förstå om kontakten med socialtjänsten haft någon betydelse i deras liv i 
ett längre perspektiv. Samtidigt skulle intervjuerna den här gången inte i första 
hand kretsa kring kontakten med socialtjänsten utan handla om försörjning, 
centrala händelser och livet i stort.   

Eftersom det visade sig att ingen av intervjupersonerna hade någon kontakt 
med socialtjänsten och att samtliga befann sig i en bättre situation, både eko-
nomiskt och socialt än ca två decennier tidigare, blev det andra områden som 
kom i förgrunden under samtalen. De områden som blev de dominerande 
rörde arbete, ekonomi och centrala händelser i deras liv. Detta är ytterligare ett 
skäl till att den del av avhandlingen som berör socialtjänsten och andra myn-
digheter blivit något mer nedtonad än jag först tänkt. Genom intervjupersoner-
nas berättelser framstod socialbidragsperioden mest som en anhalt, som en fas 
bland många andra i livet. Inför denna intervju gick jag igenom den tidigare 
kvalitativa intervjun och noterade vilka områden som saknades. Det betyder 
att jag använt den första kvalitativa intervjun som en utgångspunkt för den 
sista intervjun både när det gäller den kunskap jag hade om dem som individer 
men också i termer av teman.  

En av intervjupersonerna kom inledningsvis inte alls ihåg att han deltagit i 
någon undersökning, än mindre vem jag var och att jag intervjuat honom tre 
gånger tidigare. Även det faktum att han en gång haft socialbidrag tycktes han 
ha glömt. Först efter att jag skickat honom information om den tidigare under-
sökningen, började han minnas och sade ok till en intervju. Jag återkommer 
till detta i kapitel 9. De flesta mindes dock mycket väl att jag intervjuat dem 
tidigare och sade ja till att bli intervjuade igen. Fyra av intervjuerna ägde rum i 
intervjupersonernas hem, en person föredrog att låta sig intervjuas hos mig 
och en intervju genomfördes på min arbetsplats. En person intervjuades per 
telefon. Han ville under inga som helst omständigheter träffas personligen. 
Han sade att han led av social fobi och hade svårt att ta sig någonstans och han 
ville heller inte att jag skulle komma hem till honom. Överenskommelsen blev 
att vi gjorde en bandad intervju per telefon. Fem av intervjuerna genomfördes 
under oktober och november 2008 och två i januari 2009. Samtliga intervjuer 
bandades och tog mellan ca två och fyra timmar.     

Även uppföljningsintervjuerna kan beskrivas som tematiskt strukturerade. 
De teman jag ville få belysta var sådana som i stort sett inte berörts alls i den 
första kvalitativa intervjun och handlade om  
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• uppväxtvillkor, 
• nuvarande familjeförhållanden och relationer till andra, 
• arbete och försörjning,  
• fysiska och psykiska besvär inklusive missbruk, 
• kontakt med socialbyrån och andra myndigheter,  
• viktiga och kritiska händelser i livet och 
• något om deras syn på sitt liv så här långt.  

 
Jag var både intresserad av faktiska omständigheter och beskrivningar av olika 
händelser och intervjupersonernas upplevelser, egna perspektiv och tolkning-
ar. Mycket av innehållet i de berättelser jag fick ta del av var helt ny informat-
ion för mig medan annat var kompletteringar eller fördjupningar av sådant jag 
kände till sedan tidigare. Vid några tillfällen knöt jag tillbaka till den första 
kvalitativa intervjun. Det skedde t.ex. då det var tydligt att någon glömt hur 
man t.ex. såg på kontakten med socialbyrån och socialsekreterarna eller då 
någon uttryckligen bad mig rekapitulera vad de hade sagt i någon fråga vid 
detta tillfälle. Men som nämnts, var det andra områden som var i fokus vid 
den sista intervjun.  

Intervjuerna inleddes med att jag ställde en allmän fråga om vad som hänt i 
deras liv sedan vi senast träffades. Ganska omgående började nästan alla in-
tervjupersoner berätta om dramatiska och kritiska händelser som inträffat i 
deras liv. Dessa berättelser kom med andra ord mycket tidigt i intervjuerna. 
Händelserna handlade bl.a. om allvarliga sjukdomar eller olyckor, skilsmäs-
sor, tidigare kriminalitet och kampen för att sluta missbruka. Det enda undan-
taget från detta mönster var en man som istället inledde med en positiv och 
engagerad berättelse och som rörde det nuvarande arbetet och som först senare 
i intervjun berättade om svårigheter han varit med om.  

 

Bearbetning och analys 
Forskningsprocessens olika faser är svåra att särskilja då de ofta har glidit in i 
varandra och varit parallella. Arbetet med analysen har inneburit ett pendlande 
mellan teori och empiri och mellan del och helhet, ett tillvägagångssätt som 
närmast hör hemma i en hermeneutisk forskningstradition (Alvesson & Sköld-
berg 2005).  

Bearbetningen av uppföljningsintervjun och den första ansatsen till analys 
påbörjades i direkt anslutning till intervjuernas. Efter varje intervju gjorde jag 
en sammanfattning av innehållet i intervjun och noterade också mina spontana 
reflektioner. Intervjuerna transkriberades ordagrant och i sin helhet av en ut-
omstående person. Transkriptionen resulterade i totalt 475 sidor. Vem som ska 
transkribera och på vilket sätt är en fråga om vilket forskningsintresse som står 
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i fokus, kommunikationsformer, lingvistiska analyser eller innehållsmässiga i 
t.ex. en berättelse (Kvale & Brinkman 2009, Malterud 2009). Fördelen med att 
göra utskrifterna själv är att man lär känna sitt material och vet i vilket sam-
manhang det tillkommit. Nackdelen är att det är ett mödosamt och tidskrä-
vande arbete.  

Jag lyssnade dock igenom varje intervju noggrant och flera gånger. Ef-
tersom jag hade intervjuerna i färskt minne, gjorde jag vissa korrigeringar och 
tillägg som t.ex. hur intervjupersonerna reagerat på en del av mina frågor, 
tonfall, vad jag mindes av minspel och ansiktsuttryck och eventuell av tvekan 
att svara. Jag stämde också av mina intryck och hur jag uppfattat intervjun i 
sin helhet med den sammanställning jag gjorde direkt efter intervjuerna. Det 
resulterade i nya reflektioner och infallsvinklar och kan därmed sägas vara 
inledningen till analysen. Syftet med undersökningen har bl.a. varit att ta del 
av intervjupersonernas erfarenheter, förändringar och vad som ägt rum under 
livsloppet och jag har därför haft fokus på det tematiska innehållet, dvs., på 
vad intervjupersonerna har berättat. De teman jag bedömt som viktiga present-
eras genom min sammanfattande text. Det är således min återberättelse av det 
intervjupersonerna har sagt, vilket i sin tur betyder att jag har gjort en tolkning 
av det som sagts. Avsikten med de utvalda citaten har varit att illustrera och 
förtydliga min uttolkning av det som berättats om händelser eller upplevelser.     

I de intervjucitat som återges i avhandlingen har jag gjort vissa språkliga 
redigeringar för läsbarhetens skull. Det betyder t.ex. att jag tagit bort en del 
utfyllnadsord (liksom, alltså osv.) liksom vissa upprepningar, hummande och 
skratt. I några fall har utsagor som hör ihop innehållsligt förts samman. Detta 
har markerats med två snedställda streck (//). Längre pauser har markerats 
med tre punkter. I de fall endast en del av ett citat har använts markeras detta 
med punkter i början av citatet.   

Intervjuutskrifterna lästes igenom flera gånger och därefter kodades 
materialet utifrån de teman som behandlats under intervjuerna. Allt som inter-
vjupersonerna sagt under respektive teman sammanställdes i olika dokument, 
ett för varje tema. På motsvarande sätt sammanställde jag vad varje enskild 
intervjuperson sagt under respektive tema. Vidare gjordes en tidstablå för 
varje person där olika händelser i intervjupersonernas liv ordnades kronolo-
giskt. Händelserna sorterades därefter med utgångspunkt från vilken livsfas de 
ägt rum i. Dessa dokument har jag ofta återvänt till under arbetets gång.  

Från början hade jag inte några bestämda uppfattningar kring hur materi-
alet skulle analyseras utan prövade att förutsättningslöst söka efter teman, 
mönster och nyckelmeningar. Det var ett mödosamt arbete att gå från de en-
skilda individerna och deras berättelser till att försöka inta ett mer analytiskt 
förhållningssätt och nå djupare och ”bakom” intervjupersonernas berättelser 
om sina erfarenheter. Alla intervjuer innehåller mer eller mindre dramatiska, 
gripande och intressanta berättelser om livet, relationer, kriser och glädjeäm-
nen. Att göra dem rättvisa och ge en fullständig bild av dem och deras liv är 
omöjligt (Clausen 1993).   
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Intervjuerna rör sig över många olika livsområden och teman och därför har 
det analytiska sökandet och perspektiven sett olika ut beroende på vilket om-
råde som har varit i fokus. För samtliga områden har jag dock försökt att till-
lämpa de principer och utgångspunkter som finns inom livsloppsforskningen. 
Men under arbetets gång har också andra perspektiv och ingångar kommit in, 
t.ex. forskning om utestängning och marginalitet och välfärdsstatens infly-
tande och institutionalisering av livsloppet. Analysen av intervjupersonernas 
försörjnings- och arbetsförlopp har en mer strukturell ansats medan övriga 
kapitel ligger närmare de begrepp som används inom livsloppsforskningen. 
Ambitionen har dock varit att hitta en balans mellan olika perspektiv i de em-
piriska kapitlen. Även om ansatserna varierat något mellan olika kapitel har 
förändringsperspektivet och synen på människan som aktör varit centrala och 
vägledande för analysen av det empiriska materialet.  

Att försörjning och arbete var ett centralt tema framgick redan under inter-
vjuerna men blev tydligt då olika teman kodades och skrevs ut. Detta tema 
resulterade i en utskrift som var betydligt mera omfångsrikt än vad som gällde 
för övriga teman. Efter att ha prövat olika infallsvinklar på kapitlet beslöt jag 
att ta min utgångspunkt i forskningen om utestängning och marginalitet, som 
diskuterats i kapitel 4. Ett annat användbart perspektiv var att spegla intervju-
personernas försörjningsmönster och arbetslivsförlopp ur de olika tidspe-
rioderna som finns representerade i avhandlingen. När det gäller kapitlet om 
intervjupersonernas uppväxt prövade jag inledningsvis olika angreppssätt, 
bl.a. att sortera materialet utifrån typ av problem under uppväxten och sätt att 
hantera problem och svårigheter. Så småningom fastnade jag dock för att dela 
in materialet efter livsfaser. Då blev det också tydligt att många avgörande och 
kritiska händelser ägt rum i övergångar mellan olika faser och roller, i synner-
het gäller det övergången mellan barndom och tonårstid.  

För det område som rörde socialbidragsmottagandet återvände jag till den 
fördjupningsintervju som gjordes i början av 1990-talet och gick igenom in-
tervjuerna igen.  Den erfarenhet som intervjupersonerna hade gemensamt var 
att de haft långvarigt socialbidrag och att de lämnat det. Jag prövade nu nya 
grupperingar - t.ex. ålder, första kontakt med socialbyrån, aktuell orsak till 
kontakten med socialbyrån och bidragstidens längd - för att hitta begrepp och 
mönster som kunde vara en utgångspunkt för analysen. När jag inte kom vi-
dare med detta gick jag tillbaka till de ursprungliga kriterierna som låg till 
grund för urvalet av intervjupersoner och som handlade om förhållningssätt 
och sätt att hantera socialbidragsmottagandet och socialsekreterarna. Indel-
ningen visade att det fanns vissa likheter med hur Leisering och Leibfried 
(1999), i sin studie, kategoriserat reaktioner och förmåga att hantera bidrags-
mottagande, vilket kortfattat berörts i kapitel 3. Det inspirerade mig att gå 
vidare på detta spår med en ny bearbetning av de tidigare intervjuerna.    

Sammanfattningsvis: Avhandlingen består av uppgifter från fyra olika in-
tervjuerna som genomförts vid olika tillfällen. Den första genomfördes om-
kring 1990 och den andra ett år senare då också den första kvalitativa fördjup-
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ningsintervjun ägde rum. Den sista kvalitativa uppföljningsintervjun genom-
fördes 2008/2009, vilket är ca 19 år efter att grundintervjun ägde rum. Även 
om det varit ett långt tidsmässigt uppehåll mellan de två sistnämnda intervju-
erna ska studien ses som en sammanhängande studie. Som framgått har de 
olika intervjuerna delvis olika karaktär och har därmed använts på lite olika 
sätt. De två första intervjuerna, som genomfördes med hjälp av frågeformulär, 
har i huvudsak använts som bakgrundsmaterial men har ibland också kombi-
nerats med uppgifter från den sista kvalitativa intervjun 2008/2009. Det hu-
vudsakliga materialet i avhandlingen består dock av uppgifter från den sista 
kvalitativa intervjun. Även om den första kvalitativa intervjun var en utgångs-
punkt för den sista kvalitativa intervjun var det, som framgått olika teman som 
var i fokus i de båda kvalitativa intervjuerna. Därför har jag huvudsakligen 
hanterat dem som två separata intervjuer, dvs., som olika material och med 
olika innehåll. I vissa fall har dock uppgifter från den första kvalitativa inter-
vjun 1990/1991 använts som en referenspunkt för den sista intervjun. Det 
gäller framför allt när intervjupersonerna blickar tillbaka på tiden med social-
bidrag och i några fall när händelseförlopp återges på ett helt annat sätt ”idag” 
än tidigare. Vilket eller vilka material jag i övrigt baserar mig på har jag för-
sökt att tydliggöra i respektive kapitel.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Vad som är god kvalitet inom forskning brukar diskuteras i relation till be-
greppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, som har sina rötter i en 
kvantitativ forskningstradition. För att vara användbara inom kvalitativ forsk-
ning måste dessa begrepp omformuleras så att de blir relevanta (Widerberg 
2006 och Kvale & Brinkman 2009). De termer och begrepp som förekommer i 
olika metodböcker om kvalitativ forskning varierar i viss mån och är delvis 
överlappande. Enligt Kvale och Brinkman (a.a) har reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet att göra med tillförlitlighet, styrka och överförbarhet hos 
kunskap. Reliabilitet handlar om hur noggrant undersökningen har genomförts 
och validitet gäller resultatens giltighet eller relevans. Generaliserbarhet har 
med räckvidd att göra; i vilken utsträckning resultat kan överföras till andra 
undersökningspersoner och situationer. Malterud (2009) använder sig av be-
greppen relevans, validitet och reflexivitet. Relevans har att göra med vad 
kunskapen ska användas till, validitet vad forskaren faktiskt har fått veta något 
om och reflexivitet handlar om hur forskningsprocessen har präglat fynd och 
slutsatser. Min sammanfattande tolkning är att detta handlar om en studies 
trovärdighet, vilket bl.a. inkluderar en noggrann beskrivning av tillvägagångs-
sätt vid insamling av materialet, hur bearbetningen och analysen gjorts, fortlö-
pande kontroll och ifrågasättande av data och en diskussion om i vilken ut-
sträckning resultatet kan överföras på liknande grupper och situationer.   
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I syfte att ge en bild av studiens trovärdighet har jag försökt att så tydligt som 
möjligt redovisa hur studien kommit till och hur jag gått tillväga för att samla 
in, bearbeta och analysera materialet. Att intervjuerna spelats in och noggrant 
transkriberats har inneburit att jag kunnat gå tillbaka och kontrollera fakta, 
tolkningar och analyser. Kvale och Brinkman (a.a.) menar att en viktig del i 
valideringen är att kontinuerligt kontrollera hur trovärdiga, rimliga och tillför-
litliga resultaten är. Något som stärker validiteten i studien är att jag har gjort 
upprepade intervjuer. De sju intervjupersonerna som är studiens fokus har 
intervjuats vid fyra olika tillfällen och med delvis olika intervjumetoder. Detta 
har gett en fördjupad kunskap om intervjupersonerna och deras liv. Det finns 
också en grundläggande överensstämmelse mellan vad intervjupersonerna har 
berättat i de olika intervjuerna; jag har inte kunnat se några uppenbara motsä-
gelser. Flera av de händelser intervjupersonerna berättade om i intervjuerna 
1989 – 1991 återkom i den sista kvalitativt inriktade intervjun och vissa fall 
mer detaljerat. 

Samtidigt kan det finnas anledning att reflektera över betydelsen av att vi 
träffats tidigare och att de ställt upp och låtit sig intervjuas flera gånger. Med 
ett undantag kom intervjupersonerna ihåg mig och ett antagande är att jag vid 
de tidigare intervjuerna lade grunden för att kunna ta kontakt med dem igen. 
En generell fråga man kan ställa är dock vilka personer det är som väljer att 
delta i en sådan här undersökning och vilka det är som avböjer? Är det de som 
”lyckats” som låter sig intervjuas medan de som i någon bemärkelse inte har 
det avstår? När jag träffade intervjupersonerna vid det sista intervjutillfället 
var alla ”lyckade” i den meningen att ingen av dem hade socialbidrag eller 
kontakt med socialtjänsten. Det var inte alla som förvärvsarbetade men de 
tycktes på olika sätt ha rett upp åtskilliga andra problem. Mitt intryck var att 
de levde ett ganska bra liv, att livet var acceptabelt eller att man levde ett ”an-
ständigt” liv. 20 Detta i sig kan ha haft betydelse för att de sade ja till ytterli-
gare en intervju. Kanske är beredvilligheten att låta sig intervjuas större om 
man har någorlunda kontroll över sitt liv? Det kan naturligtvis också ha varit 
så att man, vid intervjun och inför mig, hade ett behov av att framställa tillva-
ron som mer lyckad än den är. Men som redan nämnts, i de flesta fall uppfat-
tade jag inte intervjuerna på det viset. I detta sammanhang vill jag göra en kort 
kommentar kring de fyra intervjupersoner som inte deltog i den sista kvalita-
tiva intervjun. Leif avled när han var 54 år, Stefan blev 40 år och Berit 53 år. 
                                                        
20 På min fråga om hur intervjupersonerna såg på sitt liv så här långt, fick jag ibland uttryckliga svar 
som att man var nöjd med livet eller att livet var acceptabelt. Att livet var ok kunde t.ex. utryckas på 
följande vis: Ont har jag och det kommer jag alltid att ha, du måste komma på ett sätt att leva med det 
här istället. Och det finns andra saker du kan göra... och kunna göra det bra och ha ett fungerande liv 
ändå. När svaren inte uttrycktes tydligt är det min tolkning som baseras på en sammantagen bild av hur 
de berättade om sina liv och som ibland handlar om kontrasten mellan tidigare perioder i livet och det 
nuvarande. Att leva ett ”anständigt” liv är min tolkning som t.ex. bygger på utsagor som Men jag har 
ju klarat av att fortsätta att vara nykter i alla fall och även om jag har vaknat på mornarna och tänkt – 
nej det här klarar jag inte av så har jag ändå gått till skolan och gjort det jag ska.   
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Lena, som inte kunde nås för ytterligare en intervju, var 43 år vid tidpunkten 
för den sista intervjun. Av de tidigare intervjuerna i slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet framgår att alla fyra hade missbruks- och/eller psykiska 
problem. Både Berit och Leif hade en lång historia av missbruk, behandlings-
hem och återfall i missbruk och Stefan var skriven på en adress till ett behand-
lingshem vid sin död. Hur Lena lever idag är okänt. Av offentliga register 
framgår dock att hon under 2007 och 2008 inte hade någon taxerad inkomst, 
vilket sannolikt betyder att hon hade socialbidrag i varje fall under dessa år. 

När jag träffade dem sista gången i början av 1990-talet såg framför allt 
Berit, Leif och Stefan hoppfullt på framtiden. Ett orosmoment för Leif, som 
dragit på sig en hyresskuld, var dock att han oroade sig för att inte längre få 
fortsatt bidrag till sin psykoterapi. Men vid det aktuella intervjutillfället fanns 
det egentligen ingenting som fick mig att tro att de inte skulle kunna få ord-
ning på sina liv. Möjligen hade jag vissa tveksamheter när det gällde Lena, 
som på flera sätt gav ett instabilt intryck. Förutom att hon haft en problematisk 
uppväxt missbrukade hon sannolikt fortfarande narkotika och hade stora svå-
righeter att komma igång i arbete.  

Det är naturligtvis svårt att veta hur resultatet hade påverkats av att samt-
liga 11 personer hade deltagit i den sista kvalitativa intervjun. Hade resultatet 
varit lika ”lyckat”? Det kan inte bli något annat än spekulationer. Om man 
med ”lyckat” resultat menar att lämna socialbidragssystemet för någon annan 
försörjning, hade svaret kanske blivit ”ja” för vissa men ”nej” för andra. Både 
Lena och Stefan var unga, något som i flera studier visat sig öka sannolikheten 
för att lämna långvarigt socialbidragsmottagande (se t.ex. Bergmark & Bäck-
man 2004). En annan gynnsam faktor i sammanhanget gäller utbildning (a.a.). 
Lena och Stefan hade enbart grundskoleutbildning medan Leif, som visserli-
gen inte var lika så ung, hade förbättrat sin utbildning och skaffat sig gymna-
siekompetens. Berit, i sin tur, hade fyllt 50 år och hade bara 8-årig folkskola 
som högsta utbildning. I hennes fall är det inte osannolikt att tro att hon på 
sikt, hade beviljats förtidspension. Det finns också sådant som talar för att 
ansamlingen av problem och sårbarheten sannolikt var som störst hos dessa 
personer. Både Leif, Stefan och Lena hade en problemfylld bakgrund med 
bl.a. fosterhem och institutionsplaceringar, något som i forskningssamman-
hang ofta betraktas som riskfaktor för en ogynnsam utveckling längre fram i 
livet (Socialstyrelsen 2006a).21 Frågan om hur resultatet hade påverkats av att 
samtliga deltagit i ytterligare en intervju går således inte att besvara. Att det 
gått bra för sju som personer som tidigare haft långvarigt socialbidrag är inte 
detsamma som att det går bra för alla som haft det. 

Ska man mot bakgrund av detta sluta sig till att det i huvudsak är personer 
som lyckats i någon mening som väljer att låta sig intervjuas? Det är inte hel-
ler en fråga som låter sig besvaras på något enkelt sätt. Men det finns ändå 
anledning att påminna om situationen vid den första kvalitativa intervjun i 
                                                        
21 Se vidare kapitel 6.  
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början av 1990-talet. Samtliga 11 intervjupersoner hade då haft socialbidrag 
under en lång period och flertalet hade åtskilliga problem av skiftande slag. 
Trots det sade de ändå ja till att låta sig intervjuas.  

Den bristande möjligheten att generalisera är något som, av kritiker, brukar 
framföras som en svaghet i kvalitativ forskning (Svensson & Ahrne 2015). 
Med kvalitativ forskning kan man inte göra generaliseringar på samma vis 
som inom kvantitativ forskning. Frågan om generaliserbarhet är dock relevant 
även för kvalitativa studier men måste göras med större försiktighet (a.a.). 
Ingen kunskap är giltig för alla sammanhang och syften Malterud (a.a.). I en 
liten kvalitativ studie som denna är det mest av intresse om forskningsresulta-
ten uppfattas som relevanta och meningsfulla. Kvale och Brinkman (a.a. s. 
281) menar att den fråga som kanske inte bör ställas är om resultatet från en 
intervjustudie kan generaliseras överlag ”… utan om den kunskap som produ-
cerats i en specifik intervju kan överföras till andra relevanta situationer”. De 
talar om s.k. analytisk generalisering, som är ”… en välavvägd bedömning om 
i vad mån resultaten från en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i 
en annan situation. Den bygger på en analys av likheter och olikheter mellan 
de båda situationerna” (a.a. s. 281). Öberg (2014) i sin tur, talar om reflexiv 
generalisering, vilket är ”… när den vetenskapliga texten möter sin läsare och 
läsaren värderar hur intressant det studerade fenomenet och forskarens tolk-
ningar är, samt drar sina egna slutsatser” (s. 70).  

Min ambition har inte varit att resultatet utan vidare ska kunna generali-
seras till långvariga bidragsmottagare i allmänhet utan syftet med studien har 
dels varit att öka förståelsen för ett antal personer som under en period av livet 
hade socialbidrag och som levde i en utsatt situation, dels visa på hur livet sett 
ut efter att bidragsmottagandet upphört. Att följa upp personer som haft soci-
albidrag efter nästan 20 år har inte tidigare gjorts i Sverige och har därför, som 
jag ser det, ett värde i sig.  

Förändringar har naturligtvis ägt rum i samhället och i omvärlden under de 
senaste decennierna, både sociala, ekonomiska och politiska; familjemönster 
och samlevnadsformer har förändrats till en del, arbetsmarknaden har föränd-
rats, nedskärningar men också förbättringar har gjorts inom socialförsäkrings-
systemen osv. Dessa förändringar har berört alla i samhället på olika sätt. Ett 
exempel, som tidigare nämnts, är hur besparingarna inom socialförsäkringarna 
under 1990-talet påverkade personer som inte hade fast förankring på arbets-
marknaden och som därmed inte hade kvalificerat sig för olika ersättningar. 

 Utsatta grupper har ofta stått utanför de generella välfärdssystemen och 
istället varit hänvisade till välfärdsstatens sista utpost, socialbidragssystemet. 
Det är inte mycket som tyder på att villkoren för den som är inne i socialbi-
dragssystemet idag och upplevelsen av att ha socialbidrag under långa peri-
oder skiljer sig på något avgörande sätt från dem som rått under de senaste 
decennierna. Såtillvida kan intervjupersonerna i studien sägas representera 
vissa former av utsatthet, som är relativt oberoende av vilken tidsperiod det 
handlar om.  
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Frågan om studiens resultat kan överföras på andra utsatta personer och till 
andra sammanhang, kan till viss del besvaras med ja. Som kommer att framgå 
av kapitel 7 stämmer intervjupersonernas uppfattning om socialbidragssituat-
ionen och deras reaktioner under denna period i livet väl överens med vad som 
framkommit i annan litteratur på området. En annan studie med syfte att un-
dersöka samma ämne skulle sannolikt komma fram till ett likartat resultat.  

Det som skulle kunna sägas vara generellt eller överförbart i en mer all-
mängiltig mening är det som är knutet till livsloppsperspektivets tydliga fokus 
på förändring. Förändringar äger rum i alla människors liv oberoende av tids-
period och även om vad som sker och när varierar mellan olika människor.   

När avhandlingens resultat relateras till kvantitativ forskning på området 
har avsikten varit att peka på vissa likheter eller avvikelser när det gäller 
mönster, inte att direkt jämföra resultaten. Sådana studier omfattar betydligt 
fler personer och ingår i en helt annan forskningstradition med andra syften.  

Samtidigt kan man fråga sig i vilken utsträckning de som var långvariga 
bidragsmottagare för ca 20 år sedan skiljer sig från dagens långvariga social-
bidragsmottagare och vad denna skillnad i så fall betyder? Den stora skillna-
den idag jämfört med då den nordiska undersökningen genomfördes handlar 
om sammansättningen av de långvariga bidragsmottagarna. Som redan fram-
gått, har andelen utrikes födda bidragsmottagare ökat kraftigt och är generellt 
betydligt högre än vad som gäller för inrikes födda. Detta slår också igenom 
när det gäller bidragstiderna. Av den officiella statistiken framgår, att av de 
långvariga bidragsmottagarna är drygt 60 procent utrikes födda (Socialstyrel-
sen 2014a). Som nämnts genomfördes den nordiska undersökningen i högkon-
junktur med låg arbetslöshet och gott om arbeten. Ett antagande som jag 
gjorde då var att de som trots det var i behov av långvarigt socialbidrag till-
hörde en grupp mindre resursstarka personer. Detta liknar det resonemang som 
Bergmark, Bäckman och Minas för i en studie från 2013. Som berörts tidigare 
menar forskarna att, när det gäller gruppen bidragsmottagare generellt, ser det 
ut som om det har det ”skett en förskjutning i riktning mot en ökad marginali-
sering” (s. 3). Sammantaget kan man slå fast att det både finns likheter och 
vissa skillnader när det gäller bidragsmottagargruppens sammansättning på 
1990-talet respektive 2010-talet. Mot bakgrund av dessa resonemang finns det 
anledning att fundera över om en undersökning med samma design som den 
som redovisas i avhandlingen skulle blottlägga andra mönster och ge annan 
kunskap om den genomfördes idag. Frågan om studiens överförbarhet och 
tänkbara nytta diskuteras återigen i avhandlingens slutkapitel.   
 

Prospektiva och retrospektiva uppgifter 
Studien som redovisas i avhandlingen liknar många andra studier på området 
men skiljer sig också på en viktig punkt; det långa tidsperspektivet. Avhand-
lingen innehåller både prospektiva och retrospektiva data. Den nordiska 
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undersökningen hade en paneldesign som innebar att bidragsmottagarna inter-
vjuades vid två tillfällen med ett års mellanrum. Den hade således en framåt-
blickande och en longitudinell ansats. Den kvalitativa uppföljningsintervjun 
som gjordes ca 20 år senare kan sägas både ha en prospektiv och en retrospek-
tiv ansats. Intervjuerna tog sin utgångspunkt i nuvarande förhållanden men 
blickade också bakåt i tiden.  

I livsloppsstudier är det nödvändigt att ha en longitudinell design. För att 
kunna få en bild av människors liv måste man ta sin utgångspunkt i de händel-
ser och erfarenheter som bildar färdriktningen i individers liv. Det är bara på 
det sättet som det är möjligt att följa tidigare händelser och upplevelsers på-
verkan senare i livet, vilket i sin tur förutsätter att man samlar in data longitu-
dinellt (Giele och Elder 1998).   

Det finns fördelar och nackdelar med både prospektiva och retrospektiva 
metoder, vilket Scott och Alwin (1998) diskuterar ingående. Generellt anses 
prospektivt insamlade data som mer tillförlitliga än retrospektiva data. I pro-
spektiva studier är det bl.a. möjligt att samla in uppgifter om enskilda indivi-
ders förväntningar, ambitioner och mål och sedan jämföra dessa med det fak-
tiska utfallet vid senare tidpunkter i livet. Scott och Alwin (a.a) liksom t.ex. 
Lin, Ensel och Lai (1997) menar att den ideala forskningsdesignen för livs-
loppsforskare skulle vara att kontinuerligt samla in data från samma personer 
över livsloppet. Men samtidigt har sådana studier andra begränsningar som 
t.ex. tid, kostnader och bortfall, som har en tendens att öka över tid.   

Fördelen med studier som har en retrospektiv design är att de kan täcka in 
betydligt längre tidsperioder än prospektiva studier men de anses samtidigt ha 
en lägre tillförlitlighet. Det beror i första hand på det mänskliga minnets be-
gränsningar och på psykologiska mekanismer som t.ex. rationalisering, bort-
trängning och förnekande. I avhandlingen kan detta exemplifieras med den 
tidigare nämnda intervjupersonen, som inte hade något minne alls av att jag 
intervjuat honom ett flertal gånger tidigare. Andra psykologiska mekanismer 
kan vara att försköna negativa erfarenheter (se. t.ex. Vinterhed 1977). Öberg 
(1997) diskuterar förekomsten av obelysta fält eller s.k. vita fläckar, vilket 
innebär att undvika att prata om vissa ämnen eller händelser (s. 36). Öberg 
pekar på flera olika möjligheter att tolka orsakerna till detta, exempelvis att 
intervjupersonen undviker att prata om olösta och obearbetade konflikter. Det 
kan också handla om att vissa områden eller teman betraktats som mindre 
viktiga. Ytterligare exempel på tolkning är att man berättar det man tror att 
intervjuaren vill höra. 

Om och i så fall vad intervjupersonerna i min studie har undvikit att prata 
om, kan jag inte bedöma. Men eftersom jag har gjort upprepade intervjuer 
som, vad gäller flera områden, går att jämföra med varandra, kan jag konsta-
tera att sättet att berätta om specifika händelser i vissa fall skiljer sig åt mellan 
de olika intervjutillfällena. En av intervjupersonerna, som vid den första kvali-
tativa uppföljningsintervjun beskrev vissa erfarenheter och händelser som 
svåra, berättade om samma händelser på ett annat sätt vid den sista uppfölj-
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ningsintervjun. Intrycket var att händelserna nu återgavs på ett annat sätt och 
att temat var relativt oproblematiskt. En tolkning kan vara att denna intervju-
person hade motiv eller behov av att framstå som en välintegrerad och samlad 
person. En annan tolkning är att personen ifråga, i ljuset av sin nuvarande 
tillvaro, lagt dessa händelser bakom sig, fått distans till dem och gått vidare i 
livet. En händelse som varit viktig under en period i livet behöver inte vara det 
senare. Öberg (a.a.) påpekar att hur vi minns det vi varit med om tidigare alltid 
är tolkningar i efterhand.   

Enligt Scott och Alwin (a.a.) är det allvarligaste problemet med minnesdata 
att erfarenheter och händelser i nutid kan påverka hur man minns sina tidigare 
erfarenheter. I vilken utsträckning detta ska anses som ett problem föreställer 
jag mig beror på vad det är man ute efter att fånga. Retrospektiva data inbegri-
per inte bara att samla in information om tidigare händelser och erfarenheter 
utan också att se tillbaka på händelser och reaktioner och att reflektera över 
eller omvärdera det förflutna (Scott & Alwin a.a.). Sett på det viset har retro-
spektion alltid sin utgångspunkt i nuet. I mina ögon förefaller det naturligt att 
hur och vad man minns inte bara är påverkat av tidigare erfarenheter utan 
också av nuvarande förhållanden. Men jag vill också framhålla att detta inte 
betyder att jag ser intervjupersonernas berättelser som sanna i en absolut me-
ning. Jag har inte varit ute efter att kontrollera fakta utan det viktiga har varit 
intervjupersonernas subjektiva uppfattningar och tolkningar av vad de varit 
med om; det intervjupersonerna uttryckt i sina berättelser är deras uppfattning 
eller sanning om sig själva.  

I en diskussion om olika perspektiv på hur livsberättelser kan tolkas, tar 
Öberg (1997) sin utgångspunkt i ett berättelsefokuserat, konstruktivistiskt 
perspektiv. Utgångspunkten i detta perspektiv är att ”verkligheten inte enbart 
återspeglas, utan också skapas, i berättelserna”(a.a s. 69). Den tolkning Öberg 
gör av vad detta perspektiv innebär benämner han ”retrospektiv reflektion” 
(ibid.). I denna tolkning avvisas idén om berättelsen som en exakt återgivning 
av verkligheten. Öberg menar att den retrospektiva reflexionen bl.a. innebär 
att vara medveten om att livsberättelsen är påverkad av det liv man levt och 
hur man uppfattat sitt liv. Det förflutna får en mening ur ”nuets perspektiv” 
(a.a. s. 48). Jag delar denna syn. 

Tillförlitligheten i retrospektiva uppgifter tycks emellertid variera beroende 
på vilket område det är som undersöks. Även om resultaten från olika studier 
varierar något, pekar Scott och Alwin (a.a.) på att data om t.ex. arbetslivserfa-
renhet tycks vara relativt tillförlitliga medan människors minnen om sina tidi-
gare planer och förväntningar tenderar att vara påverkade av vad som hänt 
senare i livet och de nuvarande omständigheterna. Lin, Ensel och Lai (a.a.) 
menar att det finns mycket som talar för att retrospektiva uppgifter som går 
långt tillbaka i tiden inte är så tillförlitliga, om de inte gäller kriser och drama-
tiska händelser. Flera studier pekar på att förekomsten av minnesfel ofta ver-
kar vara kopplade till bl.a. rutinartade erfarenheter och psykologiska, snarare 
än till sociala erfarenheter (a.a. s. 250). I detta sammanhang kan konstateras 
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att många av de händelser som intervjupersonerna i denna studie berättade om 
i första hand var just händelser av dramatisk karaktär. Samtidigt är det viktigt 
att påminna sig om att livsloppsperspektivet innebär att vara medveten om att 
specifika erfarenheter påverkar människor olika och hur man påverkas av 
händelser och erfarenheter handlar också om när i livet de inträffar. En hän-
delse som är viktig under en period i livet behöver inte vara det i en annan och 
omvänt.     

Ytterligare en begränsning med retrospektiva studier, som Scott och Alwin 
(a.a.) diskuterar, är att det bara är överlevare som är möjliga att intervjua, 
vilket bör kunna tolkas både bildligt och bokstavligt. Det förstnämnda exemp-
lifierar forskarna med studier där syftet är att undersöka hur hushåll formeras 
och upplöses. Att då enbart intervjua hushåll som fortfarande är intakta och 
har ”överlevt” snedvrider resultatet. Ett bokstavligt exempel kan hämtas från 
studien som redovisas i denna avhandling. Av de från början elva intervjuper-
soner som deltog i den kvalitativa fördjupningsintervjun har tre avlidit och en 
har försvunnit. Som redan påtalats, om och i så fall hur resultatet sett an-
norlunda ut om också dessa personer ingått i den sista uppföljningsintervjun 
går därmed inte att få svar på.  

Scott och Alwin (a.a.) menar, att trots problem med tillförlitligheten när det 
gäller retrospektiva data kan människors egen syn på tidigare erfarenheter och 
händelser vara precis det man som forskare är ute efter. Mitt intresse har varit 
just intervjupersonernas egna uppfattningar om sig själva och sitt förflutna. 
Det går förstås att ifrågasätta sanningshalten i deras berättelser om olika för-
hållanden men sammantaget menar jag att intervjupersonernas berättelser både 
speglar hur de ser på sig själva och sina liv men också att de säger något om 
vad som faktiskt hänt. Jag väljer att se de retrospektiva uppgifterna som en 
tillgång i studien. De har bidragit med att ge rikare och mer fördjupad bild av 
intervjupersonerna och deras liv. 
 

Etiska synpunkter  
Studien har genomförts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 
krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Den nordiska 
undersökningen påbörjades och genomfördes före nu gällande lagstiftning om 
etikprövning (Lagen 2003:460 om etikprövning av forskning som avser män-
niskor). Vid tidpunkten för undersökningen krävdes dels tillstånd från Datain-
spektionen för att registrera känsliga personuppgifter, dels att studien upp-
fyllde det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) krav 
på öppenhet, självbestämmande, konfidentialitet och autonomi.  

Urvalet av intervjupersoner till undersökningen skedde genom kontakt med 
socialförvaltningen i den aktuella kommunen och efter ett särskilt tillstånd av 
socialnämnden. Därefter skickades ett brev till de utvalda personerna där 
undersökningen presenterades med en förfrågan om intresse av att delta. Per-
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soner som ville ha mer information eller hade frågor om undersökningen 
uppmanades att ta kontakt med den dåvarande projektgruppen. I brevet poäng-
terades att deltagandet var helt frivilligt och att det inte var en förutsättning för 
fortsatt socialbidrag, vidare att undersökningen skulle genomföras under full-
ständig sekretess och att svaren endast skulle presenteras i en form där en-
skilda individer eller enskilda svar inte kunde identifieras. Informationen upp-
repades sedan muntligt före varje enskild intervju. Konfidentialiteten garante-
rades genom att alla uppgifter avidentifierades och förvarades i ett låst plåt-
skåp och kodförteckningen förvarades separat från materialet i övrigt, något 
som fortsatt gäller.  

Av de 173 personerna som intervjuades vid grundintervjun 1989/1990 var 
det 160 som sade ja till att låta sig intervjuas igen ett år senare. Som framgått 
tidigare i kapitlet, var det i anslutning till denna uppföljningsintervju som jag 
också tillfrågade ett antal personer om de var intresserade av att ställa upp på 
en fördjupad intervju. De 11 personer som slutligen sade ja har med andra ord 
uttryckligen gett sitt samtycke till att låta sig intervjuas flera gånger av mig 
och sade också ja till att jag kunde kontakta dem igen om det senare skulle bli 
aktuellt med ytterligare en intervju. Man kan naturligtvis fråga sig hur man ska 
se på ett medgivande efter så pass lång tid men med den erfarenhet jag hade av 
att ha träffat dem flera gånger tidigare ansåg jag att det var etiskt försvarbart. I 
mitt brev, inför den kvalitativa intervjun 2008, påminde jag om när jag senast 
intervjuade dem och om vad och informerade om syftet med den nya studien. 
Jag betonade att deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter skulle behand-
las konfidentiellt. Av brevet framgick också att jag tänkte ta kontakt med dem 
en vecka senare men att de också hade möjlighet att kontakta mig per telefon 
eller via e-post. Av dem som var i livet var det sex av de åtta tidigare intervju-
personerna som kontaktade mig i stort sett omgående med beskedet att de 
accepterade att ställa upp på ytterligare en intervju. Som också framgått tidi-
gare, var det en person som inte alls kom ihåg att vi träffats tidigare och som 
först efter information om den tidigare undersökningen, sade ja. Den sista 
tidigare intervjupersonen svarade inte på mitt brev och inte heller på det på-
minnelsebrev som jag skickade, vilket jag tolkade som att hon inte ville delta.       

Enligt Kvale och Brinkman (2009) bör man redan då en undersökning in-
leds ta hänsyn till etiska frågeställningar av olika slag. Under intervjusituat-
ionen t.ex., måste man reflektera över tänkbara konsekvenser för den som 
intervjuas, som ”stress under intervjun och förändringar i självuppfattning” 
(a.a. s. 79). Vid ett seminarium under avhandlingsarbetets gång, uttrycktes 
farhågor kring hur intervjupersonernas liv gestaltat sig och hur jag skulle agera 
i den händelse en intervju satte igång processer som kunde resultera i att inter-
vjupersonen mådde psykiskt dåligt. Min tanke var att i så fall hjälpa till med 
en kontakt med psykolog eller psykiatrisk mottagning. Detta blev dock aldrig 
aktuellt. De flesta som jag intervjuade gav inte överhuvudtaget uttryck för 
något motstånd när det gällde att berätta om sina liv och vad de hade varit med 
om. Ibland var det dock uppenbart att några personer blev påverkade av sina 
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berättelser och några av intervjupersonerna uttryckte att intervjun inneburit att 
de började reflektera över sina liv och påminna sig sådant som de inte tänkt på 
under många år. En av intervjupersonerna var mycket tydlig med att han ville 
berätta om sina svårigheter och att han såg berättandet som en del i att bear-
beta sina upplevelser och erfarenheter. Innan intervjun började, var jag noga 
med att betona frivilligheten i att berätta eller inte berätta och att de kunde 
avbryta intervjun när som helst.  

Något som inte tycks vara en helt ovanlig situation är att viktig och intres-
sant information kommer fram när intervjun avslutats och bandspelaren 
stängts av (se t.ex. Wrede –Jäntti 2010, Angelin 2009 och Snellman 2010). 
Vid ett tillfälle, när intervjun i stort sett var avslutad, började en av intervju-
personerna att berätta om några djupt personliga erfarenheter, som gällde dra-
matiska händelser om en av föräldrarna. Denna situation kan tolkas på flera 
sätt. En förklaring kan vara att intervjupersonen kände sig friare att berätta när 
bandspelaren inte var på, en annan att hon inte längre såg mig som forskare 
eller att hon, efter att intervjun pågått under flera timmar, fått förtroende för 
mig som person. I det här fallet frågade jag efter en stund om hon tyckte att 
det var ok att jag bandade hennes berättelse. Hon hade ingenting emot att jag 
satte på bandspelaren igen men i efterhand beslöt jag dock, av sekretesskäl, att 
utelämna det mesta av den information som kom fram. Samtidigt bidrog hen-
nes berättelse till att jag fick en djupare förståelse för hennes liv och erfaren-
heter.   

När ett intervjumaterial presenteras är det viktigt att ändra både namn och 
andra uppgifter för skydda intervjupersonernas privatliv, samtidigt som man 
inte får göra så stora ingrepp att innebörd och mening påverkas (Kvale och 
Brinkman 2009). Kvale och Brinkman menar att det idealiska är att kvalitativ 
forskning både producerar vetenskaplig kunskap och bidrar till att förbättra 
människors villkor, vilket ställer krav på att resultaten redovisas på ett sätt 
som både är vetenskapligt och etiskt försvarbart. Vid redovisningen av materi-
alet har jag, i syfte att skydda intervjupersonernas identitet, ändrat alla person-
namn och släktrelationer liksom vissa andra uppgifter som skulle kunna möj-
liggöra identifiering. Exempelvis har namn på platser, behandlingsenheter och 
de flesta organisationer utelämnats. 
 

Intervjupersonerna och deras situation 1989 – 1991 
Jag vill här ge en presentation av intervjupersonerna och deras situation som 
den såg ut 1989/1990 då jag träffade dem första gången. Redovisningen byg-
ger på de svar som intervjupersonerna lämnade vid de två första intervjutill-
fällena; grundintervjun och den första uppföljningsintervjun. Åtta personer 
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intervjuades under senhösten 1989 och de övriga tre i början av 1990. 22 Inter-
vjupersonernas situation och förhållanden vid den sista kvalitativa intervjun 
beskrivs i kapitel 8 som har fokus på förändring när det gäller försörjning och 
arbete.    

Lasse var 30 år vid den första intervjun 1990. Han var ensamstående och 
hade inga barn. Hans utbildning var oavslutade grundskolestudier. Under flera 
år hade han haft bostadsproblem och hade därför kontakt med en särskild en-
het för bostadslösa under en tid. Lasse hade haft kontakt med socialbyrån till 
och från under årens lopp. Ett halvår före intervjun hade Lasse sagt upp sig 
från sitt arbete eftersom han vantrivdes och var nu arbetslös. Då intervjun ägde 
rum var han inskriven vid socialbyråns s.k. Rehab-team för andra gången. På 
frågan om den viktigaste orsaken till att han hade socialbidrag, svarade han att 
han hade arbetsproblem. Vid den andra intervjun ett år senare, hade Lasse 
slutat på Rehab-teamet, arbetat i några månader men sedan sagt upp sig och 
därefter varit arbetslös och sen sjukskriven. Han hade fortfarande kontakt med 
socialbyrån. Lasse mådde betydligt sämre än året innan. Han hade psykiska 
problem och hade regelbunden kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottag-
ning. Han bedömde sina möjligheter att få arbete inom den närmaste tiden som 
mycket dåliga. Sammantaget tyckte han att hans situation var sämre än året 
innan. 

Miguel (35 år) kom till Sverige i mitten av 1980-talet. Vid den första inter-
vjun 1989 arbetade han heltid på ett hotell i Stockholm. Hans utbildning var 
en fyraårig oavslutad juristutbildning. Miguel uppgav att skälet till att han fick 
socialbidrag var att hans lön inte räckte till för att försörja familjen. Familjen 
hade också bostadsproblem och bodde vid den här tidpunkten i ett hotellrum 
på 25 kvm. Miguel hade problem med sin fysiska och psykiska hälsa. Miguel 
var i ungefär samma situation ett år senare.  

Katarina (31 år) hade socialbidrag i perioder när hon inte orkade arbeta 
heltid eller i skarvar mellan olika arbeten. Vid intervjutillfället i december 
1989, beskrev hon att det funnits olika orsaker till hennes socialbidragsbehov 
under årens lopp, varav en del handlade om att hon mått psykiskt dåligt i sam-
band med olika händelser. Den viktigaste orsaken ansåg hon vara att hennes 
arbetsinkomst var för låg. Vid intervjutillfället hade hon en fast anställning 
och hade inte haft socialbidrag på en tid. Hennes utbildning var en tvåårig 
vårdutbildning från gymnasiet. Katarina var ensamstående med en fyrårig son. 
Genom socialbyrån hade Katarina också en kontaktfamilj23 där sonen vistades 
var tredje vecka. Vid uppföljningsintervjun hade hon precis börjat ett nytt 
arbete efter att ha blivit avskedad från sitt tidigare jobb. Under året hade hon 
hade varit i kontakt med socialbyrån och fått ekonomisk hjälp vid ett tillfälle.  

                                                        
22 I bilagan sammanfattas situationen vid dessa båda intervjutillfällen schematiskt.   
23 Kontaktfamilj är en frivillig insats som erbjuds av socialtjänsten. Kontaktfamiljen fungerar som en 
extrafamilj för det berörda barnet och som en avlastning för barnets förälder/föräldrar.   
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Ivan (43 år) kom till Sverige i början av 1980-talet då han var 34 år gammal. 
Han var gymnasieutbildad och hade också gått en tvåårig ingenjörsutbildning. 
Vid den första intervjun hösten 1989 hade Ivan en fast anställning som vakt-
mästare sedan några år tillbaka. Han uppgav samma skäl som Miguel till att 
han fick socialbidrag, dvs. lönen räckte inte till för familjens försörjning. De 
ekonomiska problemen uppstod i samband med att hans fru och två barn, 18 
och fyra år, kom till Sverige. Han hade en del psykiska problem; han var de-
primerad, hade ångest och led av sömnlöshet. Kontakten med socialbyrån 
upphörde i samband med att hans fru började arbeta. Ivan arbetade fortfarande 
på samma arbetsplats ett år senare. Han hade skilt sig under året och mådde 
inte bra.  

Ann-Louise (24 år) gick en arbetsmarknadsutbildning och fick socialbidrag 
pga. att hennes utbildningsbidrag inte räckte till. Vid den första intervjun 1989 
berättade hon att hon tidigare hade haft narkotikaproblem. Ann-Louise hade 
också kontakt med kriminalvården eftersom hon dömts till skyddstillsyn och 
övervakning för bedrägeri. Hennes utbildning var treårigt gymnasium. Hon 
var ensamstående och hade inga barn. Året därpå hade Ann-Louise en fast 
anställning. Hon hade haft kontakt med socialbyråns narkomanvårdsgrupp vid 
ett tillfälle och hade fortfarande kontakt med kriminalvården. Ann-Louise 
hade en del psykiska problem och ville ha hjälp för sin ångest och depression 

Glenn (45 år) intervjuades i januari 1990. Han var ensamstående utan barn 
och hade kontakt med socialtjänsten pga. ”nervproblem” som innebar att han 
hade svårt att behålla ett arbete. Han var inskriven vid Arbetsförmedlingen 
men hade inte haft någon kontakt på två år. Glenn var arbetslös, missbrukade 
alkohol och var sjukskriven med jämna mellanrum. Han hade regelbunden 
kontakt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Glenns utbildning var 
åttaårig folkskola. Vid uppföljningsintervjun hade Glenn precis fått sjukbidrag 
och då upphörde också kontakten med socialbyrån. Hans ekonomi hade för-
bättrats och hans alkoholproblem hade minskat.  

Arne (36 år) Arne hade ingen kontakt med socialbyrån vid det första inter-
vjutillfället 1990 men hade tidigare haft det pga. narkotikamissbruk då han 
bl.a. fått hjälp att komma till ett behandlingshem. Arne hade avslutade grund-
skolestudier bakom sig och nyligen avslutat en fastighetsskötarutbildning. Han 
var nu drogfri. Arne var sammanboende sedan flera år men hade inga barn. 
När uppföljningsintervjun ägde rum hade Arne arbetat som fastighetsskötare i 
drygt ett år.  

Berit (49 år) hade haft alkoholproblem i ungefär 25 år och var arbetslös se-
dan många år. Vid den första intervjun 1990 uppgav hon att hon fick socialbi-
drag pga. att hon var arbetslös och alkoholist. Berit hade regelbunden kontakt 
med socialbyrån sedan drygt 10 år. Några år före den första intervjun hade 
Berit blivit av med sin bostad och bodde nu inneboende. Hennes utbildning 
var åttaårig folkskola. Berit hade stora hälsoproblem pga. sitt mångåriga alko-
holmissbruk. Helst ville hon ha förtidspension. Vid den andra intervjun var 
Berit i betydligt bättre form än året innan. Hon hade varit nykter under nio 
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månader och dessutom arbetat för första gången på drygt 10 år. Berit bodde nu 
på ett inackorderingshem men stod i kö för en försökslägenhet. Hon ansåg att 
socialbyrån hade haft stor betydelse för henne under året. Berit avled 1994.     

Leif var 36 år när den första intervjun ägde rum 1990. Han var ensamstå-
ende och hade inga barn. Sedan 10 månader hade han en timanställning inom 
äldreomsorgen. Den viktigaste orsaken till att han hade kontakt med socialby-
rån var att hans ekonomi var förstörd pga. de missbruksproblem han hade haft 
sedan han var 13 år. Han hade också fått hjälp till psykoterapikostnad. Under 
de senaste åren hade han haft ett flertal återfall, varit sjukskriven i perioder 
och haft olika ströjobb. Hans utbildning var tvåårig social linje, som han läst 
in på Komvux. Några månader före intervjun hade han varit inlagd på Maria-
polikliniken för avgiftning. Leif mådde bättre året därpå. Han kände sig psy-
kiskt stabilare och hade också läst statskunskap på universitetet under en ter-
min samtidigt som han arbetade på kvällar och helger. Han hade fortfarande 
kontakt med socialbyrån men hade också fått avslag, vilket hade resulterat i att 
han nu hade en hyresskuld. Leif avled 2008.  

Stefan (22 år), hade haft kontakt med socialbyrån i flera år. Vid det första 
intervjutillfället 1990 svarade han att skälet till att han hade socialbidrag var 
”ekonomiskt trassel” och att han inte kunde hålla i pengar. Han fick också 
bidrag till psykoterapi. Han uppgav att han också hade vissa missbrukspro-
blem. Stefan bodde ensam i en försökslägenhet, som han skulle vräkas ifrån 
inom kort. Han stod i kö för en plats i ett familjehem. Hans utbildning var 
nioårig grundskola. Stefan hade en dotter som bodde hos sin mormor. Under 
uppföljningsåret hade Stefan varit i familjevård i nästan ett år. Han hade slutat 
att missbruka och ville nu försöka ta körkort och på sikt få arbete och bostad. 
Han hade regelbunden kontakt med socialbyrån. Stefan avled 2007. 

Lena (24 år), svarade att hon fick socialbidrag för att hon saknade pengar 
och arbete. Vid intervjun 1990 uppgav hon också att hon missbrukade amfe-
tamin någon enstaka gång. Sedan ett år tillbaka hade hon kontakt med öppna 
kriminalvården men berättade inte av vilket skäl. Lenas utbildning var nioårig 
grundskola. Hon var ensamstående med en fyraårig son. Vid uppföljningsin-
tervjun berättade Lena att hon missbrukat narkotika en hel del både under det 
gångna året och tidigare men att hon nu varit på behandlingshem och hade 
minskat sin narkotikakonsumtion. Hon var fortfarande arbetslös och hade 
kontakt med socialbyrån. Lena försökte söka jobb men sade att det inte gick så 
bra. Hon betraktade sig själv som arbetsskygg. Lena gick inte att nå för den 
kvalitativa uppföljningsintervjun 2008/2009. 
 

De empiriska kapitlen 
Efter detta metodkapitel följer nu fyra empiriska kapitel. Som tidigare nämnts 
har de två kvalitativa intervjuerna hanterats på delvis olika sätt. I huvudsak 
handlar det om att intervjuerna hade fokus på helt olika teman. Det betyder 
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också att jag använder delvis olika tolkningsraster i kapitlen. Livsloppsper-
spektivet är dock det övergripande perspektivet i samtliga kapitel.  

Det första empiriska kapitlet (kapitel 6) handlar om intervjupersonernas 
bakgrund och uppväxt och avser att ge en inramning åt de övriga empiriska 
kapitlen. Det kapitlet bygger i första hand på vad de sju intervjupersonerna 
berättade vid den sista kvalitativa intervjun 2008/2009. Kapitel 7 behandlar 
den period som är ursprunget till hela avhandlingen, dvs. den period då inter-
vjupersonerna hade socialbidrag och kontakt med socialbyrån. Det material 
som används här kommer från den första kvalitativa intervjun i början av 
1990-talet och omfattar samtliga 11 intervjupersoner. Som framgått, var det 
primära syftet med den intervjun att spegla kontakten med socialbyrån. En 
viktig utgångspunkt för analysen är Leisering och Leibfrieds (1999) kvalita-
tiva studie om tyska bidragsmottagares sätt att hantera situationen med social-
bidrag. Kapitel 8 handlar om faktorer som haft en avgörande betydelse för 
intervjupersonernas långsiktiga försörjnings- och arbetsmönster. Kapitlet har 
en mer strukturell ansats än de övriga. Den analytiska utgångspunkten är be-
greppen förankring, utestängning och marginalitet. Denna analysram är i lik-
het med livsloppsperspektivet processorienterad och speglar förhållanden över 
tid. Kapitlet bygger framför allt på vad som framkom vid den sista intervjun 
2008/2009 men har i vissa fall kompletterats med material från grund- och 
uppföljningsintervjun 1989-1991. I kapitlet beskrivs intervjupersonernas situ-
ation ur tre olika tidsperspektiv. I det kortare 1-årsperspektivet ingår samtliga 
11 intervjupersoner men i övrigt fokuserar kapitlet på de sju intervjupersoner-
na som deltog i samtliga intervjuer. Tanken med det sista empiriska kapitlet 
(kapitel 9) är att belysa sådant som inte fångats upp i de övriga kapitlen och 
baserar sig i första hand på den sista kvalitativa intervjun 2008/2009. Det hu-
vudsakliga analysrastret här är livsloppsperspektivet och de princi-
per/nyckelfaktorer som pekas ut som centrala för hur livsloppet kommer att 
gestalta sig. I kapitlet har jag valt att särskilt lyfta fram fyra av de sju intervju-
personerna. Deras berättelser speglar ett antal kritiska händelser som verkar ha 
påverkat livet i hög grad och är på så vis viktiga aspekter som är av centralt 
intresse i denna avhandling. 
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Kapitel 6 Uppväxtvillkor  

I detta kapitel presenteras intervjupersonernas bakgrund och uppväxtvillkor 
och hur de beskriver att de hanterat olika händelser, situationer och föränd-
ringar under uppväxten. Vidare beskrivs och analyseras olika övergångar; 
mellan barndom och tonår och att som tonåring vara på väg in i vuxenlivet. 
Avsikten är att ge en skissartad bild av hur livet såg ut fram tills dess att de 
som vuxna sökte socialbidrag men också ge en bakgrund och inramning åt de 
övriga empiriska kapitlen. I den första delen av kapitlet ges en kortare be-
skrivning av  vad intervjupersonerna valde att lyfta fram om sin barndom. 
Därefter följer ett något längre avsnitt om tonårstiden. Kapitlet tar sin ut-
gångspunkt i flera av de livsloppsprinciper som formulerats av Giele och Elder 
(1998) och som jag tidigare redogjort för. I huvudsak knyter jag an till den 
princip som lyfter fram människan som aktör och principen om tid och timing, 
dvs. att konsekvenserna av livsövergångar och händelser varierar beroende på 
när de inträffar i en persons liv.    

 

Inledning 
Av kapitlet framgår att flera intervjupersoner har haft en mycket problemfylld 
uppväxt. Även om möjligheterna att agera är begränsade under uppväxten 
framstår intervjupersonerna trots allt som aktörer. Detta visar sig som tydligast 
i berättelserna om tonåren då flera av dem gör mer eller mindre tydliga vägval 
som får konsekvenser både på kort och på lång sikt. Deras förutsättningar och 
personliga resurser skiljer sig dock åt. Några av intervjupersonerna visar tidigt 
upp en förmåga att hantera svårigheter och problem på ett konstruktivt sätt. 

När jag träffade intervjupersonerna igen efter nästan 20 år, utgjorde deras 
barndom och uppväxt ett eget frågeområde. Frågorna var ganska allmänna och 
handlade bl.a. om hur och var man vuxit upp, relationer till föräldrar, eventu-
ella syskon, vänner och om skolan. Hur mycket eller lite intervjupersonerna 
berättade om sin bakgrund varierade. De områden som de valde att lyfta fram 
och berättade om var händelser som tycktes ha påverkat dem starkt. I de flesta 
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fall var det frågan om olika slags svårigheter och problem under uppväxten. 
Ibland handlade det om starka upplevelser och händelser, som kan beskrivas 
som kritiska händelser eller vändpunkter och som innebar att livet tog en ny 
vändning.  

Med sina berättelser uppfattade jag att intervjupersonerna både ville ge mig 
en bakgrund till hur de är som personer idag men också ge en förklaring till att 
livet blivit som det blivit. I första hand är det tonårstiden som intervjuperso-
nerna berättar om. Beskrivningarna av barndomen däremot, var oftast ganska 
summariska. Om det beror på svårigheter att komma ihåg eller att man inte 
längre fäster något större avseende vid barndomen är svårt att veta. I likhet 
med vad Wheaton och Gotlib (a.a.) påpekar kan en möjlig förklaring vara att 
de först i vuxen ålder kunnat värdera betydelsen av olika händelser och att det 
då är tonåren som framstår som den viktiga perioden. Av de sju intervjuperso-
nerna var det fyra -Katarina, Ivan, Ann-Louise och Miguel som berörde sin 
barndom medan de övriga -Arne, Glenn och Lasse i huvudsak uppehöll sig 
kring hur de hade upplevt sin tonårstid.  

En viktig fråga, men som inte är helt enkel att besvara, är vad uppväxten 
har betytt i ett längre perspektiv. Är det möjligt att identifiera olika sårbarhets- 
eller skyddsfaktorer som haft betydelse för det fortsatta livsloppet? Hur ser 
intervjupersonerna själva på sin uppväxt? Det finns en mängd psykologisk, 
sociologisk, epidemiologisk och annan forskning kring vilka faktorer i barn-
domen som har betydelse för den vuxna individens fortsatta liv (McLeod & 
Almazan 2004). När det gäller studier av hur sociala problem kan överföras 
mellan generationer, har barnpsykiatrikern Gustav Jonsson spelat en avgö-
rande roll i Sverige.  I sin uppföljning av ungdomar som varit intagna på be-
handlingshemmet Skå, visade Jonsson (1969) att ungdomarna hade föräldrar 
som själva haft sociala svårigheter och uppväxtvillkor som liknade bar-
nens/ungdomarnas uppväxtvillkor. Han fann även samband mellan föräldrars 
och ungdomars värderingar och attityder till olika företeelser, t.ex. till arbete 
och försörjning. Att teorin om att sociala problem går i arv har, som nämndes i 
kapitel 3, ifrågasatts i flera studier (Stenberg & Hård af Segerstad 1997, 
Bäckman & Nilsson 2011a och Edmark & Hanspers 2011). Det bör dock på-
pekas att dessa studier är registerstudier till skillnad från Jonssons undersök-
ningar.  

Ett annat, mindre deterministiskt betraktelsesätt är att istället granska fak-
torer som tycks kunna skydda individen från sociala problem senare i livet 
trots en problematisk uppväxt. Resilience är ett begrepp som kan översättas till 
motståndskraft och återhämtningsförmåga (Moen 1997, Andersson 2008). 
Individer med denna förmåga har lättare att hantera negativa livshändelser. 
Faktorer som tycks öka individens motståndskraft och såtillvida kan fungera 
som skyddsfaktorer är t.ex. problemlösningsförmåga, social kompetens och 
tillit till den egna förmågan. Enligt Andersson (a.a.) är återkommande teman i 
forskningen om resilience också betydelsen av nära relationer till stödjande 
vuxna, bra skolor och kontakt med kompetenta vuxna i omgivningen. Mask-
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rosbarn är ett populärvetenskapligt begrepp som ibland används i samman-
hanget. Andersson (a.a.) menar dock att begreppet är olämpligt att använda 
därför att det kan ge intryck av att personer med större motståndskraft än 
andra inte skulle vara i behov av stöd för att klara av olika svårigheter. Resili-
encebegreppet har likheter med det Clausen (1993) benämner adolescent plan-
ful competence, vilket berördes i kapitel 3. Också Clausen betonar vikten av 
personliga egenskaper, föräldrastöd, sociala kontakter och förmåga att fatta 
konstruktiva beslut. Som tidigare nämnts, finns dock ett stråk av determinism 
även hos Clausen. Även om Clausen anser att individer själva skapar sitt liv 
menar han samtidigt att förmågan och kompetensen i slutet av tonåren är en 
starkt förutsägande faktor för hur livsloppet i stort gestaltar sig.     

Faktorer under uppväxten, som i forskningen anses ge en starkt förhöjd 
risk för ohälsa och en sämre social situation i livet, är bl.a. missbruk och psy-
kisk sjukdom hos föräldrarna, brist på stöd och intresse från föräldrars sida 
och bristande känslomässig kontakt med föräldrarna (Ringbäck-Weitoft 2010, 
Sundell & Forster 2005, Socialstyrelsen 2006a och 2010). Forskningen om 
risk- och skyddsfaktorer visar att det är den sammantagna effekten av en rad 
belastningsfaktorer som tillsammans kan ge en sämre social situation än för 
befolkningen i stort (Andersson a.a.). Men samband på gruppnivå behöver inte 
betyda att de också gäller för alla enskilda individer. Hur barn och unga reage-
rar på svårigheter och problem är individuellt. Några enkla samband mellan en 
problematisk uppväxt och senare svårigheter i livet tycks inte finnas.  

Som tidigare berörts kan möjligheterna att agera självständigt ibland vara 
begränsade, som under barndomen. Att intervjupersonerna är aktörer som har 
olika personliga resurser och förmåga till problemlösning är något som blir 
mera synligt i berättelserna om tonårstiden. Det är då som flera av intervjuper-
sonerna gör mer eller mindre tydliga vägval. Alla människor gör val av skilda 
slag och agerar under uppbyggnaden av sitt eget livslopp. Men handlingar och 
val kan vara mer eller mindre konstruktiva, de kan få önskade eller oönskade 
konsekvenser, leda till måluppfyllelse eller ånger. Att vara aktör i sitt eget liv 
är inte detsamma som att säga att livet blir exakt så som vi tänkt (Gecas 2004).   

 

Barndomen 
Det finns både likheter men också tydliga skillnader i intervjupersonernas 
beskrivningar av sin uppväxt. Det som förenar fem av de sju intervjupersoner-
na är att de vuxit upp under förhållanden som kan betecknas som problema-
tiska eller svåra i en eller flera bemärkelser. Vad som också framgår av inter-
vjupersonernas berättelser är att de hanterade och anpassade sig till händelser 
och situationer på skilda sätt under uppväxten. Fem av intervjupersonerna 
växte upp under omständigheter som enligt flera av de nyss nämnda studierna 
innebär ökad risk för framtida problem, som missbruk och psykisk sjukdom 
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hos föräldrarna. Tre intervjupersoner -Glenn, Lasse och Katarina- växte upp 
med en förälder eller annan vuxen som missbrukade eller hade psykiska pro-
blem eller som hade båda problemen. Ivan växte upp under mycket fattiga 
förhållanden, där bestraffningar, stryk och ibland misshandel förekom. Arne, i 
sin tur, beskrev sina föräldrar som känslomässigt distanserade och att de bara 
klarade att ge ”kärlek på avstånd”. I detta avsnitt beskrivs uppväxten för de 
fyra intervjupersoner, som var de som beskrev sin barndom mest utförligt. 
Deras berättelser och erfarenheter utgör två kontraster och beskriver helt olika 
slags uppväxtvillkor.  
  

En utsatt barndom 
Två av de intervjupersoner som berättade relativt ingående om sin barndom 
och uppväxt var, som redan angivits ovan, Katarina och Ivan. Både växte upp 
under omständigheter som kan betraktas som riskfyllda, bl.a. genom före-
komst av missbruk och frånvaro av stabila och trygga vuxna som kunde ge 
stöd och hjälp när det behövdes. Katarina visar tidigt upp en förmåga att 
handskas med problem på ett moget eller kanske snarast brådmoget sätt. Hon 
tycks också tidigt i livet ha klivit in i en vuxenroll. För Ivan, som växte upp 
under mycket fattiga omständigheter, tycks en stor del av tillvaron ha gått ut 
på att överleva.    

Katarina växte upp hos sin farmor och farfar i en kommun i Stockholms 
län. Hennes mamma var mycket ung då hon fick Katarina och lämnade över 
vården till sina svärföräldrar. Katarina träffade bara sin mamma sporadiskt 
under uppväxten. Hon beskriver mamman som ansvarslös och opålitlig. 
Mamman var inte särskilt intresserad av träffa Katarina utan ställde ofta in 
planerade träffar. Katarina säger att eftersom hennes mamma ”inte var så bra 
på det här med ansvar”, var det kanske lika bra att hon fick växa upp hos far-
föräldrarna. Men när Katarina var åtta år dog hennes farfar. Efter det började 
farmor att dricka alltmer alkohol och skaffa sig män som hade liknande pro-
blem. Det blev mer och mer så att Katarina fick ta hand om sin farmor. Tidigt 
i livet tycks hon ha blivit ”mamma” till sin farmor:  

   
...förstöra spriten, hälla ut hälften, i med vatten, skaka. Sno pengar för 
att hon inte skulle ha kvar till dricka, så gjorde jag ju då. Jag gick 
emellan när hon blev slagen. Jag var där och skyddade, ja skötte om 
henne helt enkelt, såg till att hon inte hade blåmärken och så för myc-
ket. Sen kunde hon vara nykter där emellan, det var ingen som miss-
tänkte att hon var alkoholist.  
 

Dessa förhållanden pågick ända fram till i början av tonåren, vilket jag 
återkommer till längre fram i kapitlet.  

Ivan var den som berättade mest utförligt om sin barndom. I gengäld berät-
tade han i stort sett ingenting om sina tonår. Han växte upp i ett land i Östeu-
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ropa tillsammans med sju äldre syskon. Pappan arbetade som nattvakt och 
mamman tog hand om barnen men arbetade också extra med tvättarbete. Båda 
föräldrarna var analfabeter. Redan vid fem års ålder fick Ivan börja bidra till 
sitt uppehälle. Ivans uppväxt skiljer sig från de övrigas såtillvida att han är den 
enda som bokstavligt har upplevt hunger och fattigdom. Ivan tycks vara en 
överlevare både bokstavligt och bildligt, något som går igen när han senare 
berättar om sitt vuxna liv. Han menar att den svåra uppväxten har härdat ho-
nom och gjort att han lättare kan hantera olika svårigheter i livet. När han 
jämför sitt liv med hur människor har det idag har han svårt att förstå hur de 
kan klaga över att livet är svårt.  

Han berättar att han som barn ständigt var inriktad på hur han skulle kunna 
skaffa sig mat och att lösa problemen för dagen. Det var inte mycket annat han 
hade i tankarna, säger han. Eftersom hans familj var så fattig skickades Ivan 
iväg till släktingar ute på landet när han var drygt sex år gammal:  
 

Och de hade inga barn, men de hade fem grisar. Och det var jag som 
var ansvarig för att de fem grisarna, att de skulle vara mätta vid fyrati-
den på morgonen och klockan sex på kvällen. Det dröjde inte länge för-
rän jag ville därifrån. Så jag gick på tågstationen och för att ta vilket 
tåg som helst, var som helst i världen. Då kom polisen och hittade mig 
och förde mig tillbaka till dem. När de gick till jobbet på morgonen 
stängde de mig ute på gården och jag fick en bit bröd och lite marme-
lad. Och det var hela maten för hela dagen. Jag hade inga kompisar, 
jag hade ingenting. Jag var ute på gården och stirrade på himlen fram 
till kvällen när de kom hem. Och på kvällen när de kom hem från jobbet 
då åt de friterat fläsk och pommes frites och jag fick bröd och marme-
lad.  

 
Det dröjde åtta månader innan Ivan återvände till föräldrahemmet. Han var 
glad och lättad trots att det inte var mycket bättre hemma. Han fick en hel del 
stryk i föräldrahemmet men berättade att han trots det ändå kände en viss kär-
lek från sin mamma. Relationen till den äldste brodern var mycket dålig. När 
Ivan var omkring sju år gick brodern en utbildning för att kunna söka in på en 
militärskola. Under veckosluten när han kom hem praktiserade han vad han 
hade lärt sig genom att förhöra Ivan med mycket brutala metoder. Ivan miss-
handlades under flera år och föräldrarna förmådde inte att ingripa och sätta 
stopp. Först när brodern stod i begrepp att gifta sig upphörde misshandeln:  
 

Då satte han punkt och jag var lycklig. Men den perioden mellan sju 
och elva år…om jag haft en pistol hade jag säkert tagit livet av honom.   

 
Med undantag av berättelsen om när han försökte fly hem från sina släktingar 
går det inte att utläsa hur han handskades med svårigheter han var med om. 
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Vid ett par tillfällen under intervjun säger Ivan att han är glad över att han var 
så pass stark att han överlevde alls.  
 

En god uppväxt 
Av samtliga intervjupersoner är det bara Ann-Louise och Miguel som beskri-
ver att de haft en någorlunda ”normal” eller god uppväxt. Även om de var med 
om svårigheter och problem så är det ingen av dem som berättar om några 
destruktiva inslag under uppväxten, som t.ex. missbrukande eller våldsamma 
föräldrar. Miguel hade problem i sin relation till pappan men ger samtidigt en 
generell bild av att befinna sig i en omgivning med kärleksfulla personer som 
vill honom väl. Utmärkande för båda två är också att de beskriver sina mödrar 
som starka och kompetenta. Att växa upp under goda omständigheter bör ge-
nerellt innebära ett försprång och därmed ökad förmåga och möjlighet att 
hantera svårigheter senare i livet (Clausen 1993, Moen 1997, Andersson 
2008). Miguel tycks ha de flesta av de egenskaper som Clausen (a.a.) sam-
manfattar i begreppet adolescent planful competence. Han har självförtroende, 
intellektuell kapacitet och vet vad han vill. Han har starka drivkrafter att göra 
något av sitt liv, något som är en röd tråd i hans berättelse om senare skeden i 
livet.  

Ann-Louise växte upp i en förort till Stockholm med båda sina föräldrar 
men utan syskon. Mamman arbetade inom vården och pappan var ” en riktig 
knegare”. Hon beskriver sin mamma som ”kittet” i familjen; hon var den som 
löste konflikter och tog hand om det mesta. Ann-Louise tycker att hon i stort 
sett hade ”allt” under sin uppväxt; en mamma och en pappa, vänner och hade 
heller inga problem i skolan. Uppväxten var som en ”räkmacka”, säger hon. 
Men hon beskriver sig själv som ett ganska ensamt barn och att hon ofta satt 
och väntade på någonting, framför allt på sina föräldrar som arbetade sent eller 
hade skiftarbete.   

 Ann-Louise berättar att hon alltid saknat en stor familj och att finnas med i 
ett sammanhang. I 12-årsåldern hade hon en skolkamrat, som var uppvuxen i 
en helt annan slags familj. Familjen levde på socialbidrag, vilket var något helt 
nytt i Ann-Louises värld och något hon aldrig hade hört talas om. Hon beskri-
ver familjen som milt dysfunktionell:  

 
Han hade ju en stor familj, syskon och syskonbarn och det var liksom 
alltid full rulle. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte att det var så 
härligt, det kom folk och vi drack te och det var liksom öppet hus, ja 
men folk fick sova där det fanns sängplatser och så där. Så där var det 
ju inte alls hemma hos mig, inte överhuvudtaget. Fast min mamma och 
pappa var väldigt kärleksfulla och satte mig i första rummet alltså, men 
jag saknade det där, att komma med i ett sammanhang. 
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När det gäller materiella förhållanden kan Miguel och Ivan sägas vara två 
kontraster. Miguel växte upp med sina föräldrar och fyra syskon i en större 
stad i Sydamerika. Familjen hade det mycket bra ekonomiskt. Föräldrarna 
skildes när Miguel var liten och då tappade Miguel i princip kontakten med sin 
pappa. Efter skilsmässan vägrade pappan att betala underhåll, vilket upprörde 
Miguel. Hans mamma var dock en affärsbegåvad och driftig person och star-
tade en egen verksamhet som gick mycket bra. Mamman arbetade mycket och 
Miguel beskriver henne ...som en storm. Hur kan man säga… hon var en 
kvinna som var bättre än en man. Hon kämpade, hon kämpade mycket.  Så 
trots att hon försörjde familjen ensam hade familjen inga ekonomiska pro-
blem.  

Att Miguel i stort ger en positiv bild av sin barndom betyder inte att upp-
växten var fri från problem. Han berättar om några händelser som han bär med 
sig än idag och som haft betydelse för relationen till de egna barnen. Efter 
föräldrarnas skilsmässa träffade Miguel bara sin pappa vid två tillfällen. Vid 
båda tillfällena upplevde Miguel att hans pappa visade bristande intresse för 
honom och att pappan svek honom. När Miguel var 15 år agerade pappan på 
ett sätt som gjorde Miguel djupt besviken. Han kände sig mycket sviken och 
upplevde att hans pappa egentligen inte brydde sig om honom som person. 
Denna händelse hanterade han genom att vägra träffa sin pappa mer, varken då 
eller senare i livet.  
	

Tonåren  
Förändringar och kritiska händelser  
I detta avsnitt uppmärksammas förändringar och händelser som av allt att 
döma påverkat intervjupersonerna på olika sätt och som de flesta berättade 
ingående om. För några av dem innebar tonårstiden att göra erfarenheter och 
vara med om händelser som kan betecknas som kritiska händelser. I varje 
samhälle finns förväntningar om vilka beteenden och förändringar som anses 
lämpliga i olika livsfaser, s.k. normativa tidtabeller (Neugarten & Datan 
1973), ett begrepp som togs upp i det teoretiska kapitlet. Efter att ha gått klart 
grundskolan t.ex., förväntas individen numera gå vidare till gymnasiet och 
därefter vidareutbilda sig eller också börja förvärvsarbeta. Andra övergångar 
handlar om att gå från att vara ensamstående till att eventuellt bli sammanbo-
ende och bilda familj. Vissa övergångar är väntade medan andra uppstår ovän-
tat och vid ”fel” tidpunkt. Livet består av förändringar och övergångar av 
skilda slag. Hur väl anpassningen till en ny livsfas sker beror både på yttre 
omständigheter, tidigare erfarenheter i livet, hur livsloppet dittills sett ut och 
på individens egna resurser (Giele & Elder a.a.). För en del av intervjuperso-
nerna i studien blir denna period i livet fylld av svårigheter och övergången till 
en ny livsfas blir allt annat än enkel.  
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Motivet till att särskilt beröra tonårstiden är dels att tonåren är en viktig del av 
livsloppet i stort, dels att tonårstiden är en period i livet som för många är 
känsligare och mer omvälvande än andra. Övergången från att vara barn till att 
bli tonåring och så småningom vuxen innebär anpassning till en mängd nya 
roller och situationer. Flera intervjupersoner beskriver t.ex. skoltiden som 
något ganska positivt fram tills dess att de börjar på högstadiet. För en del 
förlöper tonåren förhållandevis smärtfritt medan den för andra blir problema-
tisk. Gemensamt för flera av dem är att det är under de tidiga tonåren som de 
vaknar upp och börjar se vad som pågår runt omkring dem. Både Lasse och 
Glenn t.ex., upptäcker att deras pappor har alkoholproblem. Lasses lösning 
blir att hålla sig hemifrån så mycket som möjligt medan det är svårare att få ett 
grepp om hur Glenn hanterade situationen hemma. För Katarinas del handlar 
det om flera slags uppvaknanden men också att hon inser att hon inte klarar av 
sin farmors missbruk. Katarina framstår som målmedveten och handlingsinrik-
tad. I hennes fall ligger det nära till hands att relatera till begreppet resilience. 
Hon ser ut att ha haft en stark tilltro till sin egen förmåga att lösa de problem 
som uppstod under uppväxten.      

Lasse växte upp tillsammans med sin mamma och pappa men utan syskon. 
Mamman var hemmafru men började senare arbeta som sekreterare. Pappan 
hade en egen bilverkstad och var samtidigt fastighetsskötare. I högstadiet bör-
jade Lasse skolka alltmer och i nionde klass hoppade han av skolan. Han höll 
sig också hemifrån alltmer. Han ”kom i dåligt umgänge”, som han säger. Det 
var mycket festande, vilket inkluderade att pröva alkohol, hasch och andra 
droger, något han idag ångrar. Hade han valt ett annat umgänge tror han att det 
lett till att han haft ”ett helt annat liv”. En bidragande orsak till att Lasse höll 
sig borta från hemmet var insikten om att hans pappa hade alkoholproblem. 
Pappan blev allt lynnigare och Lasse kunde få stryk för minsta bagatell: 

 
 Och förut när man var mindre och han hade druckit på nån fest så var 
han jävligt generös och snäll och hade den sidan. Men på senare tid så 
blev han jävligt elak. Ja, han kunde spöa på en och så där. Och det 
kunde vara småsaker som det handlade om. //Ja man försökte hålla sig 
undan, det var ju det bästa. 

  
Glenn föddes i en mindre stad i Mellansverige och växte upp med sina föräld-
rar och två äldre syskon. I slutet av 1940-talet flyttade familjen till en omodern 
lägenhet i Stockholms innerstad. Bostaden saknade toalett, dusch och varm-
vatten och den enda uppvärmningen var vedspis och kakelugn. Mamman var 
hemma när barnen var små men arbetade senare med städning. Pappan hade 
ett arbete som innebar att han bara var hemma under helgerna. Under barndo-
men var Glenns kontakt med pappan splittrad och ojämn. I slutet av 1950-
talet, när Glenn var i början av tonåren, flyttade familjen till en modern lägen-
het i en Stockholmsförort. Vid ungefär samma tid förändrades Glenns kontakt 
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med pappan. Det var då Glenn började förstå att hans pappa hade både alko-
holproblem och psykiska problem:  
 

...så började jag märka att han blev jävla konstig mot morsan och bör-
jade gapa och skrika och höll på. Då förstod jag att han höll på och 
söp, han var ju ibland lite halvpackad. Så det har ju präglat mig oer-
hört. 

 
Glenn beskriver ett flertal händelser som han upplevde som mycket obehag-
liga och skrämmande. Han berättar om en djup osäkerhet och en känsla av 
oberäknelighet eftersom han aldrig visste hur hans pappa skulle vara när han 
dök upp i hemmet. Skulle han vara berusad eller skulle han vara tokig eller hur 
skulle han vara? 

 
Så hör jag nyckeln i dörrhålet där, jag blev så nervös att jag sprang ut 
till toaletten och spydde av ren skräck alltså. Och då kom han in då 
skitfull och blodig på ena örat och skitig på rocken och sluddrade, du 
vet sånt där. Det var, det är en sån där skräckupplevelse för mig, som 
jag inte glömmer än idag. Men som sagt man hade tur att han inte var 
så där att han slog folk, han har aldrig slagit mig eller nån i familjen.  

 
Glenn berättar att pappan blev allt ”tokigare” och att han så småningom och 
vid flera tillfällen blev inlagd på sjukhus för elchocksbehandling. Hur Glenn 
handskades med sina upplevelser av pappan framgår inte helt tydligt men 
intrycket är att han drog sig undan och att han mådde psykiskt mycket dåligt 
under tonåren.  

När Katarina är 13 år inträffar två viktiga händelser. Hennes mamma dör 
under tragiska omständigheter och genom polisen får hon veta att mamman 
var prostituerad. Även om Katarina inte hade anat detta blev hon ändå inte 
överraskad, säger hon. Mamman var så opålitlig och oärlig i alla andra sam-
manhang så det faktum att hon var prostituerad var inte helt förvånande, me-
nar Katarina. Till en del förklarade detta också moderns opålitlighet med tider 
och att hon ofta glömde bort eller sköt upp träffarna med Katarina. Som hon 
minns det idag reagerade hon inte så mycket utan accepterade det hela som det 
var, eftersom hon ändå inte kunde göra något åt saken. Det andra som inträffar 
är att Katarina begär att få komma till ett fosterhem. Detta hade hon funderat 
på länge och vid upprepade tillfällen hotat sin farmor med. Katarina kommen-
terar inte att det skulle finnas något samband med moderns död utan refererar 
enbart till farmoderns alkoholproblem:  

 
 Den dagen jag skulle börja i sjuan, samma dag kom det beslutet. Då 
jag bara helt plötsligt, nej…  det är de tre sista åren kvar i, innan jag 
går ut och jag ville då in på vårdlinjen. De tre sista åren kvar, det lik-
som, det funkar inte längre. Och då hade hon hållit på och varit full 
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dygnet runt i fjorton dagars tid. Och då kände jag det att nej, när fan 
ska jag kunna plugga, med en farmor som är mer eller mindre jätte-
packad var eller varannan dag. Jag måste liksom hålla kollen så att 
hon inte blir slagen och gå emellan så alltså det, nej när ska jag kunna 
plugga.  

	
Katarina bodde i fosterhemmet i ungefär fyra år men trivdes aldrig särskilt bra. 
Hon tror själv att det berodde på att hon var alltför självständig och hade varit 
med om lite för mycket. När Katarina var i 17-18 årsåldern flyttade hon från 
fosterhemmet och genom socialbyrån fick hon hjälp till ett andrahandsboende. 
Ansvarstagande och målmedvetenhet är två nyckelord som präglar Katarinas 
berättelse om sin uppväxt. Tidigt i livet tycks hon veta vad hon vill och hon 
väljer också att handla utifrån de erfarenheter hon gör. Hennes sätt att hantera 
de svårigheter hon möter ter sig både moget och konstruktivt; när de problem 
hon brottas med blir övermäktiga är hon klok nog att skaffa hjälp utifrån. Ka-
tarinas beslut att flytta till fosterhem skulle kunna vara ett exempel på en 
vändpunkt. Det är en händelse i hennes liv som bryter av mot hennes tidigare 
liv och som leder till en påtaglig förändring men hon verkar inte själv se det 
så. Det tycks vara en målmedveten handling och som hon kommenterar med 
att säga att hon helt enkelt fick nog men som samtidigt inte verkar ha fått 
några stora konsekvenser utöver att hon fick lugn och ro och kunde sköta sina 
studier.   

 

En problematisk övergång    
Ann-Louise och Arne utgör två exempel på personer som gjorde ett antal val 
som fick konsekvenser både på lång och kort sikt och som sannolikt ingen av 
dem hade kunnat förutse. För Arne blir övergången från barn till att bli tonå-
ring problematisk och för Ann-Louise börjar svårigheterna mot slutet av tonå-
ren. Ingen av dem följer någon gängse normativ tidtabell utan riktningen i 
livet går åt ett helt annat håll. Anpassningen till en ny livsfas äger rum i en 
miljö där förväntningarna är helt andra än de samhälleliga, en värld av krimi-
nalitet och missbruk. Det verkar inte vara fråga om några tydligt urskiljbara 
händelser som gör att livet vänder utan det tycks snarare handla om en gradvis 
utveckling mot en helt ny kurs i livet. Detta gäller i synnerhet Ann-Louise.  

För Ann-Louise började livet förändrades efter att hon nyss avslutat gym-
nasiet. Hon fick arbete på en fabrik direkt efter skolan och stannade där under 
något år. Det var under denna period hon prövade amfetamin för första 
gången, mest på kul och för att testa, säger hon. Ett skäl var att hon drogs till 
ett gäng tuffa och ”balla” killar som bodde i området och som höll på en del 
med droger. Ann-Louise och en kompis satt en kväll och pratade både om de 
här killarna men också om att de ville gå ner i vikt. De hade båda hört talas om 
ett bantningspiller som hette Bustai och som innehöll amfetamin och som de 
beslöt att pröva. Det som började som en ”kul grej” resulterade dock i att Ann-
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Louise gradvis och ganska snart gled allt längre in i ett missbruk. Bara några 
år senare var hon narkotikamissbrukare på heltid. Ann-Louise hade då också 
en pojkvän som var grav narkotikamissbrukare och ”småkriminell”. Trots att 
hon egentligen förstod vad pojkvännen höll på med accepterade hon det han 
ägnade sig åt och blev också medskyldig till en del brottsliga handlingar. För 
en av dessa dömdes hon senare till villkorlig dom för bedrägeri. Hon beskriver 
sig själv som mer än lovligt naiv under denna tid.   

Ann-Louise dömdes för bedrägeri ytterligare en gång några år senare. Den 
gången var hon inte lika oskyldig, säger hon. Några av hennes missbrukar-
kompisar hade stulit en legitimation som tillhörde en kvinna som var mycket 
lik Ann-Louise, bara några år äldre. Denna gång hade hennes pojkvän och 
hans kompisar lyckats få tag i ett antal checkar som de förfalskade.  Med den 
stulna legitimationen hämtade Ann-Louise ut 500 kr i taget på olika post- och 
bankkontor. Sista gången Ann-Louise använde legitimationen blev kassörskan 
på posten misstänksam och ville kontrollera checken. När hon också tog med 
sig legitimationen för att gå iväg för att ringa, sprang Ann-Louise därifrån i 
panik. Det skulle dröja ytterligare en tid innan Ann-Louise lyckades bryta med 
den kriminella miljön och ta sig ur sitt missbruk. Tiden som missbrukare och 
kriminell varade bara i några år men fick trots det en hel del konsekvenser.  

Arne växte upp med båda sina föräldrar och en sex år äldre bror i en stad i 
södra Sverige. Hans pappa arbetade som grävmaskinist och mamman var 
hemma och tog hand om barnen. Arne beskrev relationen till föräldrarna som 
känslomässigt distanserad. Att aldrig få någon positiv bekräftelse utan bara få 
veta när man gjort fel har, menar han, påverkat honom starkt under hela hans 
liv. Han berättar att han ofta var rädd när han var liten och beskriver ett flertal 
händelser som framför allt speglar hans rädsla för att bli övergiven, som han 
bär på än idag. Arne har också starka minnen av att han tyckte om att gå i 
skolan. Det förändrades dock när han började på högstadiet. Att börja i en helt 
ny skola, att inte ha något fast klassrum och många olika lärare skapade en 
stor oro och otrygghet hos honom, berättar han. Situationen blev inte bättre av 
att han hade en dålig relation till sin äldre bror. Arne kände sig förtryckt, ful 
och hade dåligt självförtroende. Ytterligare ett skäl till att han inte mådde bra 
var att en tidigare skolkamrat, som han haft mycket bra kontakt med under 
hela mellanstadiet, plötsligt tog avstånd från honom utan att Arne förstod var-
för. Arne kände sig förkastad och avvisad men var så osäker att han aldrig 
vågade be om en förklaring. Istället började han söka sig ett nytt umgänge. 

Arnes nya umgänge bestod av lite äldre, mer erfarna killar, varav flera 
hade suttit på pojkhem. Arne ville gärna vara en i gänget och var angelägen 
om att vara dem till lags. Han såg till att bli gängets pajas för att få bekräftelse 
och influerades också att ”göra dåliga saker”, som han säger. Han började röka 
cigaretter och hasch, dricka öl och sniffa thinner och gjorde en del kiosk-
inbrott. Den väg Arne valde i början av tonåren vek han sedan inte av ifrån 
annat än under korta perioder under de påföljande decennierna. När han är 13 
år åker han fast för snatteri och när han är omkring 17 år, omhändertas han för 
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samhällsvård och döms till vård på ungdomsvårdsskola. Då han är 22 år gör 
han sig skyldig till nya brott och sätts i ungdomsfängelse och två år senare 
döms han till två års fängelse för grovt narkotikabrott. Med undantag för några 
år i 35-årsåldern, åker Arne in och ut ur olika fängelser ända fram till slutet av 
1990-talet.    

Ann-Louise och Arnes motiv till att välja missbruk och kriminalitet liknar 
varandra till en del även om deras bakgrund och förutsättningar är mycket 
olika och de svarar också på händelser och påfrestningar på olika sätt. För 
både Ann-Louise och Arne kan man säga att vuxenblivandet stannar av. De är 
med om händelser och försätter sig i situationer som påverkar livet i stort. För 
dem båda är det frågan om vändpunkter i livet såtillvida att färdriktningen i 
livet förändras väsentligt. I Arnes fall handlar det om erfarenheter som föränd-
rar livsloppet i grunden. Min tolkning är att de val han gör i de tidiga tonåren 
blir avgörande för hur hans liv gestaltar sig under större delen av hans vuxna 
liv. Till skillnad från Arne och sett ur ett livsloppsperspektiv, innebar perioden 
med missbruk och kriminalitet för Ann-Louise del mer av en temporär avvi-
kelse från den tidigare levnadsbanan. Förhållandevis snart lyckas hon ”hitta 
tillbaka”.  

Ann-Louise beskriver det närmast som slumpmässigt att hon gled in i 
missbruk och kriminalitet. Bland sina nya kompisar tycks hon ha funnit det 
sammanhang hon saknade även om det handlade om droger och kriminalitet. 
När Ann-Louise blickar tillbaka har hon mycket svårt att förstå att hon valde 
att leva som hon gjorde under denna period. Än idag ägnar sig Ann-Louise att 
betala tillbaka den skuld hon tycker sig ha till samhället för det hon ägnade sig 
åt under denna period. Också Arne sökte ett sammanhang. När han berättade 
om denna period var han helt klar över varför han valde som han gjorde. I sitt 
nya gäng fick han det han inte fick i föräldrahemmet och bland andra jämnå-
riga, han blev sedd, bekräftad och ”blev” någon. Långt senare i livet inträffar 
ett antal händelser som gör att Arne till sist lyckas vända livet och bryta med 
sitt destruktiva liv. 24   

 

De fyra som inte deltog i den kvalitativa uppföljningsintervjun  
Jag vill här också ge en sammanfattande bild av uppväxtvillkoren för tre av de 
fyra intervjupersoner som enbart deltog i den första kvalitativa fördjupningsin-
tervjun 1990. Uppgifterna i detta avsnitt är hämtade från den första kvalitativa 
fördjupningsintervjun. Av förklarliga skäl är informationen mer knapphändig 
om dessa personer. Fördjupningsintervjun handlade i första hand om intervju-
personernas kontakt med socialbyrån, inte om deras barndom och uppväxt. 
Men trots det var det några av dem som berättade så pass mycket att det gick 
att få en grov bild av hur de vuxit upp. Den enda som inte berörde sin uppväxt 

                                                        
24 I kapitel 9 återkommer jag till de händelser som ägde rum och som innebar att Arne men även Ann-
Louise bröt med sitt tidigare destruktiva liv. 
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alls var Berit. Det som förenar Leif, Stefan och Lena är att de tycks haft en 
svår och problematisk uppväxt, som inkluderar fosterhems- och institutions-
placeringar. Svenska registerstudier visar att barn som placeras i familjehem 
eller institutionsvård (s.k. social dygnsvård) har höga överrisker för bl.a. fram-
tida självmord, allvarlig psykisk ohälsa och försörjningsproblem (Socialstyrel-
sen 2006a och 2010). Utvecklingen för barn som hamnar i s.k. social dygns-
vård under tonåren är ännu mer problematisk, i synnerhet för dem som place-
ras på grund av beteendeproblem (Socialstyrelsen 2006a).  

Leif berättade att han placerades på spädbarnshem när han var nio månader 
gammal pga. mammas missbruk och att han därefter haft kontakt med social-
tjänsten till och från under hela sitt liv. Stefan växte upp hos sin mamma och 
en syster. Han beskrev mamman som avståndstagande och ”rubbad”. När 
Stefan var I sjuårsåldern tog hans lärare kontakt med socialtjänsten och me-
ningen var att han skulle omhändertas och placeras i fosterhem. Detta blev 
dock inte av eftersom mamman motsatte sig det hela. Stefan sade att han inte 
förstod varför hans mamma kämpade för att ha honom kvar hemma eftersom 
hon så uppenbart hade avvisat honom under hela uppväxten. I efterhand be-
klagar Stefan att placeringen inte blev av och menade att mycket i hans liv då 
antagligen blivit annorlunda. Istället för en fosterhemsplacering hamnade han 
så småningom på diverse institutioner. 

Lena var den som var mest utförlig om sin bakgrund. Hon växte upp med 
sin mamma och berättade att hon var strängt uppfostrad och att hon var rädd 
för mamman. Under hela sin uppväxt fick hon höra att hon var ett oönskat 
barn men så länge hon var snäll och foglig fungerade relationen hyggligt. 
Problemen började när Lena kom i tonåren. När hon var 13 år orkade mam-
man inte med henne utan kontaktade de sociala myndigheterna. Under tre års 
tid pendlade sen Lena mellan olika fosterhem och skolhem men ingenting 
fungerade. När hon var 16 år lyckades socialtjänsten ordna ett uthyrningsrum 
med egen ingång åt henne och därefter skötte hon sig själv. Liksom Stefan 
menade Lena att det hade varit bättre om hon hade fått komma till ett foster-
hem tidigt i livet eller blivit bortadopterad. Hon såg sig själv som föräldralös 
och ansåg att hon i stort sett fått ta hand om sig själv; de vuxna som funnits i 
hennes liv var socialbyråns personal.   
 

Sammanfattande kommentar  
Syftet med detta kapitel har bl.a. varit att ge en något fördjupad förståelse för 
intervjupersonerna och ge en översiktlig bild av deras uppväxt och hur de 
hanterade situationer och svårigheter under uppväxten. Avsikten är också att 
ge en inramning åt de övriga empiriska kapitlen. Av berättelserna framgår att 
de enskilda individerna vuxit upp under olika omständigheter men att det 
också finns flera likheter. Deras anpassningsmönster skiljer sig åt, vilket san-
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nolikt både har att göra med att de individuella uppväxtvillkoren är olika men 
också att de personliga förutsättningarna och förmågan till problemlösning 
tycks variera.      

Det skiljer 20 år mellan den som är äldst (född 1945) och den som är yngst 
(född 1965). Att intervjupersonerna är uppvuxna under olika decennier av-
speglar sig i deras berättelser om sin uppväxt. Att växa upp i 1940 och -50-
talets Sverige innebar en uppväxt präglad av bostadsbrist, trångboddhet och 
mycket låg boendestandard. I mitten av 1970-talet är villkoren och tidsandan 
en helt annan. En av intervjupersonerna beskriver det som en tid i avsaknad av 
närvarande och uppfostrande föräldrar och där hasch och andra droger gjort 
sitt intåg i ungdomars liv. Ett annat påtagligt förhållande, som speglar skillna-
den mellan dagens samhälle och det för ett antal decennier sedan, är att varken 
de födda på 1940-talet eller i mitten av 1960-talet hade några större svårig-
heter att hitta ett arbete efter skolan, inte ens om man avbrutit grundskolan. 
När det gäller skola och arbete, kan man konstatera att de flesta av intervju-
personerna följer en för livsfasen ”åldersadekvat” tidtabell och gör vad som 
”förväntas” av dem. Efter avslutad skolgång börjar de arbeta eller går vidare 
till högre studier. Att avbryta grundskolan och pröva på hasch och andra dro-
ger under en period hindrade inte att det ändå gick att få arbete och kunna 
försörja sig själv.    

Gemensamt för fem av de sju intervjupersonerna är att berättelserna om 
uppväxten är mörka och fyllda av problem av skiftande slag. Det är berättelser 
om missbruk och psykisk sjukdom, känslomässig distans och frånvaro av 
trygghet. Det är framför allt i tonåren som det mera tydligt börjar framgå att 
intervjupersonerna har olika sätt att hantera de svårigheter och problem som 
möter dem. De har olika anpassningsmönster, deras val skiljer sig åt och de 
börjar forma sina liv på olika sätt.    

De mönster som framträder är att dra sig undan och undvika direkta kon-
frontationer med de vuxna eller att fly hemifrån och hålla sig borta så mycket 
som möjligt. För en av intervjupersonerna tycktes det snarast ha handlat om att 
hitta strategier för att överleva, både bokstavligt och bildlikt. Andra anpass-
ningsmönster är att agera moget och konstruktivt eller det motsatta, att agera 
destruktivt. Det är inte helt enkelt att förstå att vissa av intervjupersonerna 
börjar missbruka och bli kriminella medan andra, som i en utomståendes ögon 
beskriver betydligt mer dramatiska, närmast traumatiska, uppväxtvillkor, gör 
andra mer konstruktiva vägval. Det destruktiva mönstret utmärks av att för-
sätta sig i situationer och vara med om händelser som kan sägas vara vänd-
punkter i den meningen att färdriktningen i livet förändras radikalt.  

Trots att fem av de sju intervjupersonerna haft en problematisk uppväxt 
och trots att några av dem haft en rad svårigheter senare under livet, verkar de 
ha hittat sätt att hantera problem och svårigheter på, var och en på sitt vis. På 
sikt har också alla fått ett någorlunda värdigt liv. Detta talar emot det Jonsson 
(1969) anför om hur sociala problem kan överföras mellan generationer Tre av 
de fyra intervjupersoner som bara deltog i den första kvalitativa intervjun ser 
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däremot ut att belägga Jonssons tes. Som framgått tycks tre av dem ha haft 
mycket dåliga förutsättningar under uppväxten. I det föregående kapitlet be-
skrev jag också att tre av intervjupersonerna har avlidit, sannolikt av orsaker 
relaterade till missbruk.   

Att växa upp under svåra omständigheter innebär ökad risk för framtida 
problem, vilket har berörts i kapitlet. Förutom riskfaktorer som missbruk och 
psykisk ohälsa hos föräldrar finns det studier som visar att låga eller ofullstän-
diga betyg från grundskolan ger kraftigt förhöjda risker för framtida psykoso-
ciala problem (Socialstyrelsen 2010). Ytterligare en riskfaktor tycks vara att 
växa upp med enbart en förälder. Ringbäck- Weitoft (2010) visar att barn till 
ensamstående föräldrar har en större risk för ohälsa, drogrelaterade diagnoser 
och självmord. I det sammanhanget kan konstateras att fem av de sju intervju-
personerna har vuxit upp med båda sina föräldrar eller motsvarande men i 
vilken utsträckning det har haft betydelse för de enskilda personernas fortsatta 
livslopp är dock svårt att bedöma.  

Hur intervjupersonerna i efterhand ser på sin uppväxt framskymtar då och 
då i deras berättelser. I några fall är det uppenbart att de i vuxen ålder bär med 
sig och är påverkade av händelser och omständigheter under uppväxten. Det 
handlar t.ex. om att ha härdats genom svåra barndomsupplevelser eller att 
fortfarande ha en sårbarhet och en känsla av ensamhet och övergivenhet, att 
ångra saker man gjort och att ha lärt sig av det förflutna. Flera av de händelser 
som har berörts i kapitlet kan betraktas som s.k. kritiska händelser såtillvida 
att de tycks ha påverkat de enskilda individerna på skilda sätt och ibland också 
inverkat på den fortsatta färdriktningen i livet.   
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Kapitel 7 Att ha socialbidrag  

I det här kapitlet riktas intresset mot den period av livsloppet då intervjuperso-
nernas försörjning bestod av socialbidrag. Det huvudsakliga syftet är att besk-
riva och analysera hur intervjupersonerna anpassade sig och hanterade situat-
ionen som bidragsmottagare men också ge en bild av hur de såg på orsakerna 
till sitt bidragsmottagande och på sig själva som bidragsmottagare. Kapitlet 
bygger i huvudsak på uppgifter från den första kvalitativa intervjun, som ägde 
rum 1990 och 1991 och omfattar samtliga 11 intervjupersoner. För att försöka 
förstå de reaktioner, förhållningssätt och handlingsmönster som framträder hos 
intervjupersonerna tar jag min utgångspunkt i den tidigare refererade studien 
av Leisering och Leibfried (1999) om socialbidragsmottagande ur ett livs-
loppsperspektiv, där forskarna analyserar bidragsmottagares förmåga att han-
tera socialbidragssituationen. Kapitlet knyter an både till hur välfärdsstaten, i 
det här fallet socialbidragssystemet, påverkat intervjupersonerna men också 
till de livsloppsprinciper som handlar om människor som aktörer samt tid och 
timing (Giele & Elder 1998).  
 

Inledning 
Med tanke på att ingen av de sju intervjupersonerna som är i fokus i denna 
avhandling hade socialbidrag eller kontakt med socialtjänsten vid den sista 
intervjun kan det möjligen te sig anmärkningsvärt att ge ett visst utrymme åt 
deras tidigare socialbidragsmottagande. Men intervjupersonernas socialbi-
dragsmottagande är trots allt utgångspunkten för hela avhandlingen. Som 
framgått ingick de i en större nordisk intervjuundersökning om långvariga 
bidragsmottagare och det var så jag kom i kontakt med dem. Livsloppsper-
spektivet i avhandlingen är en övergripande ansats som ökar möjligheten att 
förstå och belysa förändringar i människors liv över tid. Det innebär att jag 
försöker se perioden med socialbidrag i ett längre perspektiv, något som jag 
visat på är ovanligt inom forskningen om socialbidrag. Detta kapitel ska ses 
som ett exempel på hur intervjupersonerna hanterade en specifik situation vid 
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en viss tidpunkt under livsloppet. Det syftar till att försöka förstå de olika sätt 
att hantera det långvariga bidragsmottagandet på som framträder i intervjuper-
sonernas berättelser under en period då deras handlingsutrymme var tämligen 
begränsat. Kapitlet belyser således en avgränsad period och fångar intervju-
personerna under en kritisk tid i livet.  

I likhet med flera andra studier på området, vilka jag tidigare presenterat, 
gav många intervjupersoner uttryck för känslor av uppgivenhet och vanmakt. 
Detta betyder dock inte att de var helt handlingsförlamade. Trots ett begränsat 
handlingsutrymme var intervjupersonerna också aktörer som reagerade och 
hanterade situationen på olika sätt. Ett annat skäl till att mer ingående beskriva 
denna period i intervjupersonernas liv är föreställningen om sociala problem 
som något som oftast blir värre ju längre tiden går. Att människor i perioder 
har det svårt på olika sätt behöver dock inte innebära att resten av livsloppet 
blir problematiskt. Ett enda nedslag i människors liv säger oftast väldigt lite 
om hur livet fortsättningsvis gestaltar sig, vilket kommer att framgå än tydli-
gare i kommande kapitel.  

Som framgått av tidigare kapitel beskrivs långvariga bidragsmottagare ofta 
som en utsatt grupp som har mycket stora svårigheter att ta sig ur bidragsmot-
tagandet och bli självförsörjande genom förvärvsarbete (se t.ex. Bergmark & 
Bäckman 2001, 2004 och 2010). Som också nämnts tidigare, är en orsak till 
den allmänt negativa bilden av långvariga bidragsmottagares möjlighet till 
förändring med stor sannolikhet, att många studier på området, både register- 
och intervjustudier, är ögonblickbilder av hur en situation ser ut vid ett givet 
tillfälle (t.ex. Nilsson 1989, Abrahamsson 1991 och SOU 2007:2). Men också 
allmänna föreställningar och negativa uppfattningar har betydelse för att skapa 
bilder av och uppfattningar om vem och varför människor har socialbidrag. 
Sådana bilder påverkar inte bara allmänheten och media utan också politiker. 
De amerikanska forskarna Hancock (2004), Cassiman (2008) och Cammet 
(2014) anser t.ex. att den allmänna opinionen och debatten om bidragsmotta-
gare i USA domineras av myter, vilket i synnerhet drabbar afroamerikanska 
kvinnor och män. De centrala komponenterna i myter om ”the welfare queen” 
och ”deadbeat dads” är bl.a. lättja, hyperfertilitet och ansvarslöshet. Inför 1996 
års välfärdsreform i USA blev afroamerikanerna välfärdsprogrammens meta-
foriska skurkar genom benämningar som dessa. Dessa förställningar påverkar 
sannolikt också bidragsmottagarna. Men samtidigt pekar både Hancock och 
Cassiman på att många bidragsmottagare, snarare än att införliva dessa före-
ställningar, hittar olika strategier för att motverka stereotypierna och för att ta 
sig ur situationen.  

Diskussionen om betydelsen av föreställningar om utsatta människor har 
beröringspunkter med det Goffman (1972) benämner stigma. Översiktligt 
används begreppet för att beteckna något som avviker på ett oönskat sätt från 
det som anses vara normen i ett samhälle. Det kan röra sig om fysiskt, psy-
kiskt och socialt avvikande beteenden men också ras, klass eller kön. Stigma-
tisering handlar om ett utpekande och förakt för den som avviker och medför 
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ett ”vi och dom”-tänkande. Den som har makt i ett samhälle är också den som 
avgör vad som ska anses som avvikande. Hancocks studie (a.a.) visar dock att 
människor gör motstånd mot rådande föreställningar och stereotypier och att 
de försöker att ta sig ur sin situation. Goffman däremot menar att den stigmati-
serade har likartade referensramar och värderingar, vilket i sin tur kan inne-
bära att hon eller han så småningom internaliserar andras värderingar, börjar 
se ner på sig själv och känna skam.  

Känslan av att avvika kan vara stark hos den enskilde bidragsmottagaren. 
Ett flertal svenska studier visar att människor upplever situationen att söka och 
ha socialbidrag som mycket obehaglig och förknippad med bl.a. maktlöshet 
och skam (Nilsson 1989, Abrahamsson 1991, SOU 1998:161, Billquist 1999, 
Starrin & Jönsson (2000), Starrin, Kallander & Blomqvist 2001, SOU 2007:2 
och Angelin 2009). Risken med tvärsnittsundersökningar är att de ofta ger en 
bild av oföränderlighet. Innehållet i det kapitel som här presenteras liknar 
många andra studier på området såtillvida att det speglar förhållandena under 
en period under livsloppet och hur situationen hanterades just då, dvs. när 
intervjupersonerna hade haft socialbidrag en längre tid. För att få en mer nyan-
serad bild och en uppfattning om människor påverkas av att ha socialbidrag på 
sikt, måste tidsperspektivet vidgas betydligt. Leisering & Leibfried (1999) 
menar att det som är avgörande är de enskilda individernas egna tolkningar av 
hur det är att leva på socialbidrag sett i ett bredare perspektiv av livet. Om 
socialbidraget har betytt något för intervjupersonerna i denna studie eller på-
verkat dem i ett längre perspektiv kommer att diskuteras senare i avhandling-
en. Innan jag går närmare in på hur intervjupersonerna hanterade situationen 
med långvarigt socialbidrag, vill jag ge en bild av hur de själva såg på orsa-
kerna till att de hade socialbidrag och på sitt bidragsmottagande.  
 

Hur beskrevs orsaken till socialbidragsbehovet?   
I de flesta fall beskrevs orsaken som något negativt och som man oförskyllt 
drabbats av. Tre av intervjupersonerna beskrev dock orsaken som närmast 
slumpmässig. Genom beskrivningarna av socialbidraget som en påtvingad 
situation, uppfattade jag att intervjupersonerna ville understryka att ansvaret 
för problemen låg utanför deras kontroll och dem själva. För flera av intervju-
personerna var det förvisso så att orsaken till socialbidragsbehovet knappast 
kan beskrivas som självförvållad men i vissa fall kan beskrivningarna också ha 
varit ett sätt att tala om att de hade rätt till socialbidrag, att de var eller hade 
varit s.k. värdiga hjälpsökande.  

Orsakerna och omständigheterna kring intervjupersonernas första kontakter 
med socialbyrån i vuxen ålder varierade. I flera fall var det frågan om situat-
ioner som av tidigare forskning visat sig innebära en ökad risk för socialbi-
drag, t.ex. att vara arbetslös och sakna arbetslöshetsersättning, att vara ung, 
lågutbildad, ensamstående med barn, utrikes född och ha problem med sin 
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fysisk och psykisk hälsa (t.ex. Isaksson & Svedberg 1989, Socialstyrelsen 
1999, Bergmark & Bäckman 2010). Som nyanländ invandrare menade t.ex. 
Ivan att han inte hade något val utan att han var tvungen att söka socialbidrag. 
Han hade ingen tidigare kännedom om socialbidrag och sade att det var sam-
hället som erbjöd honom denna service. Han tyckte först att det var överras-
kande och svårbegripligt med ett system där människor kunde få materiell 
hjälp. Miguel såg ingen annan utväg än att ansöka om socialbidrag när det 
visade sig omöjligt att försörja hela familjen trots att han arbetade heltid och 
ibland mer. Glenn blev arbetslös i samband med att företaget där han arbetat i 
nästan 20 år lades ner men hade svårt att komma tillbaka i arbete.  

Arne, i sin tur, ansåg att samhället lotsat in honom i ”socialbidrags-
svängen”. Både första gången, liksom de flesta andra gånger han haft kontakt 
med socialbyrån, var i samband med att han avtjänat ett fängelsestraff och vid 
dessa tillfällen hade han uppmanats att ta kontakt med socialtjänsten. Själv 
ansåg han att han inte tagit någon aktiv del i att söka socialbidrag. Berit fick 
kontakt med socialbyrån i slutet av 1970-talet när hon var i 40-årsåldern. Det 
var inte hon själv utan hennes dotter som kontaktade socialbyrån eftersom hon 
ansåg att Berit drack för mycket alkohol. När Berit väl fick kontakt med soci-
albyrån erhöll hon också socialbidrag. Hon beskrev det som att hon inte själv 
aktivt ansökte om socialbidrag utan uttryckte sig snarast som att socialbidraget 
”kom på köpet”, i samband med samtalen om hennes alkoholproblem.   

Ann-Louise var 20 år när hon första gången ansökte om socialbidrag och 
beskrev situationen som ett slags experiment. Hon hade just sagt upp sig från 
ett arbete och genom sin pojkvän, som hade socialbidrag, fick hon idén att 
själv ansöka. Hon tyckte att det var ”ballt” att se om hon kunde få pengar 
”utan att göra någonting”. När pengarna kom på posten tyckte hon att det var 
”rätt häftigt”. Stefan var den ende av intervjupersonerna som beskrev skälet 
till att han behövde socialbidrag som helt och hållet självförvållat. Han hade 
använt sina pengar till annat och kunde därför inte betala hyran.  

 

Socialbidrag: En rättighet?  
De flesta intervjupersoner uttalade tydligt att de uppfattade att socialbidrag var 
en självklar rättighet. Flera av dem anlade ett slags omfördelningsperspektiv 
på socialbidraget; de hade betalat skatt och hade därför rätt till socialbidrag. 
Ytterligare några intervjupersoner verkade mena att socialbidraget kunde lik-
nas vid en gåva. I likhet med Leisering och Leibfrieds (1999) studie varierade 
alltså synen på socialbidrag bland intervjupersonerna. De flesta tycktes in-
ställda på att socialbidraget var något tillfälligt i deras liv. Med några undantag 
var de också inriktade på att de i framtiden skulle kunna försörja sig själva 
genom förvärvsarbete.  

Av intervjupersonernas berättelser när den första kvalitativa intervjun ägde 
rum, var mitt intryck att det för en del intervjupersoner var ett stort steg att ta 
kontakt med socialtjänsten medan det för andra tycktes självklart och relativt 
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enkelt. Att ha socialbidrag var för vissa något man skämdes över men som 
trots allt gick att förklara. De flesta intervjupersoner tycktes överens om att 
socialbidrag är en rättighet när man är i nöd men att det var viktigt att det gick 
till dem som verkligen behövde det och att det inte gick att utnyttja systemet. 
Men det var också en rättighet eftersom de flesta hade förvärvsarbetat och 
betalat skatt och därmed bidragit till finansieringen. Andra såg socialbidraget 
som samhällets pengar medan däremot en socialförsäkringsförmån som sjuk-
penning var ”egna pengar” som tjänats in genom arbete. Skillnaden mellan 
sjukpenning och socialbidrag var dock att regelverket var tydligare när det 
gällde sjukpenning. I det fallet visste man vad man hade att rätta sig efter, 
vilket inte alltid var fallet med socialbidrag. Även om många såg socialbidra-
get som en självklar rättighet var det inte alltid som de lät helt övertygade. 
Vissa intervjupersoner var tydligt ambivalenta och osäkra på om socialbidrag 
verkligen var en rättighet eller inte. Det borde vara det eftersom man betalat 
det via skattsedeln men ändå var det ingen rättighet. 

Ivan såg socialbidraget som en rättighet till en början. Men sedan blev det 
mer och mer skamfyllt och det var någonting som inte riktigt stämde, tyckte 
han. Han var arbetsför, ville arbeta och försörja sig själv samtidigt som han 
hämtade pengar utan att göra något. Han menade att pengarna var samhällets 
pengar och ingen annans. Att ta andras pengar var inte rätt. Att få socialbidrag 
var tungt och obegripligt eftersom han inte jobbat in pengarna: Jag kände att 
jag måste göra någonting för dom där pengarna. Han hade en tanke att han 
någon gång skulle bli återbetalningsskyldig, att det fanns något slags kartotek 
där man höll koll på när folk fick jobb och då började återkräva pengarna. 
Miguel, i sin tur, tyckte att situationen att söka socialbidrag hade stora likheter 
med när man är liten och ska be sina föräldrar om pengar till någonting. Berit 
menade att socialbidrag kunde vara en belöning, t.ex. för att man har skött sig 
och varit duktig.     

I första hand ville dock intervjupersonerna klara sin försörjning på egen 
hand. Miguel, var en person som gav uttryck för en mycket starkt längtan efter 
att klara sig själv: Jag vill inte gå till socialen och ha pengar. Jag vill tjäna 
mina egna pengar. Men även Lena, Ivan, Katarina och Leif var några av dem 
som uttryckte en önskan om att leva ett självständigt liv utan socialbidrag. 
Lena, som i princip haft socialbidrag sedan hon var 16 år, ville inte längre vara 
arbetslös och leva på socialbidrag, hon ville arbeta. Men hon hade mycket 
svårt att komma igång och hon ansåg att socialsekreterarna hade ”förstört” 
henne genom att kravlöst betalat ut pengar under alla år. Flera drog sig in i det 
längsta för att söka socialbidrag. Katarina menade att hon aldrig hade ansökt 
om socialbidrag om hon inte varit absolut tvungen. I första hand ville man 
försöka lösa sitt problem på något annat sätt, vilket bl.a. Leif gav uttryck för:  

 
För det första tänker man efter väldigt noga om man inte kan greja 
fram pengar på ett annat sätt. Det kan vara från svartjobb eller på ett 
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annat sätt. Det här kommer man till som sista alternativ när det inte 
finns nån lösning på problemet.   
 

 
 Kortfattad kommentar 
De händelser som lett fram till att intervjupersonerna behövt socialbidrag be-
skrevs med andra ord huvudsakligen som något nödtvunget och som man helst 
ville slippa, vilket är i linje med vad som framkommit i många andra studier. I 
Angelins (2009) studie om unga arbetslösa bidragsmottagare t.ex., var det 
många av ungdomarna som uppfattade socialbidraget som ofrivilligt och 
mycket negativt. Men i motsats till intervjupersonerna i min studie, förlade de 
allra flesta orsaken till sin arbetslöshet och sitt bidragsmottagande till indivi-
duella faktorer, som hade med utsatthet inför olika livshändelser eller med det 
egna agerandet att göra. I Angelins studie (a.a.) var det få som uppfattade 
socialbidraget som en samhällelig rättighet. Att resultaten skiljer sig åt kan 
dels ha att göra med att det rör som om olika målgrupper, dels att studierna är 
gjorda under olika tidpunkter. Angelins studie omfattar ungdomar som 10 år 
efter 1990-talskrisen fortfarande var långtidsarbetslösa och hade försörjnings-
problem. Intervjupersonerna i min studie intervjuades under perioden före den 
ekonomiska krisen på -90-talet och före den tid som så småningom innebar 
skärpta krav på aktivering, i första hand på arbetslösa ungdomar (Socialstyrel-
sen 2000) samt ökad betoning på individers ansvar för sin egen situation (se 
t.ex. Junestav 2004). Det kan möjligen vara en förklaring till att många av 
intervjupersonerna såg på socialbidraget som en självklar rättighet. Att ett 
flertal intervjupersoner härvidlag också gör åtskillnad mellan sjukpenning och 
socialbidrag är i linje med tidigare studier på området. I en redovisning från 
1980-talet av ett försök med förenklad och mer försäkringslik handläggning av 
socialbidrag vid ett socialdistrikt i Stockholm, framgår bl.a. att klienterna 
ansåg att handläggningen i försöket blev både tydligare, mer förutsägbart och 
mer rättvist (Sunesson 1979, Jonasson & Månsson 1981).   

Några av intervjupersonerna liknade socialbidraget vid en gåva, vilket 
också kan relateras till andra studier. Med utgångspunkt från socialantropolo-
gen Mauss (1972) diskuterar Sunesson (1983) socialbidraget utifrån ett gåvo-
perspektiv. Sunesson menar att relationen mellan klient och socialarbetare kan 
ses som en gåvorelation, som utmärks av att den ena parten ger medan den 
andra tar emot utan att kunna ge någonting tillbaka. Det är med andra ord en 
relation utan ömsesidighet mellan givare och mottagare. Att befinna sig i en 
situation där man tar emot utan att kunna ge någonting tillbaka framkallar 
känslor av underlägsenhet och kan upplevas som förödmjukande.  
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Det begränsade handlingsutrymmet  
Som nämndes i inledningen av detta kapitel, har det i åtskilliga studier under 
årens lopp beskrivits hur människor upplever situationen att söka socialbidrag 
och att ha kontakt med socialbyrån. Trots att en del av dem skrevs för över 25 
år sedan finns en stor samstämmighet i klienternas uppfattning (se t.ex. Su-
nesson 1979, Nilsson 1989, Julkunen 1992, Jonasson 1996, Starrin & Kalan-
der Blomqvist 2001, SOU 2007:2 och Angelin 2009). I flera rapporter beskri-
ver klienterna det underläge de känner i förhållande till socialsekreteraren och 
att de ofta upplever sig misstänkliggjorda och ifrågasatta. Upplevelser av att 
bli moraliserade över och uppläxade pga. att man planerat så dåligt att man 
står utan pengar, är också ett tema som ofta förekommer. Ytterligare ett tema, 
som framgår av ett flertal studier är bristen på långsiktiga lösningar på försörj-
ningsproblemen (t.ex. Abrahamsson 1991, Gunnarsson 1993, Svedberg 1994, 
Jonasson a.a., Starrin & Kalander Blomqvist a.a. och Angelin a.a.). De tyska 
forskarna Leisering och Leibfried (1999) nyanserar dock denna dystra bild av 
hur bidragsmottagare uppfattar bidragssituationen, vilket jag återkommer till.  

Moen (2004) menar att en viktig personlig resurs som fungerar som en 
skyddsmekanism i alla stadier av livsloppet är känslan av kompetens och kon-
troll. Tilltron till den egna förmågan att klara av ett problem och känslan av att 
kunna påverka en situation genom eget agerande är på många sätt avgörande 
för självkänslan och en nyckelfaktor i konstruktionen av livsloppet (Gecas 
2004). Att ha en egen inkomst är kopplat till självkänsla och självuppfattning, 
särskilt när inkomsten kommer från förvärvsarbete och inte som bidrag (a.a.). 
Arbete är också central arena för att ingå i ett socialt sammanhang och ha 
relationer, vilket är en av de nyckelfaktorer som Giele och Elder (1998) menar 
har stor påverkan på människors livslopp. Under perioden som bidragsmotta-
gare var det få av intervjupersonerna som tycktes uppleva sig som kompetenta 
eller att de hade kontroll över tillvaron. En generell utgångspunkt i avhand-
lingen är, som tidigare nämnts, att se intervjupersonerna som aktörer som 
fattar beslut och är delaktiga i skapandet av det egna livsloppet. Men i vissa 
perioder i livet är möjligheten att agera självständigt och styra över sin situat-
ion begränsad. Socialtjänsten förfogar både över materiella resurser, vård – 
och omsorgsresurser men också administration av tvångslagar. I relationen 
mellan socialarbetare och klient är det generellt socialarbetaren, som i kraft av 
sin position, den som styr, som har makten och befogenheten, medan klienten 
befinner sig i underläge och i en beroendeställning. Som socialbidragsmotta-
gare är man underkastad det regelverk och det handläggningsförfarande som 
finns och som kan vara mer eller mindre tydligt och transparent. Till skillnad 
från andra medborgarroller, som att vara konsument eller brukare, saknar kli-
enten också möjlighet att välja en annan tjänst eller service (Salonen 1998). 
Det som står till buds är att anpassa sig. Billquist (1999) menar att klienter 
genomgår olika s.k. passageriter för att kunna få tillgång till hjälp. Dessa är ett 
led i en slags anpassningsprocess som kan ta sig uttryck i olika förhållnings- 
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och handlingssätt hos klienten men som, enligt Billquist inte sker passivt eller 
utan motstånd. Anpassningen till klientrollen sker genom erfarenhet av att 
befinna sig i denna roll; genom ”trial and error” lär sig klienten vad som för-
väntas av honom eller henne och också vad man kan förvänta sig av olika 
slags socialarbetare (Skau 2007). 

Trots ett begränsat handlingsutrymme finns det emellertid också i denna si-
tuation en viss möjlighet att agera och påverka. Klienten kan förklara och 
argumentera och ibland också gå in i en offerroll för att på så vis påverka be-
dömningen av en ansökan om socialbidrag (Cedersund 1992, Forsberg 1998, 
Graffman & Fürth 2007). Det är dessutom alltid möjligt att överklaga ett fattat 
beslut.25 Men likafullt och trots hinder och svårigheter, anpassar sig männi-
skor till olika omständigheter och försöker att göra det bästa av den situation 
de befinner sig. Med de begränsningar som finns i en given situation gör män-
niskor också val bland de alternativ som står till buds och strävar efter att så 
långt möjligt undvika alltför stora besvikelser och missräkningar.  

Att inte kunna försörja sig själv och därför se sig tvungen att ansöka om 
socialbidrag är för de flesta en svår situation. För några av intervjupersonerna 
var perioden med socialbidrag en stor kontrast till tidigare perioder i deras liv. 
Även om flera av dem tycktes inställda på att socialbidrag var något tillfälligt i 
deras liv och att de inom kort skulle kunna försörja sig själva genom arbete, 
utbildning eller förtidspension, uppfattade jag att situationen ändå var påfres-
tande för de flesta. Hur enskilda individer tolkar och svarar på olika händelser 
och situationer skiljer sig från person till person och hänger också samman 
med tidigare erfarenheter i livet liksom vilka föreställningar som finns om det 
egna livsloppet. Det har också att göra med individuella faktorer som de resur-
ser en person har och förmågan till problemlösning. Samma händelse eller 
erfarenhet kan påverka individer på helt olika sätt beroende på när under livet 
de inträffar och får också olika konsekvenser (Giele och Elder 1998). Att t.ex. 
bli arbetslös när man börjar närma sig medelåldern och har familj får andra 
konsekvenser än för den som börjar närma sig pensionsåldern. De allmänna 
föreställningar som finns om vilken tidpunkt som är ”rätt” för olika föränd-
ringar och övergångar i livet – de normativa tidtabellerna (Neugarten & Datan 
1973) tjänar som en bas också för individens egen föreställning om var hon 
eller han bör befinna sig under den aktuella livsfasen (Elder 1995). Anpass-
ningen till olika förändringar kan vara både passiv – något händer som man 
inte kan styra och påverka själv – eller aktiv, som innebär att man gör egna val 
för att uppnå olika livsmål. Denna fas i livet var för många intervjupersoner 
både negativ och oönskad, och uppfattades ofta, som nämnts, som en situation 
man ”drabbats” av. Oavsett det ursprungliga skälet till att man en gång sökte 
socialbidrag befann sig intervjupersonerna i en situation som de hade svårt att 
kontrollera. Flertalet intervjupersoner stod också helt utan alternativa försörj-

                                                        
25 Att enskilda individer inte är helt i avsaknad av makt utan ibland får rätt gentemot socialtjänsten 
visas också i flera domar från regeringsrätten (se t.ex. RÅ 1988 ref. 137 och RÅ 2004 ref.130).   
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ningsmöjligheter. Trots att situationen som bidragsmottagare innebar att ra-
marna var givna och att handlingsutrymmet var begränsat, förhöll sig ändå 
intervjupersonerna på olika sätt inför det faktum att de hade socialbidrag.  
 

Att ha långvarigt socialbidrag: Tre olika förhållningssätt   
I intervjupersonernas berättelser om socialbidragsperioden framträder olika 
reaktioner, förhållningssätt och anpassningsmönster. Även om dessa varierade 
från person till person verkade situationen, för de flesta, mest handla om att stå 
ut. Många valde att ha en låg profil och beskrev sig själva som tillbakahållna 
och dämpade men det går också att urskilja mer aktiva förhållningssätt. Dessa 
förhållningssätt speglar hur de enskilda individerna agerade inom de ramar 
som socialbidragssystemet utgör.   

Distinktionen mellan förhållningssätt, att hantera, agera och strategi är inte 
helt självklar. Att vara strategisk ger associationer till något medvetet och 
kalkylerande. Hos tre av intervjupersonerna går det förvisso att, under vissa 
perioder av bidragstiden, urskilja vad som skulle kunna betecknas som med-
vetna, kalkylerande strategier i förhållande till socialsekreterarna men i de 
flesta fall är det en stark förenkling. Jag uppfattar snarast deras ageranden och 
förhållningssätt som överlevnadsstrategier26, vars syfte var att värna om den 
egna integriteten och värdigheten. Snellman (2009) menar dock, att strategi 
kan förstås som ”handlingar som bygger på de möjligheter som en individ 
uppfattar är tillgängliga utifrån sin speciella situation” (s.77). Ett begrepp som 
strategi, gör det möjligt att synliggöra förhållningssätt som är outtalade och 
därför inte alltid kan uttryckas klart, menar Snellman och att strategi därmed 
fångar ”något mer än bara agera eller handla” (ibid.).  

I sin analys av fattigdom och socialbidragsmottagande fann Leisering och 
Leibfried (1999) att de tyska bidragsmottagarna inte bara var passiva motta-
gare, som lät sig kontrolleras av repressiva välfärdsmyndigheter utan att de 
också hanterade bidragsmottagandet mer eller mindre aktivt. De två huvudsak-
liga reaktionerna på att ha socialbidrag i studien var att antingen passivt härda 
ut eller att aktivt hantera situationen. Med utgångspunkt från förmågan att 
hantera situationen identifierade forskarna fyra huvudsakliga förhållnings-
sätt27:  

Bidragsmottagare som hade ett mer passivt förhållningssätt delades in i of-
fer och enbart överlevare. De som, enligt forskarna, uppfattade sig själva som 
offer hade gett upp och resignerat och upplevde att de inte hade någon framtid 
överhuvudtaget. Deras huvudsakliga problem var arbetslöshet och de såg inga 

                                                        
26 Begreppet överlevnadsstrategi har bl.a. använts av Isaksson, Norman & Svedberg 1978 i en bok om 
hemlösa. Med begreppet avses ett perspektiv där individerna ses som agerande subjekt som ”försöker 
utveckla en strategi för att handskas med den totala livssituationen.”(s. 227).   
27 Dessa grupper benämns victims, mere survivors, pragmatic copers och biografical copers i Leisering 
och Leibfrieds studie. 
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möjligheter att lösa detta problem. De hade ofta en problematisk relation till 
socialbyråns personal. Strategin hos överlevarna var i huvudsak inriktad på 
omedelbar materiell överlevnad. Relationen till socialbyrån var inte alltid 
konstruktiv men till skillnad från dem som benämndes som offer hade denna 
relation inte blivit ett problem i sig.  

De bidragsmottagare som hanterade situationen aktivt var, enligt Leisering 
och Leibfried inställda på att situationen kunde förändras. Personer som för-
höll sig pragmatiskt strävade efter högre mål i livet, utöver att säkra den mate-
riella överlevnaden. De försökte tackla de problem som de ansåg som vikti-
gare och under tiden stod de ut med att ha socialbidrag. De biografiskt inrik-
tade hade ett liknande sätt att handskas med situationen men siktade mot mer 
omfattande och långsiktiga lösningar på sina problem. De definierade ofta sina 
problem som både ekonomiska och biografiska. Även i de fall omständighet-
erna ändrades höll de fast vid sina ursprungliga och djupare mål och intressen. 
En särskild grupp utgjordes av s.k. strategiska användare. Dessa var mer be-
nägna att värdera sin materiella försörjning framför långtgående biografiska 
intressen. De var inriktade på överlevnad, om möjligt på ett bekvämt sätt, t.ex. 
under en självvald arbetslöshet. De undvek konflikter i relation till auktoriteter 
men kunde också använda t.ex. hot för att uppnå sina syften.  

Dessa olika sätt att hantera en likartad situation på, menar Leisering och 
Leibfried, visar att bidragsmottagare i hög utsträckning använder socialbidra-
get som ett slags stöd för att uppnå andra, högre mål här i livet. Det som skil-
jer de olika grupperna åt är i vilken grad de använder tiden som socialbi-
dragsmottagare för att hantera andra och större problem, dvs., problem bortom 
den omedelbara materiella överlevnaden.  

Palvén (2015) menar att ett problem med Leisering och Leibfrieds benäm-
ningar är att det finns en antydan till att det är individerna som karaktäriseras, 
inte förhållningssätten. Även om detta sannolikt inte är forskarnas avsikt delar 
jag Palvéns synpunkt. Jag vill i detta sammanhang också kort kommentera den 
grupp som Leisering och Leibried väljer att benämna ”offer”. Benämningen 
ger associationer till något varaktigt, permanent och passivt. Jag kan inte finna 
något stöd för att intervjupersonerna i min studie uppfattade sig själva på det 
viset. Däremot var det uppenbart att några av dem vid tillfället befann sig i ett 
tillstånd av uppgivenhet. Men jag menar att det var frågan om ett tillfälligt och 
situationsbundet tillstånd.  

Leisering och Leibfrieds (a.a.) analys omfattar ett 30-tal individer, dvs., be-
tydligt fler än studien som redovisas i denna avhandling. Men det finns vissa 
likartade mönster. Också bland intervjupersonerna i min studie tycktes det 
vara frågan om att uthärda eller att mer aktivt hantera socialbidragssituationen. 
Jag har dock valt en annan kategorisering med delvis annan innebörd än de 
tyska forskarnas. Med utgångspunkt från intervjupersonernas berättelser, är 
det i grova drag tre förhållningssätt som kan skönjas. Vissa intervjupersoner 
framställde sig som aktiva och hade ett förhållningssätt som kan beskrivas 
som målinriktat. De flesta intervjupersoner valde dock att ha en låg profil även 
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om reaktionerna och deras förhållningssätt tog sig skilda uttryck. Några av 
dem uppfattade jag som besvikna och tillfälligt uppgivna inför hela situationen 
medan de övriga tycktes ha en hållning som i stort sett utmärktes av en låg-
mäld anpassning. 

Denna kategorisering av intervjupersonernas reaktioner och anpassnings-
mönster har en del likheter med Leisering och Leibfrieds. De personer som 
hade en ”målinriktad ” hållning liknar i viss mån de s.k. strategiska användar-
na i Leisering och Leibfrieds studie. Som nämnts ovan menar forskarna att 
dessa personer värderade sin materiella existens högt, att de var inriktade på 
en bekväm tillvaro och att situationen ofta var självvald. När det gäller inter-
vjupersonerna i min avhandling ter sig dock detta förenklat. Det kan inled-
ningsvis ha varit så att dessa intervjupersoner självmant försatt sig i en situat-
ion som bidragsmottagare. Men jag uppfattar ändå att några av dem hade en 
social problematik som svårligen låter sig kategoriseras som frivillig. Gruppen 
med ett förhållningssätt som jag valt att benämna ”lågmäld anpassning” liknar 
i någon mån ”pragmatikerna” och de ”biografiskt inriktade” hos Leisering och 
Leibfried. De sistnämnda försökte lösa problem som de ansåg var viktigare 
och stod ut med socialbidrag under tiden eller också hade de mer omfattande 
och långsiktiga lösningar på sina problem i sikte, vilket till viss del också 
överensstämmer med intervjupersonerna i min studie. Det primära intresset 
hos dem som intog ett mer sakligt, distanserat förhållningssätt i min studie, 
tycktes dock vara att hålla avstånd till socialsekreterarna och till hela situat-
ionen som bidragsmottagare.     
 
Målinriktat förhållningssätt  
I gruppen med ett målinriktat förhållningssätt återfinns Arne, Ann-Louise och 
Lena, som hade eller tidigare hade haft missbruksproblem. De var inställda på 
att förhandla med socialsekreterarna men också att luras och manipulera för att 
få ut så mycket pengar som möjligt. Arne hade inget socialbidrag och ingen 
kontakt med socialbyrån när intervjun ägde rum. För Ann-Louise hade kontak-
ten nyligen upphört. Deras berättelser cirklar i huvudsak kring perioden då de 
var aktiva narkotikamissbrukare. Lena, däremot hade fortfarande socialbidrag 
vid intervjutillfället. Alla tre gav ingående beskrivningar av vilka strategier de 
använde eller hade använt sig av för att få socialbidrag. Samtalet med social-
sekreterarna beskrevs ibland som en ”försäljningssituation”. Med åren hade de 
lärt sig vilka tillvägagångssätt som var mest framgångsrika. En mindre fram-
gångsrik strategi var t.ex. att bli upprörd och arg medan det uppenbarligen 
lönade sig bättre att manipulera, dupera och spela teater. En av intervjuperso-
nerna menade också att man kunde tjäna på att visa sig hjälpbehövande och 
eländig. Fokus låg på att få ut så mycket pengar som möjligt och på enklast 
möjliga sätt.  

Arne ansåg att socialbidrag var en bra extrainkomst under de år han miss-
brukade narkotika, vilket han gjorde under de perioder han inte satt i fängelse. 
Socialbidraget innebar att han hade pengar till hyra, uppehälle och månads-
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kort. De pengarna slapp han att stjäla ihop. Arne gav en ingående beskrivning 
av hur det kunde gå till inför ett besök på socialbyrån och hur han gjorde för 
att lyckas med det han föresatt sig. Det bästa var att vara nypåtänd, för då gick 
det att prata omkull och charma socialarbetaren. Förutom att vara utsövd och 
se fräsch ut skulle man försöka hålla sig lugn vid besöket och akta sig för att 
bli arg, sade han. I slutänden handlade det dock om hur väl man lade fram sin 
sak. Förmågan att prata för sig själv och komma med argument var viktig. Vad 
det handlade om var att ”sälja in sig” själv och sitt behov av socialbidrag, 
menade han. När Arne inte längre lyckades dupera sin socialsekreterare, som 
han uttrycker det, slutade han helt enkelt att gå till socialbyrån. Det blev för 
jobbigt att bli ifrågasatt och att uppfylla de krav som ställdes. Arne höll sig 
därefter borta från socialbyrån under flera år och försörjde sig istället på att 
sälja narkotika. 

För Ann-Louise, som sökte och fick socialbidrag lite slumpmässigt de 
första gångerna, förändrades situationen ganska snart. Hon började använda 
narkotika allt mer och utvecklade så småningom ett missbruk. Innan social-
tjänsten fick detta klart för sig fick hon socialbidrag varje månad i omkring 
åtta månader. Under denna period hade Ann-Louise en socialsekreterare som 
hon aldrig träffade: Jag bara skickade in, skickade och skickade. Jag träffade 
inte henne en enda gång. Hon berättade att hon som etablerad och missbru-
kande klient var aktiv, krävande och manipulativ. Ann-Louise beskrev hur hon 
successivt lärde sig hur hon skulle göra för att få socialbidrag. Socialsekrete-
rarna var lättlurade, sade hon. Ann-Louise gav ett flertal beskrivningar av hur 
det kunde gå till i kontakten med socialbyrån. Hon sökte ett arbete, jobbade 
där i en dag och fick ett anställningsbevis, som hon visade för socialsekrete-
raren för att få socialbidrag. Dagen efter slutade hon på arbetet.  

Å ena sidan var Ann-Louise klar över att hon var i underläge och att det 
var socialsekreterarna som satt med makten att säga ja eller nej till socialbi-
drag. Å andra sidan föraktade hon dem och tyckte att de var lättlurade. Med 
tiden lärde hon sig vad det var socialsekreterarna ville höra. Ville hon t.ex. ha 
någonting extra, t.ex. möbelbidrag gick hon dit och låtsades att hon var lite 
ledsen och ”deppig”. Det var viktigt att socialsekreterarna fick känna att de 
hjälpte en, inte att man kom dit bara för att hämta pengar, enligt Ann-Louise. 
Hon tyckte att det hjälpte att spela liten och hjälpsökande, visa att det var synd 
om en och säga hur skönt det var att komma dit och få prata: Ja man ljög och 
man spelade deras spel något sätt, för dum var man ju inte. När Ann-Louise 
så småningom tog itu med sina missbruksproblem, förändrades hennes för-
hållningssätt och hon blev mer inställd på att samarbeta, berättade hon. 

Medan de flesta av de intervjupersoner som hade eller tidigare haft miss-
bruksproblem berättade om hur de förr gått tillväga för att lura socialsekrete-
rarna, berättade Lena hur hon fortfarande ägnade sig åt att manipulera och 
luras. En skillnad jämfört med t.ex. Ann-Louise var att Lena inte var på väg 
mot självförsörjning vid intervjutillfället. Det var också oklart i vilken ut-
sträckning hon fortfarande missbrukade. Efter de första inledande kontakterna 
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med socialbyrån lärde sig Lena snabbt hur man skulle göra för att få så mycket 
socialbidrag som möjligt. Hon visste vilka rättigheter hon hade och såg till att 
få ut så mycket pengar hon kunde. Även Lena beskrev vikten av att kunna 
prata för sig och drog bl.a. samma parallell som Arne till försäljning och för-
säljningsteknik:  
 

Försäljare kan snacka för sig och får prylar sålda. Och jag kan också 
snacka för mig och jag får mina pengar och lite därutöver.// Jag utnytt-
jar allt jag kan få ekonomiskt och kan väl få det genom att jag kan 
prata för mig. Jag utnyttjar ju det jag kan utnyttja och jag skäms inte, 
jag tycker inte att det är förnedring.  

 
Skälet till att hon inte arbetade var att hon fick pengar ändå, sade hon. Även 
Lena tyckte att det var enkelt att vara taktisk och att lura socialtjänsten. Lik-
som Ann-Louise beskrev Lena hur det kunde gå till när socialbyrån ibland 
började ställa krav på henne: 
 

 Jag uppfyller det dom önskar. Jag går in och skriver in mig på arbets-
förmedlingen och sedan tar det ytterligare en månad innan jag får tid 
och då har jag ju en månads frist där och då är dom nöjda den måna-
den. Sedan får jag en tid och då ansöker jag om beredskapsjobb eller 
studier eller ja… det börjar ju inte förrän om tre månader och allting 
tar tid… och så har jag ytterligare lite frist.  

 
Alla tre verkar ha varit mycket aktiva i förhållande till socialsekreterarna. 
Ann-Louise och Lena insåg att de befann sig i underläge men gav samtidigt 
uttryck för en föraktfull inställning till socialsekreterarna, som var så lättlu-
rade. Att manipulera, ”fixa och trixa” kan dels förstås som ett sätt att överleva 
med en viss självrespekt och värdighet i behåll, dels som ett sätt att hantera 
underläget och känna att man ändå har en viss kontroll över situationen.  
 
Tillfällig uppgivenhet 
Intrycket av det Miguel, Glenn och Lasse berättade var att de oftast hade en 
låg profil i förhållande till socialsekreterarna. De upplevde att de befann sig i 
underläge när de besökte socialbyrån. Samtidigt var de kritiska till socialsekre-
terarna men också besvikna och uppgivna över att inte få någon annan hjälp än 
pengar. En av intervjupersonerna hade också starka känslor av skam över att 
behöva ha kontakt med socialbyrån.  

Miguel kände sig mycket pressad av att vara i behov av socialbidrag och 
han verkade inte på något sätt ha förlikat sig med situationen. Vid tidpunkten 
för intervjun hade han och hans familj erhållit socialbidrag i drygt två år. Han 
kände sig misslyckad för att han inte kunde försörja sin familj och tyckte att 
hela situationen var konstig och obehaglig. Miguel ville varken gå till social-
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byrån eller ha socialbidrag utan tjäna sina egna pengar: Jag jobbar och tjänar 
pengar och de räcker inte... jag känner mig att som man, måste jag klara mig. 
Det är mycket obehagligt att besöka socialbyrån men jag gör det och tackar 
och tar emot. 

Genom socialsekreterarnas sätt att ställa frågor uppfattade han att det dess-
utom fanns ett antal underförstådda ”regler” att förhålla sig till, som plågade 
honom men som han var alltför stolt för att underkasta sig: ...man måste ge oss 
själva, man måste säga allting. Inte bara sanningen… man måste också säga 
privata saker till dom. Man måste spela teater och gärna gråta lite, spela på 
rätt strängar.  

Miguel kände sig utlämnad när han besökte socialbyrån: Vi väntar tyst, 
ingen vågar prata någonting. Innan man går dit känner man sig som en tjuv 
och vill inte att några andra människor ska titta på oss. Han var mycket ner-
vös varje gång och svettades mycket. Efteråt kände han sig helt utmattad. Han 
uttryckte också förtvivlan över att inte få någon annan hjälp än ekonomisk: 
Om dom kunde hjälpa oss bara lite grann så vi kunde slippa dom på en gång. 
Han bad om hjälp men ingen tycktes kunna göra någonting åt hans situation, 
uttryckte han. Det han ville ha hjälp med var att hitta en bostad med en rimlig 
hyra. Men det var inte längre någon idé att argumentera eller prata, man förlo-
rar bara tid, sade han. När han såg tillbaka på de år han hade haft socialbidrag 
tyckte han att socialsekreterarna inte varit intresserade av annat än pengar: 
Ingen vill veta något om problem, dom vill bara betala.  

Glenn, som helt nyligen beviljats sjukbidrag vid intervjun, berättade att han 
mådde mycket dåligt psykiskt under de år han hade kontakt med socialbyrån. 
Han hade också alkoholproblem och levde omväxlande på sjukpenning och 
socialbidrag. Det var inte alltid som han klarade av de krav som socialbyrån 
ställde. Vid flera sådana tillfällen reagerade Glenn med att bli helt handlings-
förlamad. Han berättade om några tillfällen när socialsekreterarna markerat att 
han måste ta vilket jobb som helst, i det här fallet ett diskjobb, annars skulle 
bidraget dras in:  
 

Jag är inte beredd att gå dit, att göra det, inte för att det är något för-
nedrande att diska, men jag är inte kapabel att klara av det. Då drog de 
in mitt socialbidrag i en månad. Jag var helt förstörd, låg hemma och 
bara tittade i taket och jag sjukskrev mig inte, gjorde ingenting. 

 
Lågmälda anpassning 
Lågmäld anpassning är ett förhållningssätt som har likheter med det föregå-
ende men i denna grupp verkade man dock kunna hålla en viss distans till 
socialsekreterarna och bidragsmottagandet. Mitt intryck var att det oftast inne-
bar en anpassning till situationen, som ibland tycktes vägledas av vad som 
uppfattades vara av praktisk nytta, t.ex. att undvika att få avslag på sin ansö-
kan om socialbidrag eller att hamna i konflikt med socialsekreteraren. Men det 
kunde också yttra sig i att man intog en saklig och distanserad hållning eller 
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att man underordnade sig och i stort sett gjorde som man blev tillsagd. De fem 
intervjupersoner (Ivan, Katarina, Berit, Stefan och Leif) som hanterade situat-
ionen på detta sätt brydde sig heller inte om att bråka eller överklaga när ett 
beslut gick dem emot. De hade alla olika motiv till att de förhöll sig som de 
gjorde.  

Den skam Ivan inledningsvis kände försvann när han började förstå hur det 
svenska samhället fungerade och när han började betrakta sin belägenhet som 
en nödsituation. Att befinna sig i nöd är specifikt för ”kapitalistiska länder”, 
menade han. Kontakten med socialbyrån förändrades efter hand på ett positivt 
sätt. Ivan var inte rädd längre och det var inte lika tungt att gå dit och ansöka 
om socialbidrag. Han var helt inställd på att socialbidraget var något tillfälligt 
och övergående. På sikt visste han att han skulle kunna klara sig själv. Så 
småningom skulle han ”jobba in dem”, sade han. Han beskrev hur det var att 
ha socialbidrag och ha kontakt med socialbyrån i en neutral och saklig ton:  
 

Först var socialarbetaren som en myndighet, sedan blev det en relation 
mellan mig och den person som representerade institutionen och jag 
var den skyldiga individen med vissa rättigheter på min sida och där 
var institutionen. Och till sist såg jag det som en vanlig situation. Jag 
har rätten på min sida och då såg jag det inte som en institution. Det 
var bara en organisation som håller ordning på en viss sak.  

 
Vid något tillfälle hade Ivan övervägt att överklaga ett beslut som han var 
missnöjd med. Han hade känt sig orättvist behandlad och gav sig in i en dis-
kussion med socialsekreteraren. Men, berättade han, ganska snart insåg han att 
det var ...meningslöst att kämpa mot en institution som är emot mig.   

Katarina var också en person som jag uppfattar intog en saklig hållning. 
Katarina hade egentligen svårt att förlika sig med situationen som socialbi-
dragsmottagare. Hon ansåg att hon hade rätt till socialbidrag men gav samti-
digt uttryck för en slags utanförskapskänsla och ett behov av att distansera sig 
till andra bidragsmottagare: …vad gör jag härinne bland alla A-lagare? Vad 
sitter jag här för...? Jag känner mig så udda när jag sitter där. Det känns som 
att det är något konstigt med en.  

De första gångerna när hon sökte socialbidrag pratade hon gärna med soci-
alarbetarna och försökte vara så samarbetsvillig som möjligt. Det kändes som 
om hon var tvungen att förklara och urskulda sitt behov av socialbidrag, me-
nade hon. Ganska snart uppfattade hon dock att hon snarast sagt för mycket 
och tyckte att socialarbetaren fick ett ”grepp” om henne. Det var som om de 
letade efter en svag punkt, efter något som var fel, sade hon. Katarina tyckte 
mycket illa om socialarbetarnas personliga frågor och hade därför medvetet 
valt att sluta att vara personlig. Hon höll numera starkt på sin integritet, sva-
rade på socialarbetarens frågor men var kortfattad och saklig. Katarina menade 
dock att priset var att hon inte fick lika mycket socialbidrag som hon annars 
hade kunnat få. Hon ansåg sig ha starka skäl till att behålla den sakliga och lite 
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opersonliga tonen vid besöken. Katarina mådde inte alltid så bra psykiskt men 
valde att inte berätta om det eller att vara personlig på andra sätt. Hon ville 
inte visa upp några svagheter eftersom hon var rädd att socialbyrån då skulle 
ifrågasätta henne som mor och omhänderta hennes son. Men hennes sakliga 
förhållningssätt hängde också ihop med att hon så småningom upptäckt att den 
situation hon befann sig i inte var unik, det fanns andra i samma situation: Jag 
var absolut inte olik någon annan. Jag hade bara satt mig i en situation att vara 
ensamstående mor, redan från början.   

Berit var en av dem som menade att det bästa var att göra som socialsekre-
terarna sade. Hon verkade ha hittat ett fungerande sätt att förhålla sig till soci-
alsekreterarna för att inte stöta sig med dem. Hon visste vilka krav socialarbe-
tarna ställde för att hon skulle få socialbidrag: Kraven är nykterhet och sköt-
samhet, super du får du inga pengar. Hon tyckte inte att det var någon idé att 
”tjafsa” med socialarbetarna eller försöka tänja på kraven och villkoren utan 
ett nej var ett nej. Hon beskrev socialsekreteraren som en myndighetsperson, 
som ”basade och bestämde var skåpet skulle stå” och sade åt henne vad hon 
skulle göra. Samtidigt som Berit på många sätt skulle kunna betraktas som 
”utslagen” går det också att se henne som ”duktig” och välanpassad. Hon 
visste vad som förväntades av henne och hon ställde upp på de förslag social-
byrån lade fram. Berits förhållningssätt kan ha hängt ihop med att hon hade 
högre mål i sikte, vilket påminner om det förhållningssätt som Leisering och 
Leibfried (1999) benämner pragmatiskt. Hon väntade på att få en försökslä-
genhet och var därför mycket motiverad att hålla sig nykter och sköta sig. Hon 
hoppades också på att få förtidspension och på det sättet kunna försörja sig 
själv utan socialbidrag.   

 

Att bjuda motstånd  
I den tidigare nämnda studien av Angelin (2009) finns de ytterst få utsagor 
som handlar om motstånd eller strategier för att värna egen vilja och värdig-
het. Angelin menar att ett skäl kan vara intervjupersonernas begränsade möj-
ligheter att lämna socialbidragssystemet. Socialbidrag är den enda och sista 
möjligheten till försörjning och därför är man angelägen att inte stöta sig med 
socialsekreterarna och riskera att bli av med stödet. Till skillnad från Angelin 
tycker jag mig dock kunna spåra en del tendenser till motstånd hos vissa inter-
vjupersoner. Som tidigare nämnts kan ett skäl till skillnaderna mellan studier-
na handla om att de är gjorda under olika decennier. Det goda arbetsmarknads-
läget under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kan ha påverkat en 
del av intervjupersonerna i min studie att känna en viss optimism inför framti-
den, vilket kanske innebar att de ibland vågade argumentera mot olika förslag 
och beslut.  

Att de flesta intervjupersoner höll en låg profil i förhållande till socialsek-
reterarna betydde inte att de alltid godtog alla de krav som socialsekreterarna 
ställde. Motståndet kunde yttra sig i att man argumenterade och ifrågasatte 
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beslut eller vägrade att göra som socialsekreteraren ville. Lasse t.ex. hade vid 
ett tillfälle satt sig emot att behöva gå till en s.k. aktiveringslokal, något han 
uppfattade som helt meningslöst och Ivan berättade att han några gånger ham-
nat i gräl med socialsekreteraren över beslut han uppfattade som orättvisa. 
Glenn hade vid ett flertal tillfällen blivit arg på sin socialsekreterare, gått däri-
från och smällt igen dörren. Som tidigare nämnts, blev han också djupt kränkt 
den gången då han fick veta att bidraget skulle dras in om han inte tog vilket 
arbete som helst, vilket han vägrade att göra, trots att det innebar att leva ”på 
vatten och bröd i nio dygn.” 

Reaktioner som dessa kan dels ses som en aspekt av att intervjupersonerna 
inte bara var passiva offer utan att de agerade utifrån det handlingsutrymme 
som fanns i denna situation, dels som ett behov hos intervjupersonerna att 
värna om sin integritet.    

 

Sammanfattande kommentar  
Att välfärdssystemens konstruktion påverkar människors livslopp har tidigare 
berörts. Det gäller inte minst välfärdssystemets sista skyddsnät, socialbidrags-
systemet. I Leisering och Leibfrieds (1999) studie utgjorde den näst största 
gruppen bidragsmottagare av dem som saknade alternativa försörjningsmöj-
ligheter. Det gäller också för intervjupersonerna i avhandlingen. Ur deras per-
spektiv var socialbidrag den enda (lagliga) utväg som återstod för att de skulle 
kunna klara sin försörjning. Då behovet av socialbidrag uppstod hade ingen av 
dem i tillräckligt hög grad uppnått kvalifikationskraven inom arbetslöshets- 
eller sjukförsäkringen för att på så vis kunna klara sin försörjning själva eller 
också var inkomsterna otillräckliga trots heltidsarbete. I likhet med vad Leise-
ring och Leibfried (a.a.) konstaterar i sin studie, handlade intervjupersonernas 
fleråriga bidragsmottagande om orsaken till behovet av socialbidrag och inte 
om tendenser till s.k. klientisering. På kort sikt tycktes intervjupersonernas 
försörjningsproblem svårlösta.  

I detta kapitel har jag huvudsakligen velat ge en bild av hur intervjuperso-
nerna reagerade på och hanterade situationen med socialbidrag. Vid tidpunk-
ten för intervjun hade samtliga intervjupersoner haft kontakt med socialtjäns-
ten i flera år och många hade erfarenheter från flera socialbyråer. Alla var - 
eller hade tills helt nyligen varit - etablerade och ”rutinerade” klienter som på 
olika sätt verkade ha anpassat sig till situationen att leva på socialbidrag och 
att ha kontakt med socialbyrån. Det intervjupersonerna beskrev var en slags 
tillvänjningsprocess där de successivt lärt sig det mest ändamålsenliga sättet 
att förhålla sig, vilket inte var detsamma som att det var komplikationsfritt.  

Med undantag av de tre intervjupersoner som inte hade socialbidrag vid in-
tervjutidpunkten, befann sig de övriga, i en beroendeställning och där deras 
utrymme för att agera var begränsat. Som framgått av detta kapitel valde de 
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flesta intervjupersonerna att ha en låg framtoning, som oftast innebar att de var 
tillbakahållna och lågmälda. Att ha en låg profil, skulle visserligen kunna 
betraktas som passivt i den bemärkelse som bl.a. livsloppsforskarna Giele och 
Elder (1998) diskuterar, dvs., att anpassningen kan sägas vara passiv när hän-
delser som man inte själv kan påverka inträffar. Många av intervjupersonerna 
beskrev också de initiala orsakerna till behovet av socialbidrag som något som 
drabbat dem oförskyllt och som låg utanför deras kontroll. Men att de likväl 
var aktörer, tog sig bl.a. uttryck i att de reagerade på olika sätt och att alla, mer 
eller mindre aktivt, valde sina förhållningssätt och anpassningsstrategier. 

Som tidigare framgått menar bl.a. Moen (2004) att känslan av att ha kon-
troll och att klara av olika situationer är en viktig skyddsmekanism under livs-
loppets olika faser. Med tanke på den situation intervjupersonerna befann sig i 
som långvariga bidragsmottagare skulle man kunna dra slutsatsen att de helt 
saknade kontroll och möjligheter att påverka. Att så inte riktigt var fallet 
framgår av flera berättelser. Att t.ex. vara kalkylerande och manipulativ var 
enligt tre av intervjupersonerna den mest framgångsrika strategin för att på-
verka socialsekreterarna att få sitt socialbidrag. Det skiljer sig från resultatet i 
t.ex. Billquist (1999) studie, där det framgår att det istället var att ligga lågt 
och var till lags som premierades. Nilsson (1989) i sin tur, konstaterar att kli-
enter som uppvisade ett aggressivt och hotfullt beteende tenderade att bli be-
lönade i form av få sina materiella behov tillgodosedda.  

När det gäller relationen till socialsekreterarna beskrevs den ofta som 
ojämlik. I stort sett var man utlämnad åt den enskilde socialsekreteraren. Det 
som stod till buds var att vänja sig och välja ett förhållningssätt eller en mer 
eller mindre framgångsrik strategi för att handskas med situationen. Ett flertal 
intervjupersoner menade att det var viktigt att lyfta fram sitt behov av bidrag; 
det gällde att ”sälja” sitt behov. Mycket hängde på förmågan att prata för sig. 
En av intervjupersonerna menade att det gällde att bevisa ”att man är så långt 
ner i skiten så att man har rätt till hjälp”; det var viktigt att framställa sig själv 
som mer behövande och eländig än vad man i själva verket var. Utsagor som 
dessa överensstämmer med vad som framkommit i andra studier (Jonasson 
1996, Forsberg 1998 och Graffman & Fürth 2007). 

Som framgått av kapitlet uttryckte nästan alla intervjupersonerna mer eller 
mindre tydligt en önskan och strävan efter att upphöra med socialbidrag och 
leva ett självständigt liv, vilket är i linje med resultatet av analysen i Leisering 
och Leibfrieds (1999) studie. Flera intervjupersoner var i det sammanhanget 
upptagna av bristen på långsiktig hjälp för att kunna ta sig ur situationen som 
socialbidragsmottagare. Detta är också ett resultat som överensstämmer med 
tidigare studier om långvariga bidragsmottagare i Sverige (se t.ex. Abrahams-
son 1991, Gunnarsson 1993 och Svedberg 1994). Socialsekreterarna beskrevs 
som personer som mest var upptagna av att betala ut pengar och att pengar 
användes som ett sätt att bli av med människor; det var enklare än att försöka 
lösa verkliga problem. Den bild som intervjupersonerna förmedlar av social-
byråns verksamhet stämmer väl överens med vad som framkommit i andra 
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svenska studier (se t.ex. Sunesson 1981, Jonasson & Libietis 1987, Hydén 
1993, Isaksson, Stål & Svedberg 1993, Billquist 1999, Hansson & Svensson 
2005, Karlsson, 2006).  

Med utgångspunkt från intervjupersonernas berättelser framstår socialsek-
reterarnas agerande i många fall som kravlöst och oengagerat. Men när krav 
väl ställdes blev resultatet inte alltid det socialsekreterarna kanske hade för-
väntat sig, som i fallet med Glenn. Istället för att ta ”vilket jobb som helst” 
sjönk han ner i apati när socialbidraget drogs in. I en experimentell studie om 
effekter av aktiveringsinsatser för olika grupper av arbetslösa, visar Malmberg 
– Heimonen (2005) att s.k. hårda metoder och krav som ekonomiska incita-
ment och s.k. sanktioner kan ha vissa positiva effekter men inte för alla. För 
mer resurssvaga grupper var sådana metoder klart negativa i form av försäm-
rad självuppfattning och sämre psykisk hälsa.   

Man kan fråga sig om intervjupersonernas upplevelser av socialsekreterar-
nas agerande och av att långvarigt socialbidrag har någon relevans idag. Både 
socialtjänstlagen och rättstillämpningen är annorlunda idag än i början av 
1990-talet och kraven och betoningen på att individen har ett eget ansvar för 
sin situation har ökat sedan dess. Men samtidigt tycks, i synnerhet, långvariga 
bidragsmottagares upplevelser och känslor inför att ha kontakt med social-
tjänsten vara sig tämligen likt över tid, vilket också inkluderar beskrivningen 
av socialbyrån som en penningfokuserad instans (se t.ex. Sunesson 1981 och 
Karlsson 2006).      

Intervjupersonerna befann sig i olika åldrar och olika livsfaser vid denna 
tidpunkt i livet. En del av reaktionerna på att ha socialbidrag kan ha med indi-
viduella förutsättningar att göra men också handla om när i livet socialbi-
dragsbehovet uppstod. Trots sin bakgrund som narkotikamissbrukare framstod 
Ann-Louise som en resurs- och viljestark person. Hon befann sig i brytningen 
mellan ungdom och vuxenliv, hade planer för framtiden och livet såg ut att 
vara på väg att ordna upp sig för henne. Miguel gav visserligen uttryck för en 
stark känsla av uppgivenhet vid intervjutillfället men framstod samtidigt som 
en person med stora resurser; han var både välutbildad och hade hög arbets-
kapacitet. Hans mycket starka önskan att försörja sig själv och sin familj utan 
socialbidrag kan ha handlat om att hans föreställning om var i livet han borde 
ha befunnit sig krockade med verkligheten. I förhållande till en allmän sam-
hällelig förväntan ”borde” Miguel vara självförsörjande, vilket också var vad 
han förväntade av sig själv. Han var i 35-årsåldern och hade familj, arbetade 
mer än heltid men behövde ändå socialbidrag. Det var en situation som han 
inte själv kunde kontrollera. Miguels behov av socialbidrag kan sägas ”osyn-
kroniserat” och uppstod vid helt ”fel” tidpunkt i livet (Neugarten& Datan 
1973, Wheaton & Gotlib 1997, Giele & Elder 1998). I Miguels fall finns det 
skäl att tro att socialbidragssituationen var en kritisk händelse, ett begrepp som 
jag återkommit till flera gånger. Glenn däremot var i en helt annan situation 
och livsfas. Han var på väg mot 50-årsåldern och hade glidit ur arbetsmark-
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naden definitivt. Varken han själv eller olika myndighetspersoner verkade ha 
några förväntningar på ett fortsatt yrkesliv för hans del.    

Forskningen visar att människor inte mår bra av att ha långvarigt socialbi-
drag. Situationen är starkt förknippad med skam, vanmakt och uppgivenhet. 
Miguels reaktion och upplevelse av socialbidragsmottagandet är ett exempel 
på det som olika forskare beskriver som stigma och skam (se Goffman 1972, 
Jönsson & Starrin 1999 och Starrin & Kalander Blomqvist 2001). Det är up-
penbart att Miguel var mycket påverkad av att avvika från det han uppfattade 
som normalt, i det här fallet att inte kunna försörja sig. Jönsson och Starrin 
(a.a.) menar att skamkänslor i samband med ansökan om socialbidrag är en 
sammansatt fråga som inte bara har att göra med hur man blir bemött av soci-
alsekreterare. Det kan också handla om egna införlivade attityder och normer. 
Hydén (1988) menar att socialtjänsten av tradition förknippas med fattigdom, 
förnedring och förödmjukelse. Det är en kulturell bild som är djupt förankrad i 
folkliga föreställningar och som, enligt Hydén, delas av både klienter och 
socialarbetare (se också t.ex. Hancock 2004 och Cassiman 2008). Katarina var 
också en person som hade svårt att acceptera situationen som bidragsmotta-
gare men till skillnad från Miguel valde hon att istället värja sig mot bilden av 
sig själv som bidragsmottagare och distansera sig från hela situationen.  

När intervjuerna i Leisering och Leibfrieds (a.a.) studie ägde rum hade 
många av intervjupersonerna upphört med sitt bidragsmottagande sedan länge. 
Det longitudinella perspektivet i studien innebar att forskarna hade möjlighet 
att i efterhand analysera vilka anpassningsstrategier och förhållningssätt som 
tycktes mest framgångsrika. De menar, att även om människor haft socialbi-
drag en längre tid är de inställda på att försöka ta sig ur bidragsmottagandet 
och att de flesta också lyckas med det. Samtidigt visar deras analys att det i 
första hand var de som hanterade situationen på ett aktivt sätt som lyckades 
lämna bidragsmottagandet medan personer som passivt härdade ut blev kvar i 
systemet. För att de senare ska kunna lämna socialbidragsmottagandet krävs, 
menar forskarna, ansträngningar från individens sida och därtill strukturella 
förutsättningar (a.a. s. 135). Bland intervjupersonerna i avhandlingen finns det 
några exempel på detta, vilket kommer att framgå senare i avhandlingen.   

Ett flertal intervjupersoner ger, som vi sett, uttryck för upplevelser och 
känslor som är i linje med tidigare forskning på området. Men samtidigt måste 
intervjupersonernas berättelser ses i ljuset av att de flesta av dem fortfarande 
hade socialbidrag. Att människors berättelser om sina upplevelser påverkas av 
om de befinner sig i en svår situation där de känner sig mindervärdiga och 
odugliga, förefaller rimligt. Jag vill därmed återknyta till det som anfördes i 
inledningen av detta kapitel om riskerna med tvärsnittsstudier. Den allmänt 
negativa bilden av hur det är att leva på socialbidrag är sannolikt en konse-
kvens av att man fångar socialbidragsmottagare vid ett enda tillfälle. I denna 
studie beskrivs dock situationen för intervjupersonerna inte bara under peri-
oden med socialbidrag utan också hur den såg ut efteråt.  Den bild som för-
medlats i detta kapitel står i tydlig kontrast till hur livet senare gestaltat sig.  
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Kapitel 8 Försörjning och arbete  

Till skillnad mot det förra kapitlet, som gav en bild av en specifik period i 
intervjupersonernas liv avser detta kapitel att fokusera på förändringar när det 
gäller försörjning och arbete. Det huvudsakliga syftet är att beskriva och ana-
lysera förändringar och mönster över tid. Det görs bl.a. genom att beskriva 
olika försörjningsmönster och arbetslivsförlopp. Kapitlet belyser i huvudsak 
situationen för de sju intervjupersoner som deltog i den kvalitativa uppfölj-
ningsintervjun 2008/2009. Intervjupersonernas situation beskrivs utifrån tre 
olika tidsperspektiv: ett 1-årsperspektiv, ett 20-årsperspektiv och ett livslopps-
perspektiv. De längre tidsperspektiven kan sägas belysa för avhandlingen 
centrala teman om aktörskap, förändring och anpassning. Ett annat syfte är att 
belysa hur intervjupersonerna har agerat för att förbättra sin försörjningssituat-
ion och att försöka förstå deras drivkrafter.  

Intervjupersonernas huvudsakliga försörjning bestod under flera år av soci-
albidrag och kapitlet inleds därför med en beskrivning av hur länge bidrags-
mottagandet varade och hur det kom sig att socialbidraget och kontakten med 
socialbyrån upphörde. Därefter ges en översiktlig bild av hur situationen såg 
ut för samtliga 173 intervjupersonerna i den nordiska undersökningen när den 
inleddes 1989 och vilka förändringar som ägde rum under året mellan grund-
intervjun och uppföljningsintervjun samt motsvarande förhållanden för de 11 
intervjupersonerna, som deltog i den kvalitativa fördjupningsintervjun i början 
av 1990-talet.  

Ett skäl till att redovisa förhållandena för samtliga 11 intervjupersoner, 
dvs. att också inkludera de fyra intervjupersoner som bara deltog i den första 
kvalitativa fördjupningsintervjun är bl.a., att visa på betydelsen av långa upp-
följningsperioder. Fokus i den resterande delen av kapitlet är de kvarvarande 
sju intervjupersoner som deltog i den sista kvalitativa intervjun. Kapitlet base-
rar sig i första hand på den sista kvalitativa intervjun men till viss del också på 
frågorna i de enkätformulär som användes vid grund- och uppföljningsinter-
vjuerna 1989 -1991 i den nordiska undersökningen.  
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Inledning  
Jag har redan påpekat att ett flertal studier visar att sannolikheten att lämna ett 
bidragsmottagande verkar minska ju längre det varar (t.ex. Socialstyrelsen 
1999, Bergmark & Bäckman 2001, 2007 och 2010). Samtidigt visar andra 
studier att det bara varit en minoritet som haft bidrag under flera år och att det 
saknas stöd för tanken om socialbidrag som en permanent försörjningskälla 
(t.ex. Salonen 1994 och Andrén & Gustafsson 2004). Bergmark och Bäckman 
(2012) konstaterar att merparten lämnar bidragsmottagandet relativt snabbt 
men att utvecklingen de senaste decennierna har inneburit att bidragstiderna 
generellt blivit allt längre och att de jämförelsevis korta bidragstiderna mins-
kat. Detta framgår också av den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd. 
Sedan 2011 har den genomsnittliga bidragstiden legat på 6,6 månader per år 
och hushåll, vilket kan jämföras med 4,3 månader år 1990 (Socialstyrelsen 
2014a).    

Flera studier visar att faktorer som att vara ung, född i Sverige och ha 
minst treårig gymnasieutbildning ökar sannolikheten för att lämna långvarigt 
socialbidragsmottagande (t.ex. Bergmark och Bäckman 2004, 2007, 2010, 
2012 Bäckman 2011 och Halleröd 2003). Utbildningens betydelse har också 
slagits fast i studier gjorda utanför Sverige (t.ex. Bane & Ellwood och Dahl & 
Lorentzen 2003b). Isaksson och Svedberg (1989), i sin tur, pekar på att upp-
levd arbetsförmåga och psykiska hälsa är betydelsefulla faktorer för att bryta 
socialbidragsmottagande. Bergmark och Bäckmans analyser visar att det är en 
låg andel som går från långvarigt socialbidragsmottagande till lönearbete men 
att strukturella faktorer som situationen på arbetsmarknaden ändå har bety-
delse för möjligheterna att bryta bidragsmottagandet. Att det är ovanligt att 
personer som upphör med socialbidragsmottagande får en stabil försörjning 
via arbete konstaterar även Dahl och Lorentzen (2003b) och Persson (2011). I 
flera av de ovan nämnda studierna av Bergmark och Bäckman slår forskarna 
fast att de som lämnat det långvariga bidragsmottagandet för lönearbete har ett 
betydligt bättre skydd mot att bli långvarig bidragsmottagare på nytt än perso-
ner som lämnat det för andra försörjningskällor. Tidigare arbetslivserfarenhet 
tycks ha en avgörande betydelse för möjligheterna att lämna bidragsmottagan-
det (se också Bane & Ellwood a.a. och Dahl & Lorentzen a.a.). Men enligt 
forskarna är risken för att återgå i bidrag stor oavsett vilken typ av försörjning 
som etableras efter bidragsmottagandet (se t.ex. Andrén & Gustafsson 2004, 
Bergmark & Bäckman 2004 och 2012).  

I de flesta longitudinella studier som finns på området är uppföljningspe-
rioderna oftast inte längre än ett par år. Undantaget är Bergmark och Bäckman 
(t.ex. 2001, 2007 och 2010), som arbetar med ett tidsperspektiv på 10 år, vil-
ket är det längsta tidsperspektivet jag funnit för svenska förhållanden. Studier-
na visar förhållanden på gruppnivå men saknar fördjupad kunskap om en-
skilda individer. Som tidigare nämnts, lyser svenska studier som följer bi-
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dragsmottagare prospektivt på individnivå och över längre tid med sin från-
varo.  

Att det inte är helt ovanligt att beskrivningarna av långvarigt bidragsmotta-
gande, direkt eller indirekt präglas av hopplöshet har berörts flera gånger i 
avhandlingen, liksom att föreställningar, ord och metaforer har betydelse för 
hur bidragsmottagare uppfattas (Goffman 1972, Halleröd 1993, Hancock 
2004, Cammet 2014). Sammantaget ger många studier näring åt en föreställ-
ning om bidragsmottagandet som något bestående, oföränderligt och bidrags-
mottagarna framstår ofta som passiva offer, som skäms, är uppgivna och 
oförmögna att göra något åt sin situation (t.ex. Nilsson 1989, Gunnarsson 
1993, Jonasson 1996, Socialstyrelsen 1999, Bergmark 2002, Starrin & Kalan-
der Blomqvist och SOU 2007:2). De tyska forskarna Leisering och Leibfried 
(1999) menar att studier av människor som vid en viss tidpunkt har socialbi-
drag, även långvarigt sådant, innebär att fokusera på det som är problematiskt 
eftersom de som upphört med sitt bidragsmottagande inte längre finns kvar i 
systemet. I det föregående kapitlet, som baserade sig på den första kvalitativa 
intervjun i början av 1990-talet, gav intervjupersonerna i denna studie uttryck 
för upplevelser av bidragsmottagandet, som liknar vad som framkommit i 
andra studier.   

I detta kapitel har jag för avsikt att visa att föreställningen om att sociala 
problem av olika slag förstärks och förvärras med tiden inte alltid stämmer, i 
varje fall inte på individnivå och i denna studie. De olika tidsperspektiven som 
redovisas i kapitlet ger olika bilder av intervjupersonerna och deras situation.  
 

När och varför socialbidraget och kontakten med 
socialbyrån upphörde 
Inledningsvis kan konstateras att vid den sista kvalitativt inriktade intervjun 
var det ingen av de sju intervjupersonerna, vilka är i fokus i detta kapitel, som 
hade socialbidrag eller kontakt med socialbyrån. Med utgångspunkt från resul-
taten i flera av de nyss nämnda studierna såg också chanserna för att socialbi-
dragsmottagandet långsiktigt har upphört ganska lovande ut för flertalet av 
intervjupersonerna. Ann-Louise var visserligen den enda som kan betraktas 
som ung när socialbidraget upphörde, men alla utom Ivan och Miguel var 
födda i Sverige, förutom Glenn och Arne hade alla också gymnasieutbildning 
och samtliga hade tidigare arbetslivserfarenhet, om än begränsad i vissa fall. 

När det gäller intervjupersonernas förbättrade försörjningssituation tycks 
tid och ålder vara betydelsefulla faktorer. Flera har med åren skaffat sig allt-
mer arbetslivserfarenhet och därmed fått en stabilare position i arbetslivet. Det 
har i sin tur också inneburit att de kvalificerat sig för olika socialförsäkringar 
och ersättningar, vilket för vissa av intervjupersonerna haft avgörande bety-
delse för försörjningen. Andra faktorer som inverkat positivt på försörjningen 
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har varit att övergå till en ny livsfas och att omständigheterna i livet har för-
ändrats. Ytterligare faktorer som bidragit till intervjupersonernas stabilare 
situation är sannolikt också en kombination av starka drivkrafter att få det 
bättre och personliga egenskaper och förutsättningar.   

De omständigheter som ledde fram till att intervjupersonernas socialbidrag 
upphörde kan delas in i faktorer som är relaterade till förvärvsarbete, familj, 
socialförsäkringar och en kombination av dessa.  

För två av intervjupersonerna upphörde socialbidraget när de fick arbete. 
Ann-Louise fick fast arbete i början av 1990-talet och därmed upphörde hen-
nes behov av socialbidrag. Ann-Louise hade kontakt med socialtjänsten under 
en period på ungefär fyra år och hade socialbidrag sammantaget i ca tre år. 
Vid den sista kvalitativa intervjun 2009 uppgav Lasse att han inte haft social-
bidrag sedan 1998. Då slutade han på det tidigare nämnda Rehab-teamet och 
började arbeta heltid som chaufför. Sammantaget hade Lasse socialbidrag och 
kontakt med socialbyrån till och från i olika långa perioder; från 18 års ålder 
och fram tills dess att han var närmare 40 år.  

Skälen till att Miguels och Ivans socialbidragsmottagande upphörde är 
både kopplat till förvärvsarbete men kan också kategoriseras som familjerela-
terade. Behov av socialbidrag beräknas utifrån ett hushålls samlade inkomster 
och utgifter, vilket t.ex. innebär att om en person i hushållet får ökade inkoms-
ter påverkar detta rätten till bidrag och beloppets storlek. Både Miguel och 
Ivan var sedan länge väl etablerade på arbetsmarknaden. När Miguels fru fick 
ett deltidsarbete blev inkomsterna så pass hyggliga att familjen inte längre var 
i behov av socialbidrag. Kontakten med socialbyrån upphörde helt omkring 
1992. Miguel och hans familj hade då haft socialbidrag i drygt fyra år. När den 
nordiska undersökningen inleddes 1989 var Ivan i slutet av en längre bidrags-
period och hans behov av socialbidrag upphörde relativt snart. Liksom för 
Miguel upphörde socialbidraget för Ivan när hans fru fick arbete. Han hade då 
haft socialbidrag i ungefär sju år.  

Både Glenn och Arne fick förtidspension men vid olika tillfällen. Glenn 
hade mer eller mindre regelbunden kontakt med socialbyrån i ungefär sju år, 
mellan åren 1983 och 1990 och hade också socialbidrag större delen av denna 
tid. Kontakten upphörde när han beviljades sjukbidrag 1990 och därefter för-
tidspension. Arne som vid de första intervjutillfällena i början av 1990-talet 
varit drogfri i flera år, återföll i missbruk och hade kontakt med socialbyrån 
till och från under åren därefter. Liksom för Glenn avslutade Arne kontakten 
helt i samband med att han fick förtidspension år 2000. Hur länge och hur 
mycket socialbidrag Arne har haft är svårt att uppskatta eftersom socialbyrån 
funnits med till och från under en stor del av hans vuxna liv, framför allt efter 
att han avtjänat olika fängelsestraff.    

För Katarinas del var det en kombination av socialförsäkrings- och famil-
jerelaterade orsaker som gjorde att hennes behov av socialbidrag till slut upp-
hörde helt. Hon hade visserligen förvärvsarbetat under åtskilliga år men inte 
alltid sammanhängande och i perioder hade hon svårt att få ekonomin att gå 
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ihop. I början av 2000-talet var hon med om en svår olycka. Inledningsvis 
bestod hennes försörjning av sjukpenning och senare beviljades hon invalidi-
tetsersättning. Hon befann sig i en svår situation men klarade sig ändå bra 
ekonomiskt och behövde inte ansöka om socialbidrag. Några år senare förbätt-
rades ekonomin genom att hennes son började arbeta och betala för sig 
hemma. Katarina hade socialbidrag i perioder fr.o.m. 1987 fram till 2001. 

När bidragsmottagandet upphörde var det således fyra av intervjupersoner-
na - Ann-Louise, Lasse, Miguel och Ivan – som förvärvsarbetade. I linje med 
resultaten från flera av Bergmark och Bäckmans analyser (t.ex. 2004, 2007 
och 2010), borde de därmed ha ett förhållandevis gott skydd mot att åter be-
höva socialbidrag. Men, som tidigare nämnts, menar forskarna att risken att 
återgå i bidrag är stor oavsett försörjningskälla efter socialbidragstiden. Ur 
detta perspektiv har de fyra intervjupersonerna klarat sig bra, vilket kommer 
att framgå tydligare längre fram i kapitlet. I Katarinas fall kan hennes försörj-
ningsmönster i någon mån sägas överensstämma med Bergmark och Bäck-
mans (2004) analys, som visar att ensamstående mödrar ofta kombinerar ar-
bete med kortare perioder av socialbidrag som kompletterande inkomst. I 
Katarinas fall var det emellertid ett mönster som pågick under en längre pe-
riod. När det gäller förtids- och ålderspensionärer visar Bergmark och Bäck-
man (a.a.) att de har en lägre risk att återvända till socialbidragsmottagande. 
De tycks ha relativt korta bidragsperioder vilket indikerar att det huvudsaklig-
en handlar om tillfälliga kompletteringar av pensionen (Bergmark och Bäck-
man 2007 och 2010). Risken för att de intervjupersoner som här beskrivs åter-
går i långvarigt bidragsmottagande framstår med andra ord som liten.  

En intressant studie som kompletterar mängden registerstudier är Palvéns 
(2012) kvalitativa intervjustudie om vad det innebär att upphöra med ekono-
miskt bistånd. Studien bygger på intervjuer med 52 före detta bidragshushåll. I 
studien identifieras tre övergripande typer av utträden, som Palvén benämner 
avstamp, avhopp och avvisning. Det första utmärks av att utträdet äger rum 
därför att hushållets behov av socialbidrag upphör och det andra av att det 
enskilda hushållet själv väljer att lämna socialbidragssystemet och att det sker 
trots att hushållet är berättigat till fortsatt bidrag. Avvisning slutligen, innebär 
att hushållet tvingas att lämna socialbidragssystemet i förtid därför att social-
bidragsansökan avslås eller därför att man av olika skäl avstår att ansöka, trots 
att stödbehovet kvarstår. Resultatet av studien visar att majoriteten av utträ-
dena bestod av s.k. avstamp. De flesta började arbeta vilket innebar att hushål-
lets inkomster ökade, att sociala förmåner beviljades eller att hushållets utgif-
ter minskade. Här kunde ett flertal olika förlopp urskiljas. Ett karaktäriserades 
av hushållets aktiva strävan att bli självförsörjande, ett andra av inre föränd-
ring och ett tredje hade både med inre men också yttre förändringsprocesser 
att göra. Intervjuerna visade att övergången till självförsörjning var enkel för 
vissa medan andra hade betydligt större svårigheter. Även om hushållet lyck-
ats lämna systemet var det ingen garanti för fortsatt självförsörjning. En tred-
jedel av dessa hushåll återkom till bidragssystemet vid något tillfälle under de 



130 

påföljande tre åren. Palvéns utträdestypologi liksom de beskrivna förloppen 
har vissa beröringspunkter med orsakerna till att intervjupersonerna i avhand-
lingen inte längre behövde socialbidrag. Som framgått upphörde socialbidra-
get antingen genom att man fick arbete, beviljades en socialförsäkringsförmån 
och/eller genom en kombination av sådana förmåner och minskade utgifter, 
vilket liknar det utträde som Palvén (a.a.) benämner avstamp.  

 
Sammanfattande bild av bidragsmönstret 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att socialbidragsmottagandet för en 
del av intervjupersonerna slutade tvärt efter en viss tid. För andra var utträdes-
processen betydligt längre och innebar att arbete, socialbidrag och andra för-
sörjningskällor varvades i perioder under lång tid innan socialbidraget till slut 
upphörde.  

Om intervjupersonernas tid med socialbidrag ska betraktas som lång eller 
inte kan diskuteras. Som påpekats i kapitel 3, varierar avgränsningarna och 
tillvägagångssätten för att ringa in bidragsperioder och bidragsmönster från 
studie till studie. I den officiella statistiken räknas 10 – 12 månaders bidrag 
under ett kalenderår som långvarigt socialbidrag medan andra studier räknar 
med betydligt längre perioder. Dahl och Lorentzen (2003a) t.ex., definierar 
långvarighet som bidrag i 12 månader eller mer medan Leisering och 
Leibfried (1999) räknar tre till fem års bidrag som långvarigt och bidrag i över 
fem år som mycket lång tid. I den nordiska undersökningen (Fridberg 1993b, 
Jonasson 1996) var kriterierna för långvarighet att ha mottagit socialbidrag i 
minst åtta månader under de senaste två åren. I ett flertal studier där man un-
dersökt bidragsmönster (t.ex. Bane & Ellwood 1994 och Dahl & Lorentzen 
a.a.) tycks det vara vanligt att dela in bidragsmottagarna i dem med kortvarigt 
bidrag, dem med cykliskt bidrag, vilka utgörs av bidragsmottagare som går in 
och ut ur bidragsmottagande under en viss period, samt en mindre grupp med 
långvarigt bidragsmottagande. Definitionerna av vad som är kortvarigt, 
cykliskt och långvarigt bidrag skiftar mellan olika studier. Sammantaget visar 
ett flertal studier, som redan nämnts, att det vanligaste är att ha socialbidrag i 
korta perioder och att det är få som har kontinuerligt långvarigt bidrag. 
Cykliskt bidragsmottagande eller återkommande perioder med socialbidrag är 
däremot betydligt vanligare (t.ex. Dahl och Lorentzen a.a. Andrén & Gustafs-
son 2004).   

Intervjupersonernas bidragsmönster har i denna studie delats in i   
 

• avgränsat  
• cykliskt  
• långvarigt 

 
Med avgränsat bidragsmottagande avses en i detta sammanhang förhållande-
vis kort sammanhållen socialbidragsperiod. Två av de sju intervjupersonerna, 
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Ann-Louise och Miguel hade socialbidrag i mellan tre och fyra år och har 
därefter inte återkommit som socialbidragsmottagare. Som nämnts, upphörde 
Anne-Louises bidragsmottagande i samband med att hon fick fast arbete och i 
Miguels fall när hans fru fick arbete.       

Med cykliskt bidragsmottagande avses återkommande, åtskilda perioder 
med bidrag, under en viss tidsperiod. Även om det rör sig om en mycket lång 
tidsperiod har bidragsmönstret för Lasse och Katarina kategoriserats som 
cykliskt i den meningen att de hade socialbidrag till och från under en 15- eller 
20-årsperiod men dessemellan har haft andra försörjningskällor. I Lasses fall 
har socialbidraget funnits med i de perioder han varit arbetslös eller sjukskri-
ven. För Katarina tycks socialbidraget i huvudsak ha fyllt en funktion i glapp 
mellan olika arbeten eller vid sjukskrivningsperioder. Som framgått upphörde 
socialbidraget 2001 och kontakten med socialbyrån avslutades helt omkring 
2003 då hennes son fyllde 18 år och biståndet till s.k. kontaktfamilj upphörde. 
Den tid Katarina och Lasse hade socialbidrag och kontakt med socialtjänsten 
var visserligen lång och utdragen tidsmässigt men samtidigt tycks ingen av 
dem ha varit särskilt ”besvärliga” som klienter: De tycks för det mesta ha 
uppfyllt de krav som socialbyrån ställt upp, de opponerade sig sällan eller 
överklagade beslut, ingen av dem hade missbruksproblem eller några längre 
perioder av allvarliga eller påtagliga psykiska problem. Det ska också sägas att 
Katarina på många sätt befann sig i en sårbar ekonomisk situation genom att 
hon var ensam om att försörja sig själv och sitt minderåriga barn.  

Långvarigt bidrag utgörs av ett bidragsmottagande som varat i sju år eller 
mer. I fallet med Ivan och Glenn är det frågan om ett sammanhängande bi-
dragsmottagande medan bidragstiden för Arne är mer svårbedömd eftersom 
han i första hand haft socialbidrag efter att han avtjänat olika fängelsestraff. 
Deras bidragsmottagande varade visserligen under åtskilliga år men orsakerna 
till de långa bidragsperioderna skiljer sig åt.      
 
Intervjupersonernas bidragsmottagande sammanfattas i nedanstående tabell 
 
Tabell 1 Intervjupersonernas bidragsmönster och bidragstid. 
 Bidragsmönster Bidragstid 
Miguel Avgränsat 4 år  
Ann-Louise Avgränsat 3 år 
Lasse Cykliskt Till och från under 15-20 år 
Katarina Cykliskt Till och från under 15-20 år 
Ivan Långvarigt 7 år 
Glenn Långvarigt 7 år 
Arne Långvarigt Svårbedömd.  
 
Även om de sju intervjupersonernas bidragsmönster svårligen kan jämföras 
med registerundersökningar av stora populationer, kan ändå konstateras att 
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deras bidragsmottagande till en del liknar de som förekommer i flera register-
undersökningar. I Andrén och Gustafssons (2004) studie framkom ett hetero-
gent mönster hos unga som fick socialbidrag för första gången 1987 och 1992. 
Å ena sidan fann man en grupp som fick socialbidrag under kort period och 
som inte återkom under de påföljande tio åren. Å andra sidan fanns en mindre 
grupp på ca 15 procent som hade socialbidrag under nästan hela uppföljnings-
perioden. De mönster som kunde iakttas var dock komplexa. I likhet med Dahl 
och Lorentzen (2003b) visade sig återinflödet vara betydande. Hälften av dem 
som lämnade socialbidragsmottagandet året efter att de fått bidrag första 
gången återkom vid något tillfälle under de följande tio åren. I dessa studier 
saknas dock information om hur försörjningen efter bidragstiden ser ut.   

Bergmark och Bäckman har, i olika tidigare refererade studier, undersökt 
bidragsmönster, i huvudsak under 2000-talets första år (2007, 2010 och 2012). 
I syfte att mäta varaktighet och bidragsmönster använder sig Bergmark och 
Bäckman av s.k. beroendeperioder, som tillåter kortare uppehåll i bidragsmot-
tagandet under en annars sammanhängande period, istället för faktiska sam-
manhängande ersättningsperioder (2007, 2010). Som framgick av kapitel 3 
konstaterar forskarna att olika mätmetoder leder till olika resultat beträffande 
varaktighet men att detta sätt att mäta innebär att omfattningen av långvarigt 
socialbidrag tidigare underskattats. Till skillnad från de flesta andra studier där 
bidragsmottagandet följs över tid undersöker Bergmark och Bäckman också 
hur försörjningen ser ut efter att bidragsmottagandet upphört (t.ex. 2001, 2007 
och 2010, 2012). Forskarna menar att vissa utträden och försörjningskällor, 
som t.ex. lönearbete, i högre grad än andra är ett steg mot självförsörjning 
medan andra, som t.ex. fängelse och möjligen också förtidspension, kan inne-
bära en negativ eller mer komplicerad utveckling. Jag återkommer till detta 
senare i kapitlet.  

Leisering och Leibfried (1999) menar dock att det är minst lika viktigt att 
granska orsakerna till behovet av socialbidrag som hur länge bidragstiden 
pågår. Att enbart se till bidragstidens längd ger en förenklad bild av situation-
en. Att bidragstiden varierar återspeglar det faktum att socialbidragsmottagare 
är en heterogen grupp och att orsakerna till behov av socialbidrag är olika, 
menar forskarna. I vissa fall är det uppenbart att behov av socialbidrag kom-
mer att kvarstå en längre tid pga. att försörjningsproblemen inte går att lösa på 
en gång och därför att det saknas andra försörjningsmöjligheter. Så var också 
situationen för ett flertal av intervjupersonerna i studien. Glenn och Arne t.ex., 
saknade alternativa försörjningsmöjligheter. För ingen av dem var lönearbete 
längre något alternativ utan vad som återstod var att träda ut ur arbetsmark-
naden. Leisering och Leibfried (a.a.) menar att den vanligaste situationen är att 
socialbidrag fyller funktionen av att göra det möjligt att komma vidare i livet. 
Intervjupersonerna i denna studie hade visserligen socialbidrag av olika skäl 
och under lång tid men det mesta tyder på att socialbidraget hade en sådan 
funktion även för dem. Även om det i framtiden skulle kunna uppstå situation-
er när intervjupersonerna kan komma att behöva socialbidrag, kan deras livs-
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lopp, med Leisering och Leibfrieds terminologi, betecknas som ”normaliserat” 
och deras sätt att hantera försörjningsproblemen som ”optimerat”. Det vill 
säga, samtliga intervjupersoner lyckades bryta med sitt socialbidragsmotta-
gande även om det inte alltid varit genom förvärvsarbete.  
 

Förändringar i ett ettårsperspektiv  
Syftet med det avsnitt som följer är att redogöra för förändringar av skilda slag 
ur ett kortare perspektiv. Med kort tidsperspektiv menas här de förändringar 
som ägde rum under året mellan grund- och uppföljningsintervjun i den nor-
diska undersökningen. För att ge en bakgrund till diskussionen om de sju in-
tervjupersonerna, presenteras inledningsvis situationen för hela intervjugrup-
pen i den nordiska undersökningen. Avsnittet bygger således på de 173 inter-
vjupersonernas svar vid grund- och uppföljningsintervjun (se Jonasson 
1996).28 Arbete och försörjning var centrala teman och vid dessa intervjutill-
fällen ställdes ett flertal frågor för att belysa olika aspekter av intervjuperso-
nernas förhållande till arbete och arbetsmarknaden. Frågorna rörde bl.a. nuva-
rande och tidigare anknytning till arbetsmarknaden, upplevd arbetsförmåga, 
kontakt med arbetsförmedlingen och eventuella planer inför framtiden när det 
gällde arbete och försörjning.  

Intervjugruppen som helhet bedömdes ha en svag förankring på arbets-
marknaden. En fjärdedel av samtliga 173 intervjupersoner förvärvsarbetade på 
hel- eller deltid vid grundintervjun. Ungefär en tredjedel hade någon slags 
anknytning till arbetsmarknaden29. Jämfört med de övriga nordiska länderna 
var det ungefär samma andel som bland de finska intervjupersonerna men 
betydligt större än för intervjupersonerna i Danmark och i Norge.  Mer än 
hälften hade inte arbetat året före intervjun och ca en fjärdedel hade inte arbe-
tat alls de senaste fem åren. Omkring 10 procent hade arbetat årets samtliga 
månader. Intervjupersonernas engagemang i arbete mättes med hjälp av den 
s.k. WIZ-skalan. 30 Resultatet tydde på att ju starkare koppling till arbets-
marknaden intervjupersonerna hade desto större var deras engagemang i ar-
bete. De intervjupersoner som var i arbete vid intervjutillfället hade med andra 
ord en högre poäng än övriga.31 Sammantaget fanns det ingenting i resultatet 

                                                        
28 Se också Fridberg 1993a och 1993b. 
29 Hel- eller deltid, inklusive skyddade anställningar. 
30  Se kap 5.  
31 Högsta möjliga poäng var 30. Medelvärdet för intervjugruppen var 22,2 poäng. Värdet låg ganska 
nära dem som räknades fram för de övriga nordiska länderna i undersökningen och var också i linje 
med andra undersökningar på området (t.ex. Isaksson & Svedberg 1987).   
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som kunde tolkas som att intervjupersonerna skulle ha ett bristande engage-
mang i arbete. 32 

Närmare två tredjedelar av intervjupersonerna uppgav att de hade problem 
med sin hälsa33 och för 75 procent av dem fanns det indikationer på psykisk 
ohälsa, vilket kan jämföras med 47 procent i den tidigare nämnda undersök-
ningen av Isaksson och Svedberg (1987). Minst en tredjedel bedömdes ha 
allvarliga missbruksproblem. På en fråga om hur intervjupersonerna uppfat-
tade sin arbetsförmåga, ansåg sig drygt hälften ha någon slags begränsning av 
arbetsförmågan, vilket var tre gånger så många som för genomsnittet av be-
folkningen i enligt Levnadsnivåundersökningen 1991 (Fritzell & Lundberg 
1993).   

Det fanns en tydlig skiljelinje mellan hushåll där det fanns barn och hushåll 
utan barn. Den förstnämnda gruppen hade i regel bättre utbildning, starkare 
förankring på arbetsmarknaden och betydligt mindre missbruksproblem. I de 
flesta avseenden såg situationen bäst ut för par med barn. 

Under uppföljningsåret såg intervjugruppens anknytning till arbetsmark-
naden34 ut att ha förbättrats. Vid tidpunkten för uppföljningsintervjun för-
värvsarbetade drygt 33 procent jämfört med 27 procent ett år tidigare. Andelen 
intervjupersoner som haft arbete vid något tillfälle under året hade ökat från 
44 procent till 53 procent. Det förefaller rimligt att det i stor utsträckning kan 
tillskrivas det extremt goda arbetsmarknadsläge som rådde under hela under-
sökningsperioden. Även hälsotillståndet i gruppen verkade ha förbättrats under 
året. Dvs., även om uppföljningstiden bara var ett år ägde förändringar rum i 
gruppen som helhet. Hur förändringarna ska värderas, om de ska betraktas 
som stora eller små, är inte alldeles enkelt att ta ställning till. Det beror på 
vilka förväntningarna är men ska också ses i ljuset av gruppen som helhet såg 
ut att ha stora svårigheter i flera avseenden. Resultatet tydde dock på, att de 
vars situation förbättrats under uppföljningsåret i flera avseenden hade ett 
bättre utgångsläge redan vid grundintervjun. När intervjupersonerna ombads 
jämföra sin situation allmänt med hur den var ett år tidigare, uppgav de flesta 
att det skett förändringar både t.ex. när gällde arbete och inkomster och majo-
riteten ansåg att förändringarna var positiva. Nästan hälften av samtliga inter-
vjupersoner upplevde att deras livssituation totalt sett hade blivit bättre eller 
mycket bättre.  

Den statistiska analysen visade att det var något lättare att hitta faktorer 
som påverkade risken för fortsatt bidragsmottagande än att peka ut sådana som 
verkade bidra till självförsörjning. De som löpte störst risk att fortsätta som 

                                                        
32 Det är emellertid svårt att bedöma resultatet eftersom det saknas jämförande siffror för befolkningen 
i stort. Isaksson och Svedberg (1987) mätte dock WIZ för en grupp socialarbetare. Det genomsnittliga 
värdet för denna grupp låg bara obetydligt högre än för klienterna i undersökningen.   
33 Frågan gällde förekomst av hälsoproblem eller varaktiga handikapp. Någon särskild distinktion 
mellan fysisk och psykisk hälsa gjordes inte när det gällde denna fråga.  
34 Frågorna rörde bl.a. nuvarande anställningsförhållanden, antal arbetade månader det senaste året och 
aktuell sysselsättning.  
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socialbidragsmottagare var bl.a. personer med svag anknytning till arbets-
marknaden, de som upplevde begränsningar i sin arbetsförmåga och de som 
hade problem med sin psykiska hälsa, vilket är ett resultat som är i linje med 
Isaksson och Svedbergs (a.a.) undersökning. Andra faktorer som påverkade 
bidragstiden negativt var narkotikamissbruk och i någon mån förekomst av 
missbruk överhuvudtaget. Som tidigare nämnts, var en slutsats av studien att 
det skulle behövas en längre uppföljningsperiod och en mer ingående analys 
för att kunna avgöra vilka faktorer som påverkar självförsörjningsprocessen 
positivt. 

 

De elva intervjupersonerna i det korta perspektivet  
I detta avsnitt ges en bild av hur situationen såg ut för de 11 intervjupersoner-
na som deltog i den kvalitativa fördjupningsintervjun i början av 1990-talet. 
Uppgifterna är hämtade från uppföljningsintervjun i den nordiska undersök-
ningen. I första hand redovisas situationen för de sju intervjupersoner som 
också deltog i den kvalitativa uppföljningsintervjun.35 Inledningsvis kan kon-
stateras att ett år efter grundintervjun såg framtidsutsikterna goda ut för de 
allra flesta intervjupersonerna.  

Som nämnts, verkade de 11 intervjupersonerna ha haft en något bättre för-
ankring på arbetsmarknaden jämfört med övriga 173 intervjupersoner i den 
nordiska undersökningen. Samtidigt hade något fler problem med sin fysiska 
och psykiska hälsa och hade eller hade tidigare haft missbruksproblem. Inter-
vjupersonernas arbetslivserfarenhet de senaste fem åren före grundintervjun, 
varierade från ingen alls till arbete samtliga år. Vid intervjutillfället var det 
fem av de 11 intervjupersonerna som arbetade heltid medan de övriga hade 
ingen eller en ganska lös anknytning till arbetsmarknaden. Nio av intervjuper-
sonerna ansåg att de hade full arbetsförmåga eller bara någon mindre begräns-
ning. Gruppens engagemang i arbete var i linje med resultatet för samtliga i 
den nordiska undersökningen, dvs., de intervjupersoner som vid tillfället var i 
arbete hade ett större arbetsengagemang än övriga. 

För gruppen som helhet var förändringarna små under uppföljningsåret och 
anknytningen till arbetsmarknaden var i stort sett oförändrad. Däremot hade 
situationen förändrats för enskilda intervjupersoner när det gällde arbete och 
försörjning. En av intervjupersonerna t.ex., som inte arbetat på 10 år, hade på 
egen hand lyckats skaffa sig ett vikariat under fyra månader och hade dessu-
tom upphört med sitt mångåriga alkoholmissbruk. Miguel, Ivan och Arne 
arbetade fortfarande heltid på samma arbetsplatser som året innan. Katarina 
hade blivit avskedad från sitt tidigare arbete men hade omgående skaffat sig 
ett nytt heltidsarbete. Ann-Louise hade fått en fast anställning och arbetade 
heltid. Glenn hade beviljats sjukbidrag under året medan de övriga fem fortfa-
rande saknade arbete. Intervjupersonernas engagemang i arbete tycktes ha 
                                                        
35 Hur situationen förändrades för de övriga fyra framgår i viss mån av kapitel 6. 
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minskat något under uppföljningsåret, vilket kan tyda på att man då svarade 
mer ”realistiskt” vid denna intervju.36 En av dem som avvek från det mönstret 
var Lasse, vars engagemang i arbete istället verkade ha ökat något, trots att 
han uppfattade sin situation som sämre och trots att han stod längre ifrån ar-
betsmarknaden än året innan. En tänkbar tolkning är att hans svar på frågan 
var ett uttryck för en önskan om en förändring. Med Glenn som undantag, 
tycktes de flesta inställda på att försörja sig själva via arbete, i varje fall på 
sikt.  

Intervjupersonernas egna bedömningar av situationen och livet i stort, vi-
sade på en ganska ljus bild. Flertalet intervjupersoner ansåg att deras livssitu-
ation på det hela taget blivit bättre eller mycket bättre. Det var bara Lasse som 
ansåg att situationen försämrats. Även den fysiska och psykiska hälsan tycktes 
ha förbättrats i gruppen. Vid grundintervjun svarade samtliga att de hade fy-
siska och/eller psykiska problem i någon form och många uppgav också att de 
hade eller tidigare hade haft missbruksproblem. Ett år senare var det fem av 
intervjupersonerna som uppgav att de hade slutat att missbruka eller hade 
minskat sin konsumtion.   

I det kortare ettårsperspektivet såg det med andra ord hoppfullt ut för näst-
an alla intervjupersoner, även om de flesta fortfarande hade någon slags kon-
takt med socialbyrån. Några av dem såg ut att ha befäst sin position på ar-
betsmarknaden, som t.ex. Arne och Ann-Louise som tycktes på väg att få en 
fast anknytning till arbetslivet. För fyra av de elva intervjupersonerna hade 
kontakten med socialbyrån börjat ebba ut. I ett lite längre perspektiv såg dock 
situationen helt annorlunda ut för några av de elva intervjupersonerna. Exem-
pelvis började Arne, som redan nämnts, att missbruka igen något år senare och 
blev av med både arbete och bostad.   

I det följande är avsikten att försöka visa på vilka förändringar och förlopp 
som kan iakttas om man drar ut tidsperspektivet. I denna studie har de en-
skilda individerna berättat om sina erfarenheter och sina upplevelser vilket, till 
skillnad från registerstudier, innebär att det är möjligt att få en uppfattning om 
vilka val de ställts inför och hur de tänkt i olika situationer. Det ger också en 
möjlighet att belysa långsiktiga förändringar i deras liv.  
 

Förändringar i ett 20-årsperspektiv  
Innan jag övergår till att belysa vilka förändringar och mönster som kan iakt-
tas ur ett livsloppsperspektiv, vill jag ge en översiktlig bild av hur situationen 
såg ut för de sju intervjupersonerna vid den sista kvalitativa uppföljningsinter-
vjun 2008/2009, vilket är ungefär 20 år efter grundintervjun som ägde rum 
1989 – 1990. Som inledningsvis konstaterades, hade ingen av de sju intervju-
                                                        
36 Isaksson & Svedberg (1989) redovisar ett liknande resultat. 
 



137 

personerna socialbidrag eller kontakt med socialbyrån och alla befann sig i en 
bättre ekonomiskt situation.  

Lasse, 49 år, arbetar sedan 2008 som teknikansvarig på ett privat företag. 
Han är sammanboende och har en son på åtta år. Hans sambo arbetar i köket 
på ett sjukhus. Lasse har gymnasiekompetens och är utbildad inom teknikom-
rådet. Miguel, 55 år är egen företagare sedan 15 år och har för närvarande sju 
anställda i sin firma. Han är skild och omgift och har en son på tre år i sitt nya 
äktenskap. Från sitt tidigare äktenskap har han två döttrar, som idag är vuxna. 
Katarina, 50 år, arbetar natt som personlig assistent sedan fem år tillbaka. På 
dagtid är hon anställd som undersköterska. Hennes son är 23 år, har nyligen 
flyttat hemifrån och Katarina bor nu ensam. Ivan var 62 år vid det sista inter-
vjutillfället. Ca ett och halvt år tidigare hade han blivit av med sitt arbete som 
fastighetsskötare, som han haft i nästan 20 år och är sedan dess arbetslös. Han 
försörjer sig genom a-kassa. Han är skild och omgift sedan 17 år. Hans fru har 
en heltidsanställning som husmor i en ideell verksamhet. Ann-Louise, 43 år, 
arbetar heltid som kontaktperson inom socialtjänsten sedan drygt 10 år. Hon är 
sammanboende och väntade sitt första barn inom några veckor. Glenn, 63 år, 
är förtidspensionär sedan många år. Han är ensamstående och har inga barn 
och bor i en lägenhet i en Stockholmsförort. Arne var 55 år vid den sista inter-
vjun. Han är ensamstående och förtidspensionär sedan början av 2000-talet. 
Sedan tre år tillbaka är han helt drog- och alkoholfri. Något år före intervjun 
började han studera för att skaffa sig gymnasiekompetens och gick nu tredje 
terminen. Arne siktar på ett jobb där han får arbeta med människor.  

 

Försörjningsmönster 
Som nämndes tidigare i detta kapitel har Bergmark och Bäckman undersökt 
försörjningsstatusen efter att bidragsperioden upphört (t.ex. 2007, 2010 och 
2012). Utifrån omfattande registerdata om bl.a. inkomster, utbildning och 
arbetsmarknadsanknytning använder de sig av en modell som visar de tidigare 
bidragsmottagarnas försörjningsstatus under ett år. Modellen är detaljerad och 
innehåller ett tiotal kategorier. De kategorier som har relevans för intervjuper-
sonerna i min studie är i huvudsak de som benämns kärnarbetskraft, instabil 
arbetskraft och förtidspension. I kärnarbetskraften återfinns personer vars 
arbetsinkomst under ett år uppgår till en sådan nivå att den anses medge själv-
försörjning. Kategorin instabil arbetskraft omfattar personer med svagare för-
ankring på arbetsmarknaden och som har en lägre inkomst än dem som tillhör 
kärnarbetskraften. Kategorin förtidspension omfattar dem med en inkomst om 
minst ett basbelopp och arbetsinkomster under ½ basbelopp. Ytterligare en 
kategori i modellen är de s.k. alternativt försörjda. Med detta avses dem som 
inte tillhör någon av de övriga kategorierna i modellen och som har arbetsin-
komster under ½ basbelopp. Detta är en restkategori som omfattar både nyan-
lända invandrare, unga människor med inga eller mycket låga inkomster men 
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sannolikt också personer som försörjer sig via kriminalitet och svartjobb 
(Bergmark och Bäckman 2007).  

Med denna modell som utgångspunkt har jag gjort en grov kategorisering 
av intervjupersonernas försörjningsmönster under den ovan nämnda 20-
årsperioden men valt andra benämningar och till en del andra definitioner. Det 
främsta skälet är att jag har velat undvika en alltför detaljerad och omfattande 
redovisning av deras inkomstkällor. Mitt syfte är att lyfta fram hur intervju-
personerna i huvudsak har försörjt sig under perioden. 

Översiktligt är det tre försörjningsmönster som framträder. Dessa benämns 
här: 

• Kontinuerlig förvärvsinkomst  
• Olika försörjningskällor 
• Alternativ försörjning  

 
Gemensamt för de intervjupersoner som haft en kontinuerlig förvärvsinkomst 
under perioden är att man förvärvsarbetat oavbrutet sedan kontakten med so-
cialbyrån upphörde i början av 1990-talet, vilket gäller Miguel och Ann-
Louise. Dessa personer har således haft en stabil försörjningssituation. Detta 
måste även sägas gälla Ivan, trots att han blev av med sitt arbete något år före 
den sista intervjun. Utmärkande för dessa tre personer är att de antingen har 
arbetat på en och samma arbetsplats eller haft ett färre antal arbeten och stan-
nat förhållandevis länge på sina arbetsplatser. Deras försörjningsstatus kan 
sägas överensstämma med den kategori som Bergmark och Bäckman (2007, 
2010 och 2012) benämner kärnarbetskraft.   

Lasse och Katarina har haft olika försörjningskällor under årens lopp, vil-
ket innebär att de har prövat på en mängd olika arbeten men också haft andra 
försörjningskällor än löneinkomst, som sjukpenning, socialbidrag och för 
Lasses del i perioder, inkomster av svartjobb. Som ensamstående mor har 
Katarina också haft ersättningar som underhållsbidrag, bostadsbidrag och 
barnbidrag. Båda har varit arbetslösa i perioder, Katarina dock endast i kortare 
perioder men återkommande. Ingen av dem tycks ha haft någon slags arbets-
löshetsersättning under dessa perioder. Vid dessa tillfällen verkar försörjning-
en i första hand ha bestått av kortare eller längre perioder av socialbidrag. 
Möjligen kan här finnas vissa likheter med Bergmark och Bäckmans (a.a.) 
kategori instabil arbetskraft. Här återfinns t.ex. personer som arbetar deltid och 
många är på väg in eller ut från arbetsmarknaden.  

Med alternativ försörjning avses här i huvudsak förtidspension, vilket för 
Glenn gäller hela 20-årsperioden men i Arnes fall också kriminalitet. Arne har 
mycket begränsad arbetslivserfarenhet. Under en stor del av sitt liv har han 
försörjt sig via kriminalitet eller suttit i fängelse och tidvis haft socialbidrag. 
Under kortare perioder har han haft arbetslöshetsersättning, något han kvalifi-
cerade sig för under de två år han arbetade som fastighetsskötare. Innebörden 
av denna kategori skiljer sig med andra ord från den hos Bergmark och Bäck-
man men har också några mindre likheter.   
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Sammanfattningsvis var det således fyra av intervjupersonerna som var själv-
försörjande genom arbete vid tidpunkten för den sista intervjun 2008/2009: 
Miguel, Ann-Louise, Lasse och Katarina. Ivan hade nyligen blivit arbetslös 
och levde på a-kassa och Glenn och Arnes försörjning bestod av förtidspens-
ion.  

Förändringar i ett livsloppsperspektiv 
Efter redogörelsen av hur intervjupersonernas bidrags- och försörjningsmöns-
ter såg ut i det kortare 1-årsperspektivet och hur situationen ser ut i ett 20-
årsperspektiv, kommer jag i det följande att försöka ge en bild av mönster och 
förlopp som visar på en färdriktning under livet, dvs. hur situationen ser ut i 
ett längre retrospektivt och prospektivt perspektiv. Avsnittet bygger huvudsak-
ligen på vad intervjupersonerna berättade i den sista kvalitativa intervjun. I 
några fall har jag dock använt material från intervjuerna i den nordiska under-
sökningen som ett komplement. Det gäller i första hand faktabetonade uppgif-
ter om t.ex. utbildning, arbeten och årtal men också för att göra vissa jämförel-
ser mellan ”då” och ”nu”. Analysen visar att föreställningen om långvariga 
bidragsmottagare som passiva och förändringsobenägna inte får något stöd i 
denna studie.   

Intervjupersonerna kom ut på arbetsmarknaden första gången vid olika tid-
punkter. Glenn fick t.ex. sitt första arbete i början av 1960-talet, Lasse i mitten 
av 1970-talet och Ann-Louise i början av 1990-talet. Som nämndes i kapitel 6, 
var det i stort sett ingen av intervjupersonerna som uppgav att de hade några 
svårigheter att få sitt första arbete, trots att de kom ut på arbetsmarknaden vid 
helt olika tidpunkter och med varierande skolutbildning. Arbetsmarknaden i 
Nordamerika och Västeuropa brukar, under efterkrigstiden och fram till 1970-
talet, beskrivas som ”the golden age” (se t.ex. Heinz 2004). För dem som kom 
ut på arbetsmarknaden vid denna tidpunkt fanns det gott om enklare ingångs-
arbeten och lärlingsjobb och de fortsatte därefter till fasta anställningar. För de 
grupper som klev in på arbetsmarknaden under 1980- och 1990-talet var det 
inte fullt lika enkelt. Jämfört med stora delar av Västeuropa låg dock arbets-
lösheten i Sverige på en jämförelsevis låg nivå ända fram till 1990-talets eko-
nomiska kris. Mellan 1990 och 1993 steg arbetslösheten från ca 1,5 procent 
till drygt 8 procent (SOU 2001:79 och Forslund & Holmlund 2003.) Även om 
arbetslöshetskurvorna därefter har varierat, karaktäriseras utvecklingen av att 
arbetslösheten stannat kvar på en högre nivå efter varje lågkonjunktur. Man 
kan således konstatera att flera av intervjupersonerna sannolikt hade haft be-
tydligt svårare att få sitt första arbete något eller några decennier senare. Att 
deras arbetsliv därefter utvecklades på olika sätt kan både förklaras av struktu-
rella och individuella omständigheter.  

Skälen till att fokusera på förvärvsarbete och försörjning har tidigare be-
rörts. Arbete är på många sätt en bas i konstruktionen av människors bild av 
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sig själva i vår typ av samhälle. Den tidigare nämnda livsloppsprincipen om 
sociala sammanhang och relationer syftar på det faktum att vi människor inte 
lever våra liv isolerade utan i ömsesidigt beroende av varandra och påverkas 
av varandra på olika sätt (Giele & Elder 1998, Heinz & Marshall 2003 och 
Elder 2006). Att ha ett arbete innebär att ingå i ett socialt sammanhang och ha 
relationer utanför familjen. Förvärvsarbete är också en viktig länk till sam-
hället (Jahoda 1979).  

Livsloppet kan ses som en rad övergångar som är relaterade till att männi-
skor deltar i olika livsområden, i huvudsak utbildning, arbete och familj (He-
inz 2003). Att arbete och försörjning var viktigt för de flesta av intervjuperso-
nerna var uppenbart vid den sista kvalitativa intervjun. Det var också ett om-
råde som hög grad intresserade mig. Detta blev ett omfattande tema som 
många uppehöll sig vid länge. I sina berättelser om arbetsliv och försörjning 
beskrev intervjupersonerna både erfarenheter av olika arbeten och arbetsplat-
ser men berättade också om konflikter, svårigheter och glädjeämnen i anslut-
ning till arbete. Hur de har förhållit sig och anpassat sig till de situationer de 
befunnit sig under livsloppet tycks ha varierat med ålder och livsfas. Berättel-
serna om arbetslivet flätades ofta samman med andra teman som berördes i 
intervjuerna, som hur man hanterat svårigheter inom andra områden, t.ex. 
familj och relationer.  

Människans drivkrafter för att tillgodose sina behov innebär att göra val 
och organisera livet för att uppnå viktiga mål, som t.ex. ekonomisk trygghet 
(Giele & Elder a.a.). Av intervjupersonernas berättelser framgår att de tycks 
ha haft både uttalade och outtalade drivkrafter som handlat om att förbättra sin 
försörjnings- eller arbetssituation.  
 

Arbetsmönster och arbetslivsförlopp  
I analysen av intervjupersonernas arbetslivsförlopp har jag valt att utgå från 
begreppet marginalitet, som presenterades i kapitel 4. Som där nämndes, har 
Svedberg i flera rapporter (t.ex. 1994 och 2003) använt begreppet marginalitet 
för att studera utsatta gruppers förhållande till arbete. Inom ett kontinuum, 
med förankrad och utestängd, som ytterlighetspositioner innebär marginali-
sering att befinna sig mellan dessa två. Svedberg poängterar att marginalitet i 
första hand ska ses som en process, som beskriver en rörelse som leder bort 
från förankring, mot en allt osäkrare ställning. Processen kan pågå under lång 
tid och på sikt leder den oftast till utestängning eller förankring. Att inneha en 
marginell ställning innebär en risk att bli utestängd men förloppet kan också 
gå åt andra hållet, dvs. mot en förbättrad arbetsmarknadsposition. 

I en genomgång av ett antal nordiska och europeiska studier om marginali-
tet konstaterar Svedberg (2003) att studierna är mycket olika både när det 
gäller hur de lagts upp, hur de genomförts och i sin användning av marginali-
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tetsbegreppet. Bl.a. saknas det ofta begreppspreciseringar men även empiri i 
allmänhet. Han konstaterar också:  

 
Vidare finns en tendens till att oproblematiserat teckna helhetsbilder 
och driva svagt belagda orsak-verkan-teser där det ofta bara verkar bli 
sämre och där det inte tycks finnas utrymme för motstrategier av olika 
slag (a.a. s. 175).  

 
Detta är i linje med något av det som inledningsvis påpekades, dvs. att det 
ibland finns en tendens hos olika forskare att se, i det här fallet, långvariga 
socialbidragsmottagare som en grupp vars problem förvärras med tiden (se 
t.ex. Nilsson 1989, Bergmark & Bäckman 2001, Bergmark 2002). Gruppens 
situation har något ödesmättat och nästan oåterkalleligt över sig. Leisering och 
Leibfried (1999) menar att skälen till sådana föreställningar har historiska 
rötter som har att göra med de data som använts inom forskningen men också 
om de metoder och teorier som använts. Före 1990-talet existerade t.ex. inga 
longitudinella undersökningar om socialbidragsmottagande i Europa. I många 
studier har, som redan påpekats, också intervjupersoner tillfrågats om sin situ-
ation under fattigdomsperioden men däremot inte efteråt. Sedan dess har dock 
ett flertal forskare presenterat s.k. dynamiska registerstudier av bidragstider 
och bidragsmönster (t.ex. Bane & Ellwood 1994, Salonen 1994, Dahl & Lo-
rentzen 2003a, Andrén & Gustafsson 2004 och Bergmark och Bäckman (se 
2004, 2007, 2010). I dessa studier saknas dock kvalitativa data som kan för-
djupa bilden av vad som händer bidragsmottagare på sikt.  

Ur ett livsloppsperspektiv är det två huvudsakliga arbetslivspositioner hos 
de sju intervjupersonerna som kan urskiljas: att bli fast förankrad på arbets-
marknaden eller att ha utestängts därifrån. Exempel på mönster och arbetslivs-
förlopp som kan urskiljas är att snabbt bli fast förankrad på arbetsmarknaden, 
att vara på väg mot förankring, att ha varit förankrad men därefter stängts ute 
från arbetsmarknaden och att gå från en bräcklig och instabil position till för-
ankring på arbetsmarknaden. Eftersom det rör sig om processer över tid och 
där enskilda individer ibland rört sig mellan de två extrempositionerna och 
ibland befunnit sig däremellan, har det varit svårt att hitta övergripande be-
nämningar eller kategoriseringar av arbetslivsförloppen. Trots det vill jag i det 
följande ändå försöka ge en bild av hur intervjupersonerna har rört sig mellan 
olika positioner, vid vilken tidpunkt och vilken övergripande riktning de tycks 
ha haft i arbetslivet. Intervjupersonerna utgör exempel på olika arbetslivspro-
cesser och olika positioner i förhållande till arbete. Förloppen för Lasse och 
Glenn beskrivs mer utförligt. Lasses arbetslivsprocess är ett exempel på ris-
kerna med tvärsnittsstudier och studier med alltför korta uppföljningsperioder. 
Glenn representerar ett helt annat arbetslivsförlopp och belyser något av sam-
hällets svårigheter att möta människors behov av insatser.  

 



142 

Förankrad - arbete från dag ett  
Miguel fick mycket snart en stabil förankring på den svenska arbetsmarknaden 
även om han till en början hade ett antal okvalificerade arbeten. Varken före 
eller efter ankomsten till Sverige har Miguel varit utan arbete någon gång och 
kan därmed sägas inte heller ha varit marginaliserad vid något tillfälle. Att han 
så snart blev etablerad på arbetsmarknaden har, som jag ser det, både med 
honom som individ att göra men handlar också om strukturella faktorer. Ris-
ken för socialbidragsmottagande är betydligt högre för utrikes födda än för 
den inrikes födda befolkningen; i genomsnitt är andelen bidragsmottagare fyra 
gånger högre än för svenskfödda (Franzén 2003) men varierar med ursprungs-
land. Utrikes födda har också betydligt längre bidragsperioder än inrikes födda 
(Socialstyrelsen 2014a). Miguel anlände dock till Sverige under en period då 
arbetsmarknadsläget var gynnsamt och det gick förhållandevis snabbt också 
för utrikes födda att få arbete än vad det senare blev fallet (Erikson m.fl. 
2007).  

Miguel kom till Sverige i mitten av 1980-talet, när han drygt 30 år. Han 
hade varit i Sverige tidigare och sommarjobbat och visste att det var lätt att få 
arbete här. Bara några timmar efter ankomsten till Stockholms Central hade 
Miguel ordnat ett arbete som diskare och tvättbiträde på ett hotell. Under de 
påföljande tre åren arbetade Miguel mycket hårt, ungefär 16 timmar per dag 
och i perioder varje dag i veckan. Planen var att arbeta i Sverige under några 
år för att sedan återvända hem. Av olika skäl blev det inte så utan istället åter-
förenades familjen i Sverige ungefär tre år senare. Det var i denna situation 
Miguel var tvungen att ta kontakt med socialtjänsten eftersom hans lön inte 
räckte till för att försörja hela familjen. Han arbetade fortfarande kvar på 
samma arbetsplats, hade provat på de flesta arbetsuppgifter som finns inom 
hotellbranschen och successivt avancerat på arbetsplatsen. Vid den sista kvali-
tativa intervjun berättar Miguel att han, efter att kontakten med socialbyrån 
upphört, gjorde ett flertal försök att förbättra sina arbetsvillkor. Dels gjorde 
han ett försök att bli stationerad utomlands, dels sökte han jobb hos olika kon-
kurrenthotell och spelade ut detta mot sin arbetsgivare i syfte att höja sin lön. 
Men Miguel uppnådde inte det han ville, så istället beslöt han sig för att starta 
ett eget företag. Han var då omkring 40 år. Under den första tiden hade Miguel 
kvar sitt ordinarie arbete men i längden blev det alltför jobbigt att ha två arbe-
ten. När han hade skaffat sig ett antal kunder, sa han upp sig. De första fyra 
månaderna som egen företagare var svåra, berättade han men efter ungefär sex 
månader kunde han försörja sig genom sin verksamhet. 

 Det som kännetecknar Miguel är att han, ända sedan han kom till Sverige, 
arbetat mycket hårt och målmedvetet för att få en bättre ekonomi och uppnå en 
bättre position i arbetslivet. Både före, under och i synnerhet efter perioden 
med socialbidrag har hans drivkrafter till detta varit starka, vilket kan exempli-
fieras med vad han säger om beslutet att starta ett eget företag:   
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Det är så här: Jag är en person som gillar att förbättra mig hela tiden. 
Och man måste börja nånstans, det spelar ingen roll hur man börjar. 
Man måste börja och sen så måste man trappa upp. Jag vill inte stanna 
på samma sak hela tiden. Jag ville ha nånting bättre. För att förr arbe-
tade jag sexton timmar per dag och ibland helger och pengarna räckte 
inte, trots att jag har jobbat hårt. Men på såna tider, det var så att man 
jobbade som diskare eller nånting, då tjänar man mindre som regel, det 
är jättelåg betalning. Då, trots att man hade två jobb, räckte det inte för 
att betala bostaden. Då kände jag att det var för jobbigt, för jobbigt.  

 

Från utestängning till förankring och tillbaka  
Ivan berättade att han var väl etablerad i arbetslivet i sitt hemland, innan han i 
35-årsåldern kom till Sverige. Efter ankomsten till Sverige 1980 stod han ut-
anför arbetsmarknaden under ca fyra år men fick därefter en stabil position i 
arbetslivet, en position han behöll i ca 20 år. Sent i livet påbörjades dock en ny 
process som successivt ledde honom bort från arbetsmarknaden. Ivan kan ses 
som ett exempel på en person som både haft en fast anställning och en stark 
förankring i arbetslivet under många år men som pga. konflikter på arbetsplat-
sen blev alltmer marginaliserad för att därefter slås ut från arbetsmarknaden 
för gott. Även om Ivan var arbetslös vid intervjutillfället har han under större 
delen av 20-årsperioden ändå haft en stark position i arbetslivet.  

Ivan utbildade sig till byggnadsingenjör och arbetade som sådan vid ett 
statligt företag i sitt hemland. Efter avslutade SFI-studier i Sverige gick han en 
AMU-utbildning och fick därefter arbete som fastighetsskötare på en arbets-
plats med social inriktning. Han var då 38 år gammal.  När Ivan var närmare 
60 år förändrades dock hans situation radikalt. Det började med att arbetsplat-
sen fick en ny chef, vilket blev upptakten till en utdragen och plågsam proce-
dur som slutade med att Ivan blev av med sitt arbete. Han kan inte riktigt för-
klara varför situationen utvecklades som den gjorde. Att vara arbetsam och 
lojal med sin arbetsgivare tycks ha varit två viktiga drivkrafter i arbetet för 
Ivan men som inte alltid verkar ha uppskattats av hans arbetskamrater. Han 
tog t.ex. starkt avstånd från den, som han tycker, respektlösa attityd som andra 
visade upp. Han menar att personalen gjort arbetsplatsen till en ”familjeange-
lägenhet”. Man åt bl.a. frukost tillsammans på arbetsgivarens bekostnad, vilket 
Ivan reagerade starkt över eftersom han ansåg att det var skattebetalarnas 
pengar. Han ansåg att hela situationen var ovärdig:   

 
… jag var en person, som jag sa tidigare, var lojal mot arbetsgivaren. 
Och jag ville följa arbetsgivarens direktiv hela vägen som jag uppfat-
tade saken och det är normalt att fungera så i livet. Medan en del av 
andra anställda var tvärtemot det. Och där uppstod konflikten som… de 
var starkare och bildade en grupp, kraftig grupp som ledde till att jag 
fick sparken till sist.  
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När konflikten pågått under en tid blev Ivan tillfälligt omplacerad i en annan 
del av verksamheten, vilket fungerade ganska bra. Efter ett par år fick dock 
Ivan plötsligt veta att han inte var välkommen tillbaka till sin gamla arbets-
plats. Han blev helt överrumplad och förstod inte varför, berättade han. Han 
beslöt att ta strid för att behålla sitt arbete men så småningom drogs hans tjänst 
ner till 50 procent för att därefter upphöra helt. Ivan mådde mycket dåligt 
psykiskt av denna situation och under en period var han sjukskriven.  

Under intervjun märktes det tydligt att händelserna påverkat Ivan djupt 
men att han försökte att acceptera det som hänt. Ekonomiskt klarade han sig 
ganska bra. Dels lyckades han förhandla sig till ett avgångsvederlag, dels arbe-
tade hans fru heltid. Då intervjun ägde rum hade Ivan a-kassa och han trodde 
inte att det var realistiskt att han skulle kunna hitta ett nytt arbete. Att förlora 
sitt arbete är en förändring som kan skapa stark stress hos människor, vilket 
det också gjorde hos Ivan. Samtidigt var han i 60-årsåldern när denna händelse 
inträffade och konstaterade han att trots allt snart skulle bli ålderspensionär. 
Som tidigare nämnts, kan tidpunkten för olika händelser och övergångar vara 
mer eller mindre ”rätt” eller ”fel” (Neugarten & Datan 1973, Marshall & Mu-
eller 2003, Öberg 2010). Vid en annan tidpunkt och i en annan livsfas hade 
detta kunnat utgöra en vändpunkt, som kanske ändrat Ivans liv i grunden. Med 
dagens pensionssystem med flexibelt uttag är det dock knappast uppseende-
väckande att träda ur arbetslivet i 60-årsåldern. Pensionering är numera inget 
som sker vid en viss tidpunkt utan en process som pågår över tid (Moen 2004). 
Men även om det var uppenbart att Ivan kände sig mycket illa behandlad och 
konflikterna på arbetsplatsen satt djupa spår hos honom, verkade han trots allt 
kunna acceptera situationen. Han menade att han hade gjort vad han kunnat 
för att behålla sitt arbete men att han till sist ”förlorade”. Livet gick trots allt 
vidare ansåg han: Sånt är livet, ibland förlorar man och ibland vinner man.  

 

Från livsfasrelaterad marginalisering till stabil förankring 
Som har framgått av ett tidigare kapitel var övergången mellan ungdomstiden 
och vuxenlivet inte spikrak för Ann-Louise. Hon hade bara hunnit arbeta i 
några år innan hon började missbruka narkotika och kan knappast sägas ha 
hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Inledningen av hennes arbetslivsför-
lopp bör kunna ses som normalt för den livsfas hon befann sig i; hon hade 
nyss gått ut gymnasiet och sökte sig fram bland de olika jobb som fanns på 
arbetsmarknaden. Efter att i stort sett helt ha stått utanför arbetsmarknaden 
under den period då hon missbrukade, fick hon dock successivt en allt starkare 
förankring. Sedan början av 1990-talet har Ann-Louise förvärvsarbetat oav-
brutet utan uppehåll. 

Generellt träder ungdomar in på arbetsmarknaden vid allt högre ålder, vil-
ket är en följd av att tiden i utbildning har förlängts (Salonen 2003, Mellander 
1999, Erikson m.fl. 2007). Den viktigaste förklaringen är arbetsmarknadens 
ökade krav på utbildning och kompetens. Bland dem som var födda i slutet av 
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1960-talet hade t.ex. 70 procent haft sitt första arbete före 21 års ålder. För 
dem födda i början av 1980-talet låg siffran på omkring 45 procent (Erikson 
m.fl. a.a.). Tidigare forskning har visat att ungdomar befinner sig i en mer 
sårbar ekonomisk situation än äldre, vilket både har med situationen på ar-
betsmarknaden att göra och den livsfas de befinner sig i (Salonen a.a.).  
Andrén och Gustafsson (2004) fann i sin studie att antalet nya socialbidrags-
mottagare under åren 1987 och 1992 ökade med nästan 50 procent och att det i 
hög grad var unga personer under 25 år som stod för ökningen. Forskarna 
menar att socialbidragets funktion för unga alltmer har blivit att överbrygga 
perioden mellan att bli försörjd av föräldrarna och att etablera sig på arbets-
marknaden.  

Ann-Louise, som är född i mitten av 1960-talet, kom ut på arbetsmark-
naden omkring 1985. I likhet med de flesta övriga intervjupersoner hade hon 
inga svårigheter att få sitt första arbete, trots att Sverige då var inne i en låg-
konjunktur (AMS 1999). Att ta steget in i arbetslivet är en central del i över-
gången från ungdomstid till vuxenliv. Efter gymnasiet arbetade Ann-Louise 
med lite av varje, t.ex. som tidningspackare, städare och lagerarbetare. In-
trycket är att arbete inte var särskilt viktigt för henne under dessa år.  

När Ann-Louise så småningom slutade missbruka verkar hon ha varit både 
fokuserad och målmedveten. Hon arbetade först på ett lager i några månader 
men fick sedan hjälp till en AMU-utbildning. Direkt efter denna utbildning 
fick hon ett fast arbete som telefonist. Hon arbetade sedan som telefonist hos 
olika företag i sex till sju år, fram tills ungefär 1997, då hon var drygt 30 år. 
Då började hon sitt nuvarande arbete som kontaktperson.  

Det Ann-Louise gav uttryck för under den sista intervjun var en stark 
skuldkänsla över sina år med missbruk och kriminalitet, vilket också visar sig 
ha påverkat hennes yrkesval. Än idag har hon mycket svårt att förstå att hon 
började missbruka och levde som hon gjorde. Under åren efter att hon slutat 
missbruka beskriver hon sig själv närmast som arbetsnarkoman. Hon tror att 
det var ett sätt att bearbeta perioden med missbruk och att hon behövde ersätta 
missbruket med någonting annat. Att arbeta blev en slags reaktion mot hur hon 
levt tidigare när hon missbrukade narkotika och verkade vara en stark driv-
kraft för att komma på rätt köl igen. Ann-Louise var dömd till skyddstillsyn 
och övervakning och när dessa påföljder upphörde år 1993 beslöt hon att själv 
bli övervakare: 
 

Men däremot så gick jag ju över till andra sidan. Från den här krimi-
nella sidan över till… alltså jag hade ju så stor känsla av att jag var 
skyldig liksom samhället nånting. Så att jag, när min övervakning var 
slut då blev jag själv övervakare ganska fort efteråt.  

 
Förutom känslan av att vilja återbetala sin skuld till samhället, säger Ann-
Louise att det efterhand också växte fram en annan drivkraft i hennes arbete, 
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som jag uppfattar som ett uttryck för ett behov av att hitta ledtrådar till sitt 
eget agerande under den tidiga 20-årsåldern:  
 

Men det som driver mig nu är ju nån sorts konstig nyfikenhet, för jag 
vill veta liksom… Jag vet inte, det bästa jag vet är att få ett nytt upp-
drag, bara få komma hem till folk och man börjar sådär skrapa lite på 
ytan och vad är det egentligen under det här. Alltså det är ju en nyfi-
kenhet fast alltså positivt sett tycker jag. Så det är det som driver mig. 
Ibland undrar jag hur det kan bli så här alltså… hur kunde det bli så 
där med mig, vad hemskt.  

 

 Från en osäker och tveksam ställning mot förankring     
Katarina är inte alldeles självklar och enkel att placera in på det kontinuum 
som beskriver människors position på arbetsmarknaden. Hon inledde sitt yr-
kesliv med att få fast arbete och en stabil förankring men under flera perioder 
såg hon ut att vara på väg mot en allt osäkrare ställning i arbetslivet. Det är 
först ur ett livsloppsperspektiv som det blir tydligare att hennes sammantagna 
ställning på arbetsmarknaden trots allt måste sägas ha blivit alltmer stabil. Av 
betydelse för Katarinas förbättrade försörjningssituation är också att hon idag 
befinner sig i en annan livsfas än tidigare. Från att tidigare ha varit ensamstå-
ende med ansvar för ett minderårigt barn, behöver hon idag bara försörja sig 
själv.  

Katarina inledde sitt arbetsliv ganska snart efter att ha avslutat gymnasiets 
2-åriga vårdlinje i slutet av 1970-talet. Efter en kortare vistelse utomlands där 
hon arbetade som aupair, fick hon omgående arbete inom vården där hon se-
dan arbetade i ungefär 10 år. Hon fick barn 1985 och två år senare började hon 
arbeta som säljare. Efter barnledigheten ser det ut som om Katarinas arbetsliv 
blev alltmer splittrat. En möjlig förklaring kan vara att hennes farmor avled 
under denna tid, en händelse som påverkade henne starkt. Som framgick av 
kapitel 6 hade Katarina åtskilliga konflikter och problem i förhållande till sin 
farmor. Men samtidigt menade hon att farmodern trots allt var hennes närm-
aste släkting och som hon vuxit upp hos. Både vid grundintervjun i början av 
1990-talet och vid den sista kvalitativa intervjun, beskrev Katarina det som att 
hon tappade fattningen helt och struntade i det mesta. Hon slutade att betala 
sina räkningar och drog bl.a. på sig en hyresskuld. Det verkar vara under åren 
mellan 1986 fram till början av 1990 som kontakten med socialbyrån var som 
mest intensiv. Under dessa år var Katarina omväxlande förvärvsarbetande, 
arbetslös och sjukskriven. I skarvarna mellan olika arbeten hade hon socialbi-
drag.  

Vid tidpunkten för grundintervjun 1989 föreföll Katarina, vid en första an-
blick, ha en osäker ställning i arbetslivet. Hon hade en del psykiska problem 
och orkade inte alltid arbeta heltid av detta skäl. Katarina hade socialbidrag till 
och från men förvärvsarbetade också en hel del. Även vid uppföljningsinter-
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vjun ett år senare var det svårt att få en klar bild av Katarinas ställning på ar-
betsmarknaden, vilket kan ha berott på att hennes livssituation på många sätt 
tycktes osäker.   

Därefter verkar situationen ha blivit något mer stabil men det såg fortfa-
rande aningen oroligt ut. Under 1990-talet byter Katarina ofta arbete. Hon 
växlar mellan olika slags försäljarjobb och arbete inom vården. Under en pe-
riod har hon också arbete på en skrivbyrå. Hon har lätt att få arbete men tackar 
ibland nej till dem hon får och vid ett tillfälle blir hon avskedad. En del av 
företagen hon arbetade hos gick i konkurs och då sökte hon sig till ett nytt 
jobb, andra tröttnade hon på och gick då vidare till nästa. Fanns det inget annat 
återgick hon till vården. Mönstret med arbete, arbetslöshet och socialbidrag 
fortsatte även om arbetslöshetsperioderna verkar ha blivit kortare.  

 Katarina har under årens lopp prövat på en mängd olika arbeten med målet 
att arbeta i någon annan sektor än vården men också för att få en bättre eko-
nomi, sade hon. Mot slutet av 1990-talet gick hon en 2-årig yrkesutbildning 
inom besöksnäringen som dock inte ledde till något arbete som var bättre be-
talt. Istället började hon på ett bemanningsföretag och sysslade med ekonomi 
och data. Det arbetet hade hon i några år tills hon, som tidigare nämnts, råkade 
ut för en allvarlig olycka år 2000 och blev långtidssjukskriven. Katarina var då 
drygt 40 år. Hon blev mycket allvarligt skadad och var sjukskriven på hel och 
deltid under många år. 

Det var ett antal tuffa år för Katarina, inte minst upplevde hon kontakten 
med försäkringskassan som påfrestande. Försäkringskassan ansåg att hon 
antingen skulle arbeta heltid, vilket hon inte klarade, eller också skulle hon 
sjukpensioneras, vilket Katarina absolut inte ville. Efter en hård kamp lycka-
des hon få den rehabilitering och långsiktiga hjälp som hon efterlyst. Som 
tidigare nämnts, klarade Katarina sin försörjning utan socialbidrag under dessa 
år. Kontakten med socialbyrån inskränkte sig till det som rörde sonens kon-
taktfamilj. Katarina ägnade en hel del möda åt att komma tillbaka till arbetsli-
vet. Bemanningsföretaget, där hon hade arbetat före olyckan, hade dock ingen 
möjlighet att behålla henne eftersom hon fortfarande hade en hel del fysiska 
problem och till slut blev hon av med jobbet. Hon var dock inte arbetslös nå-
gon längre tid utan sökte och fick ett arbete som personlig assistent. I mars 
2008 blev Katarina helt friskskriven och hon har sedan dess två arbeten och 
arbetar ibland mer än heltid.  

Sammanfattningsvis började Katarina sitt arbetsliv med att hon fick fast 
förankring på arbetsmarknaden. Hon var vårdutbildad och hade inga svårig-
heter att få arbete. Efter 10 år förändrades hennes arbets- och försörjnings-
mönster och vid några tillfällen såg hon ut att vara på väg mot en allt osäkrare 
ställning. Hon var arbetslös i perioder, mådde psykiskt dåligt, tappade fotfästet 
ibland och orkade inte arbeta så mycket som hon menar att hon borde för eko-
nomins skull. Intrycket är att detta i första hand berodde på personliga om-
ständigheter och händelser i hennes liv. Det longitudinella perspektivet ger 
dock en tydligare bild av hennes arbetsliv än de ögonblicksbilder som grund- 
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och uppföljningsintervjun gav. Katarina har visserligen varit mycket ombytlig 
men samtidigt har hon inte varit arbetslös några längre, sammanhängande 
perioder. Min tolkning är att hon också haft en stark arbetsmotivation, vilket 
inte minst framgår av hennes kamp för att kunna återvända till arbetsmark-
naden efter sin långa sjukskrivning.  

På avstånd kan det se ut som om Katarina lite planlöst hoppat hit och dit 
men hennes agerande kan också förstås som ett uttryck för att hon velat syssla 
med något annat än det hon var utbildad till. Utbildningen inom besöksnäring-
en var ett försök att byta bana helt även om den inte gav någon utdelning i 
form av ett annat arbete. I alla år har Katarina haft en fot kvar inom vården 
och även om hon egentligen velat göra något annat är det alltid dit hon åter-
vänt om det inte funnits några alternativ. Sjukvården har ofta varit svaret på en 
akut svår försörjningssituation, säger hon. Katarina är en person som har varit 
starkt inriktad på att klara sin försörjning och ta ansvar för sin situation:  
 

….ibland så har man blivit arbetslös så då är man ute och söker annat 
jobb. Och bara liksom för att… de gånger det har blivit så, så har jag 
liksom tagit vad som helst. Bara för att skapa en försörjning. Och då 
har det ju blivit så att jag har sökt lite olika jobb och tyvärr så är det 
väl så att det är ganska lätt att få jobb inom vården. 

 
Som jag förstår det Katarina berättar, har detta med att arbeta och klara sin 
försörjning också handlat om att hon länge hade kontakt med socialbyrån och 
var väl medveten om vilka krav som ställdes därifrån. Men inte minst har hon 
varit ensamförsörjare för ett barn under lång tid. Mycket i hennes liv har hand-
lat om att få ihop tillvaron med barnomsorg, arbete och ekonomi och stundtals 
har det varit mycket tufft, säger hon. Katarinas ekonomi har aldrig varit sär-
skilt god. Hon har fasta utgifter som är ganska höga och en del gamla skulder, 
som ligger hos kronofogden men hon säger att hon klarar sig hyfsat. 
 

I rörelse mellan olika positioner 
Lasse är en person som pendlat mellan olika positioner på ”marginalitetsska-
lan” under lång tid. I grova drag har han under livet rört sig från en instabil 
och bräcklig position till att bli alltmer marginaliserad och vara på väg mot 
utslagning för att därefter successivt bli alltmer integrerad i arbete. I Lasses 
fall är intrycket att skälen till att han får en fastare förankring i arbetslivet dels 
är att han ser till att höja sin kompetens, dels att han successivt och under åren 
som går tycks ha mognat som person.    

Lasse trädde in på arbetsmarknaden i mitten av 1970-talet. Han var då i 15-
årsåldern och hade avbrutit grundskolan. Inte heller för honom var det några 
svårigheter att få arbete och under ett antal år arbetade han huvudsakligen med 
olika slags lagerjobb. Vid grundintervjun berättade han att hans pappa var 
fastighetsskötare och hade samtidigt en bilverkstad där Lasse ibland också 
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hjälpte till. Det kan ha varit en anledning till att Lasse i 20-årsåldern gick en 
AMU-kurs till bilserviceman. I mitten av 1980-talet, när Lasse var i 25-
årsåldern, avled hans pappa. Han beslöt sig då för att överta bilverkstaden men 
var tvungen att lägga ner den ganska snart. Samtidigt blev han av med sitt 
boende eftersom han bott hos sin pappa och lägenheten varit en tjänstebostad. 
Lasse stod nu utan både bostad och arbete. Dessa händelser ser ut att ha varit 
startpunkten för en nedåtgående spiral för honom. Han hade inget arbete och 
ingenstans att bo. Han vände sig till en särskild enhet för bostadslösa i Stock-
holm och fick hjälp med tillfälliga boenden. Senare löste han själv situationen 
genom att flytta hem till sin mamma och hennes man.  

Under denna period slutförde Lasse en taxichaufförsutbildning som han 
beviljats via arbetsförmedlingen, han arbetade i några månader men blev sen 
arbetslös igen. Några år senare avled hans mamma och min tolkning är att 
Lasse då helt tycks ha tappat fotfästet. Han berättade att han blev utslängd från 
bostaden och stod återigen i samma situation som några år tidigare. Han kon-
taktade socialbyrån, som bl.a. hjälpte honom till en tillfällig bostad. Arbets-
förmedlingen hjälpte honom till ytterligare en chaufförsutbildning. Lasse arbe-
tade sen som chaufför i ca ett halvår men sade sedan upp sig själv. Han van-
trivdes, tyckte lönen var för låg och arbetstiderna dåliga. Det var i denna situ-
ation han skrev in sig vid socialbyråns s.k. Rehab-team. Han var då 29 år. 
Tiden vid Rehab-teamet använde han bl.a. till att skaffa sig grundskolekompe-
tens och påbörjade också gymnasiestudier.  

När Lasse slutade vid Rehab-teamet efter något år var han fortfarande ar-
betslös men nu också sjukskriven. Kontakten med socialbyrån fortsatte. Unge-
fär vid denna tidpunkt ”drogs han in i MC-kretsar”, som han själv uttryckte 
det vid intervjun 2009. Det är oklart hur han försörjde sig under de här åren, i 
vilken utsträckning han, som tidigare arbetade svart, enbart hade socialbidrag 
eller om han också förvärvsarbetade. Han förnekar dock att han ägnade sig åt 
kriminell verksamhet. I mitten av 1990-talet beslöt sig Lasse för att bryta med 
MC-gänget; han var mordhotad, rädd och mådde inte bra. Han tog nu kontakt 
med ett nytt Rehab-team, den här gången ett team i en annan del av staden.  

Under de följande 10 åren börjar en mycket långsam förflyttning när det 
gäller hans position på arbetsmarknaden. Från att ha varit i stort sett utestängd 
därifrån får han successivt en fast förankring i arbetslivet. Under tiden vid 
Rehab-teamet fortsatte Lasse att utbilda sig. Han slutförde sina avbrutna gym-
nasiestudier, gick ett flertal Excel-kurser, skaffade sig datorpraktik och påbör-
jade en treårig teknikutbildning. Denna utbildning var han tvungen att avbryta 
av ekonomiska skäl men slutförde utbildningen på distans några år senare.  

Lasses sysselsättningssituation under åren mellan 15 och 40 präglas i stor 
utsträckning av instabilitet. När han inleder sitt arbetsliv är han lågutbildad, 
har visserligen arbete men de arbeten han har är okvalificerade och tillfälliga. 
Situationen förefaller osäker och han kan knappast sägas vara fast förankrad 
på arbetsmarknaden. Under åren mellan 20 och 30 varvar han olika AMU-
utbildningar och kortare perioder av arbete med perioder av arbetslöshet, 
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svartjobb, och socialbidrag. För en tid ser det ut som om Lasse sakta men 
säkert är på väg att glida ur arbetsmarknaden. Under några år förlorar han 
också kontakten med arbetslivet helt. När det gäller Lasses försörjning förefal-
ler ”permanent tillfällighet” vara en träffande benämning. Detta är ett begrepp 
som bl.a. Isaksson & Svedberg (1989) använt för att beskriva en försörjnings-
situation där mer eller mindre kortvariga perioder av inkomster från förvärvs-
arbete kombineras med perioder av socialbidrag. I Isaksson och Svedbergs 
studie beskrivs två grupper av män som levde i s.k. permanent tillfällighet. 
Den ena verkade ha ett strategiskt och planerat förhållande till denna levnads-
form och den andra hamnade regelmässigt i olika krissituationer som gjorde 
det nödvändigt att leva på detta sätt. När det gäller Lasse finns det tydliga 
likheter med den sistnämnda gruppen.  

När Lasse slutade på Rehab-teamet var han närmare 40 år. Han berättade 
att han då började köra budbil och arbetade heltid under drygt två år. Ungefär 
vid den här tiden hade han också träffat en kvinna som han flyttat ihop med 
och några år senare fick paret en son. Samma år råkade Lasse ut för en skada 
som innebar att han var sjukskriven på heltid i sex år, fram till 2006, då han 
började arbeta heltid igen. Under sjukskrivningen klarade han sin försörjning 
med hjälp av sjukpenning och rehabiliteringsersättning. När han var återställd 
började han söka arbete IT-branschen men det visade svårt att få ett arbete 
som motsvarade den utbildning han skaffat sig. Så Lasse beslöt, mot Försäk-
ringskassans uttryckliga avrådande, att skaffa taxilegitimation och börja köra 
taxi igen. Ett år före den sista intervjun började han dock på sitt nuvarande 
arbete, som teknikansvarig, dvs. ett mer kvalificerat arbete än han tidigare 
haft.  

En annan aspekt av Lasses arbetslivsprocess har med livsloppet i stort att 
göra. Åldrande är en livslång process som består av både biologiska, psykolo-
giska och sociala aspekter i samverkan (Riley 1998, Giele & Elder 1998, Elder 
et al 2004). I Lasses fall tycks det framför allt handla om en inre mognad men 
också en tidsmässig anpassning. Denna anpassning har sannolikt att göra med 
Lasses egna föreställningar men också med allmänna föreställningar om hur 
livet bör levas i olika livsfaser, som tidigare diskuterats (Neugarten & Datan 
1973, Giele & Elder a.a., Marshall & Mueller 2003 och Öberg 2010). Vid 
tidpunkten för intervjun var Lasse drygt 40 år, han var sammanboende och 
hade barn. Han var med andra ord i en situation där han inte bara hade sig 
själv att tänka på. Ur försörjningssynpunkt betyder det också att det finns två 
vuxna personer som bidrar till försörjningen. 

När jag träffade honom för närmare 20 år sedan ville han t.ex. under inga 
omständigheter arbeta som chaufför. Eftersom han efter sin sjukskrivning 
började köra taxi igen frågade jag honom vad som fått honom att ändra sig. 
Han svarade:   
 

Jag måste ju jobba, jag måste ju tjäna pengar. Det är ju det, det var ju 
det som gällde. Då får man ju försöka gå den vägen. Jag har ju försökt, 
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jag utbildade mig inom data …allting kan ju inte flyta på räls hela ti-
den.  

 
Lasse menar att han aldrig har haft någon direkt inriktning varken med arbete 
eller när det gäller livet i stort. Han uttrycker sig ofta i termer av att saker och 
ting ”bara blivit så” och att han inte har gjort några medvetna val. Sitt förhål-
lande till arbete beskriver han som att han lite planlöst har hoppat på de till-
fällen som getts:  

  
Vart vinden har burit en på nåt sätt liksom. Ja, varit lite av en opportu-
nist i det fallet, på nåt sätt att man har hoppat på det som man tycker 
har verkat bra och så gör man, får man se vart det leder. 

 
Det som är påfallande med Lasse är dock att han, även om han inte riktigt vill 
tillstå det, tycks ha haft både en riktning och en inre drivkraft att utbilda sig 
ända sedan han första gången kom i kontakt med Rehab-teamet i slutet av 
1980-talet. Å ena sidan kan det se ut som om Lasse är en ”vindflöjel”, å andra 
sidan genomför han metodiskt och målmedvetet sina grundskole- och gymna-
siestudier i vuxen ålder och därefter en teknikutbildning. När han senare under 
intervjun berättar om Rehab-teamets betydelse framgår det hur viktigt det var 
för honom att bevisa för sig själv att han kunde och att studierna stärkte hans 
självförtroende.   

Rehabteamen var en verksamhet som pågick vid två av Stockholms social-
distrikt och bedrevs i samverkan mellan Stockholms socialförvaltning och 
Stockholms skolförvaltning under 1980-talet. Programmet var ett rehabilite-
ringsprogram som riktade sig till utslagna missbrukare under 40 år. De flesta 
hade bristande skolunderbyggnad och dålig kontakt med arbetslivet. Deltagar-
grupperna bestod av högst 12 personer, som bl.a. erbjöds skolundervisning för 
att uppnå grundskolekompetens, arbetsträning, samtalsbehandling och social 
träning (Abrahamsson 1987 och Anderzon 1987). Idag tycks en del kommuner 
erbjuda utbildningsinsatser för arbetslösa socialbidragsmottagare (Bergmark, 
Bäckman & Minas 2013 och SKL 2012) men om det är frågan om samma 
målgrupp som i de s.k. Rehab-teamen är oklart. Verksamheter som till viss del 
liknar Rehab-teamen återfinns ibland också inom ramen för finansiell samord-
ning37 (se t.ex. ISF 2010).  Flera av verksamheterna tycks dock i första hand 
vara inriktade på förbättrad hälsa (se också Holm & Lingärde 2007 och Bur-
ström m.fl. 2010).  

Lasse hade visserligen inga missbruksproblem men uppfyllde i övrigt kri-
terierna för att delta.  Det man kan konstatera är att Lasse i hög grad verkar ha 
kunnat tillgodogöra sig innehållet i Rehabteamets verksamhet vid de tillfällen 
han deltog. Att han har höjt sin kompetens genom studier bör ha haft betydelse 

                                                        
37  Finansiell samordning enligt lag (2003:1210) är till för enskilda som behöver samordnade rehabilite-
ringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 
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för att han stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och också minskat risken 
för att åter bli arbetslös och behöva socialbidrag. Som påtalades i inledningen 
av detta kapitel har personer med låg utbildning en överrisk att behöva social-
bidrag (Halleröd 2003). Arbetslösheten i samhället har under lång tid varit 
betydligt högre bland dem som har kort utbildning och lågutbildade tycks ha 
mindre stabila sysselsättningar (se t.ex. AMS 1992, 1999 och Erikson m.fl. 
2007). En annan förklaring har med Lasse som individ att göra. Trots det in-
tryck Lasse verkar vilja ge av sig själv, som en som bara låtit saker och ting 
hända honom, ser jag honom som en person som har haft en stark vilja och 
motivation till förändring.    

Avslutningsvis vill jag påminna om Lasses situation sett ur det kortare 
ettårsperspektivet, dvs. mellan grund- och uppföljningsintervjun. Han såg då 
ut att vara på väg att bli alltmer marginaliserad och riskerade på sikt att slås ut 
från arbetsmarknaden. Den bilden hade bestått om inte den längre uppfölj-
ningen ägt rum. Utan en sådan hade det varit svårt att förutse att Lasse ett 
antal år senare skulle vara väl etablerad på arbetsmarknaden. Lasse kan där-
med ses som ett exempel på värdet av att ha en longitudinell ansats i studier av 
utsatta människors liv.   
 

Mot en definitiv utestängning från arbete?  
Glenn och Arne skiljer sig från de övriga intervjupersonerna såtillvida att de är 
de enda som förlorat kontakten med arbetsmarknaden. Arne tog sig aldrig 
riktigt in medan Glenn hade en fast förankring på arbetsmarknaden men förlo-
rade den. Båda två hade både fysiska och psykiska problem, vilket också in-
kluderar missbruk, något som i tidigare studier framstår som riskfaktorer för 
fortsatt socialbidrag (Bergmark 1991, Gunnarsson 1993, Isaksson 1990, Isaks-
son & Svedberg 1987, 1989, Jonasson 1996 och Socialstyrelsen 1999). Inled-
ningsvis ges en kortfattad beskrivning av Arnes begränsade erfarenheter av 
förvärvsarbete38  och därefter följer en längre berättelse om Glenns arbetslivs-
förlopp. 

 Arne har, har som framgått, försörjt sig genom kriminell verksamhet och 
därmed stått utanför arbetsmarknaden under större delen av sitt vuxna liv. När 
han inte suttit i fängelse har han haft inkomster från narkotikaförsäljning, so-
cialbidrag och i mycket korta perioder inkomst från förvärvsarbete. Eftersom 
Arne åkt in och ut ur olika fängelser under många år har han inte någon större 
arbetslivserfarenhet. Ungefär 1980, när han var i 25-årsåldern, började han 
dock en AMU-utbildning till kock men fullföljde aldrig utbildningen. Om-
kring sju år senare, efter att ha lyckats bryta med sitt missbruk, gick han en ny 
AMU-utbildning, nu till fastighetsskötare. Under ett par år i 30-årsåldern såg 
det ut som om Arne var på väg mot att bli förankrad i arbetslivet. Han arbe-
tade som fastighetsskötare i omkring två år men återföll sedan i missbruk. Då 
                                                        
38 I kapitel 9 presenteras en längre berättelse om Arne och hans kamp för ett värdigt liv.  
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upphörde i stort sett all kontakt med arbetslivet och han slogs ut från arbets-
marknaden. Tiden därefter förde han en intensiv kamp med socialbyrån för att 
få hjälp både med sin ekonomi och med sina missbruksproblem. Först i 50-
års-ålderna och när han beviljats förtidspension lyckades Arne på allvar 
komma tillrätta med sina missbruksproblem. Vid den sista kvalitativa fördjup-
ningsintervjun studerade han, som nämnts, för att få gymnasiekompetens och 
skulle precis påbörja en praktikplats.   

 

Från förankring i arbete till utestängning 
Att långvarigt bidragsmottagande inte är något statiskt tillstånd har tidigare 
konstaterats. De flesta människor tar sig ur denna situation men på olika sätt, 
ofta genom arbete eller studier. Ett annat sätt att lämna socialbidragssystemet 
är, att som Glenn, erhålla förtidspension. När det visar sig att han pga. bris-
tande arbetsförmåga inte kan försörja sig själv ”räddar” välfärdssystemet ho-
nom ur en mycket svår psykisk och ekonomisk situation. Glenn är också ett 
exempel på den sedan länge pågående förändringen av arbetslivet och vilka 
konsekvenser den kan få för enskilda individer. I Glenns fall handlar svårig-
heten om att komma tillbaka in på arbetsmarknaden efter en längre tids arbets-
löshet och därtill ha problem med sin psykiska hälsa. När det gäller det sist-
nämnda är det dock svårt att ta ställning till vad som är orsak och verkan, dvs., 
om arbetslösheten utlöste hans problem eller om de fanns där redan innan.  

I den sista kvalitativa intervjun gav Glenn en mycket utförlig och inne-
hållsrik bild av sina erfarenheter av arbete och arbetsliv. Han startade arbetsli-
vet med att tidigt bli fast förankrad. När han slutat skolan omkring 1960 fick 
han som 15-åring omgående arbete på ett stort industriföretag. Där arbetade 
han sedan i fyra år. År 1964 beslöt han sig för att emigrera till USA. Det enda 
skäl han uppger, är att han älskar USA och helt enkelt ville dit. Flytten till 
USA blev inte vad han hoppats på och redan efter ett år återvände han till 
Sverige. Snart efter hemkomsten blev han återanställd på sin gamla arbets-
plats. Där började han med enklare arbetsuppgifter men avancerade till order-
mottagare och hjälpte också till med lite bokföring. Mycket av arbetet gick ut 
på att ha telefonkontakt med kunder. Omkring 1980 lades företaget ner och 
tillverkningen flyttades utomlands. Då var Glenn i 35- årsåldern.  Han menar 
att det var då alla hans problem började.  

Till en början var Glenn inte särskilt bekymrad över att ha blivit av med 
sitt arbete eftersom det fanns gott om jobb vid denna tidpunkt. Men det blev 
svårare än han trodde. Till stor del verkar det ha berott på att Glenn blev allt-
mer osäker på sig själv. Han hade också svårt att släppa tankarna på sitt gamla 
arbete. En tid efter att företaget lagts ner blev han t.ex. erbjuden jobb av en del 
tidigare kunder men valde att tacka nej. När ett konkurrentföretag erbjöd ho-
nom jobb säger han att han hade ”kört fast” på det jobb han tidigare haft och 
menade att han inte gärna kunde börja hos konkurrentföretaget. Han fick 
också ett erbjudande om ett annat arbete som var betydligt bättre betalt än det 
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han haft tidigare men sade nej även till det. Glenns självförtroende verkar ha 
varit starkt knutet till den tidigare arbetsplatsen och när han förlorade det för-
lorade han också självförtroendet:   

 
Det var det där att jobba på ett annat ställe med helt okända… som inte 
jag kände ett dugg, det var det, det gick inte ihop för mig. Och det låter 
ju sjukt... Ja det var då när vi fick gå därifrån efter tjugo år. Och där 
hade jag ju känt varenda en och sett alla nya som hade kommit, men 
grundgubbarna och kärringarna hade man ju jobbat med... ja i hela sitt 
liv i stort sett. Men det var det här att man var van vid vad man gjorde 
på jobbet, man kunde varje grej man skulle göra. ...Ja jag menar, emi-
grerar man till USA när man är nitton år då har man ju bra självför-
troende.   

 
Åren efter företagsnedläggningen prövade Glenn många olika arbeten men 
ingenting fungerade. Han kände sig inte hemma någonstans, säger han. Glenn 
hade börjat missbruka alkohol alltmer och han mådde allt sämre psykiskt:   
 

Jag kunde inte ens gå till ett jobb och sitta för jag svettades så det for-
sade alltså.// Nej jag pallade inte med, kände mig inte hemma alls… 
inte kände man några människor, du man var ju van med de här gamla, 
ja som man hade jobbat med hela tiden. Och dålig ekonomi hade man 
och så där… usch, det var bara problem. Ja det blev så ibland att jag 
sjukskrev mig och låg hemma och ibland så sjukskrev jag mig inte ens, 
jag bara låg hemma och ringde till firman att jag är sjuk.   

 
Till slut kontaktade han socialtjänsten för att få hjälp med sin försörjning och 
med sina alkoholproblem. Han fick hjälp att komma till ett behandlingshem 
där han vistades i sex månader. Efter vistelsen på behandlingshemmet mådde 
Glenn ganska bra både fysiskt och psykiskt och han bestämde han sig för att 
börja på folkhögskola. Han antogs och började men efter ett tag blev det lika-
dant med detta, berättar han. Han klarade inte av att vara där och efter ett tag 
slutade han att gå dit:   

… jag orkade inte med helt enkelt att vara där. Det kom folk och dräll-
de in en kvart efter, en halvtimme efter och såna där jävla… människor, 
då är man ju inte så intresserad av att gå där och då ska man ju inte gå 
där. Men det var en miljö som inte jag orkade med.  

 
Efter försöken med utbildning på folkhögskola hade Glenn kortvariga ströjobb 
och var sjukskriven i olika långa perioder. Därefter började han arbetsträna vid 
AMI och sen prövade han att arbeta på två olika Samhall-företag. Problemet 
var inte själva arbetet och arbetsuppgifterna utan kontakten med andra. Glenn 
förtydligar genom att återberätta en episod från matsalen första dagen han var 
på Samhall:  
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… och då satt det ett par killar framför mig där och åt där, och jag slog 
mig ner där, jag frågade om jag fick sitta. Och sen höll han på och jox-
ade med nån potatis och då säger jag så här, -brände du dig eller så 
här? – Det ska du skita i din jävel, skrek han rätt i synen på mig. Man 
undrade ju om det var en idiot alltså. Och då förstod jag att det var inte 
bara de som… det är ju olika arbetshandikapp. Men då blev man ju, det 
blev ju jättejobbigt liksom. Sen gick det ju bara några dagar, sen gick 
jag aldrig dit mer. 

 
Liksom tidigare gjorde Glenn jämförelser med sitt gamla arbete, där man näst-
an var som en familj där alla kände alla. Av hans berättelse framgår att han 
även den här gången blev så deprimerad att han inte klarade av att gå till job-
bet. Han blev närmast paralyserad och ringde varken till jobbet eller till för-
säkringskassan utan låg bara hemma i sin säng. Därutöver hopade sig skulder-
na och kronofogden var efter honom.  

När jag träffade Glenn första gången 1990 hade han gett upp alla tankar på 
att någonsin kunna förvärvsarbeta. Han ansåg att han saknade arbetsförmåga, 
han hade alkoholproblem och psykiska problem. Han hade ett enda mål i sikte 
vid denna tidpunkt och det vara att få förtidspension. Att detta beviljades var 
avgörande för att Glenns liv skulle ta en annan vändning. Han beskriver det 
som en befrielse utan like. Ett avslag hade varit en katastrof:  
 

...jag hade tagit livet av mig alltså, om jag inte hade fått det där och det 
står jag för än i denna dag. Hade jag inte fått sjukpension så hade jag 
inte levt idag, det är ett faktum.  

  
Å ena sidan var det en stor lättnad att få förtidspension, å andra sidan verkar 
Glenn också ha känt av de allmänna föreställningarna om hur livet bör se ut i 
olika livsfaser. Han berättade att han tyckte att det var svårt att tala om för sina 
vänner och sin mamma att han fått pension eftersom han var så pass ung. Men 
det var först nu som Glenn kunde börja ta itu med viktiga delar av sitt liv. Han 
fick bättre kontroll över sitt missbruk, han rensade upp bland sina skulder och 
gjorde upp avbetalningsplaner med kronofogden. Under några år levde Glenn 
på existensminimum men blev sedan helt skuldfri:  
 

… faktum är att när jag, när jag fick det där sjukpensionen, så lättade 
ju massor med all ångesten och ibland så söp man ju för att inte se räk-
ningar och du vet. Jag orkade inte se varken det ena… fick jag nån-
ting… ja trehundra kronor, ska jag betala teleräkningen eller ska jag 
supa, ja då söp man ju. Men det har jag kommit ifrån totalt. Jag dricker 
ibland periodvis, men inte att jag håller på i flera dar och super.  
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Idag lever Glenn ett stillsamt och ganska isolerat liv. Han läser mycket och 
tittar på TV, går aldrig på bio eller på krogen. Han lever snålt, vilket har en 
förklaring. Det som bryter hans stillsamma tillvaro är att han ungefär vartannat 
år reser till USA. Detta tycks vara en stark drivkraft hos honom för att inte låta 
tillvaron gå över styr. Sedan 1995 har Glenn varit USA ca åtta gånger och när 
jag intervjuade honom sista gången planerade han och genomförde sedan en 
ny resa hösten 2009. Trots ett flertal motgångar, t.ex. i form av olika sjukdo-
mar, har han inte återfallit i missbruk, något han är mycket stolt över.  

Glenn är en person som har rört sig över hela det kontinuum som kan an-
vändas för att beskriva utsatta människors förhållande till arbete; från förank-
ring, marginalisering och till sist utestängning från arbetsmarknaden. När han 
blev av med sitt arbete efter 20 år påbörjades en marginaliseringsprocess som 
pågick i ungefär tio år och där hans försörjning till slut i huvudsak bestod av 
sjukpenning och socialbidrag. Så småningom ledde processen fram till att han 
slogs ut från arbetsmarknaden permanent. Det är ett förlopp som till stor del 
påminner om det som Inghe (1960) beskriver som en tilltagande försämring av 
arbetskapaciteten och en allt osäkrare ställning på arbetsmarknaden. Forsk-
ningen visar också att det finns ett samband mellan arbetslöshet och psykiskt 
välbefinnande. Att förlora sitt arbete innebär också att förlora social status och 
identitet och möjligheterna till ett socialt sammanhang och kontakter med 
andra människor minskar. Detta riskerar att leda till försämrad psykisk hälsa 
(Jahoda 1979, Isaksson & Svedberg 1987 och 1989, Socialstyrelsen 1997, 
2001 och 2010).  

Det finns ett antal strukturella faktorer som är viktiga i sammanhanget. 
Som nämndes inledningsvis kan Glenn ses som ett exempel på en person som 
förlorade sitt arbete till följd av den strukturomvandling av arbetslivet som 
pågått under många decennier i Sverige och den övriga industrialiserade värl-
den. Den minskade industri- och varuproduktionen har i stor utsträckning 
ersatts av tjänsteproduktion. Enklare, rutinmässiga arbeten utan krav på för-
kunskaper och tidigare erfarenhet har rationaliserats bort, framför allt inom 
tillverkningsindustrin (SCB 1997, Mellander 1999, Östh m.fl. 2011). Kraven 
på utbildning har fortsatt att öka och idag är minst 3-årigt gymnasium något 
som krävs inom allt fler yrken (AMS 1999, SOU 2010:04, AF 2014).    

Glenns utbildning bestod av 8-årig grundskola och, när han förlorade sitt 
arbete, var hans arbetslivserfarenhet i stort sett begränsad till en och samma 
arbetsplats. De arbeten han prövade på efter företagsnedläggningen vad av 
ytterligt kortvarig karaktär. Men att han inte lyckades återkomma i arbete har 
sannolikt också med andra individuella faktorer att göra. Glenn framstår på 
många sätt som en skör person. Hans liv cirklar kring det tidigare arbetet och 
det är det han tycks bygga upp sin identitet kring. Företaget och det tidigare 
arbetet där han börjar som 15-åring verkar ha fungerat som hans familj och 
hans trygghet i livet och när han blir av med arbetet rämnar hela hans värld. 
Han får stark ångest som han har svårt att hantera. Av hans berättelse om åren 
efter att han blivit av med jobbet framträder bilden av en person som är stress-
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känslig och som har svårt att klara alltför många krav. Det verkar också som 
om bristen på struktur i skilda sammanhang ger Glenn en ångest som fullstän-
digt förlamar honom. Det är inte arbete i sig som skrämmer honom utan nya, 
okända människor. På det gamla företaget kände han alla och så mycket nya 
människor behövde han inte konfronteras med eftersom mycket av arbetet var 
telefonbaserat. Det enda som bryter hans levnadsbana är emigrationen till 
USA, som dock bara varade i ett år. 

Glenn är en komplex person, som har haft stora svårigheter i livet. Han har 
haft alkohol- och psykiska problem, ekonomiska problem, drabbats av olika 
sjukdomar och han beskriver sig själv som en person haft det svårt i relationer 
till andra människor. Samtidigt har han idag betydligt bättre kontroll över sin 
alkoholkonsumtion, kommit på fötter ekonomiskt och hanterat sina sjukdo-
mar. Hur Glenn mår och hans tillvaro idag framstår som en stark kontrast till 
tiden då han hade socialbidrag. 

Glenns uppfattning är att han inte fick någon hjälp av varken socialbyrån 
eller arbetsförmedlingen. Han tycker att ingen frågade honom hur han egentli-
gen mådde eller reagerade och att ingen följde upp att varken arbete, utbild-
ning eller skyddade anställningar fungerade. Han uppfattade dem han hade 
kontakt med som passiva och oengagerade. Utan att förringa Glenns upple-
velse kan man konstatera att han ändå fick hjälp till både behandlingshem, 
arbetsträning och flera skyddade anställningar. I början av 1990-talet gick han 
också på behandling i den psykiatriska öppenvården. Det är inte helt lätt att 
veta om och i så fall på vilket sätt olika myndigheter och instanser hade kun-
nat hjälpa Glenn tillbaka till arbetsmarknaden. Han var arbetslös, sjukskriven, 
hade psykiska problem och missbrukade alkohol. Glenn tycks ha fungerat i 
arbetslivet så länge han befann sig i en trygg miljö med människor han kände 
och hade arbetsuppgifter som motsvarade hans arbetsförmåga. Trots försök 
med skyddade anställningar fungerade det inte för Glenn. Ur hans perspektiv 
var förtidspension en befrielse och vägen till ett värdigt liv.  

Bland långvariga bidragsmottagare finns det personer som, likt Glenn, har 
komplexa och sammansatta problem. De saknar arbete, har ofta fysiska och 
psykiska hälsoproblem, oklar arbetsförmåga och saknar ibland också rätt till 
sjukpenning (se t.ex. Jonasson & Libietis 1987, Forsberg 2004, Jonasson 
2004, Brunsson m.fl. 2005 och Alvelin & Sjöman 2008). Gruppen är sällan 
prioriterad hos arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. I brist på annan 
ersättning blir de ofta långvariga socialbidragsmottagare inom ett behovsprö-
vat bidragssystem som är tänkt för kortvariga behov. I en studie från Karo-
linska institutet (KI 2010) om personer med s.k. socialmedicinsk problematik, 
framgår att detta är personer som har en sammansatt social problematik och 
medicinska symptom men som saknar diagnos. De har en komplicerad livssi-
tuation och lider av fysisk och psykisk ohälsa i kombination med beroende-
problematik. I studien konstateras också att dessa personer ofta har behov som 
inte alltid tillgodoses i befintliga verksamheter.  
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Drivkrafter och aktörskap 
Att se människor som aktörer är en viktig utgångspunkt i avhandlingen. Den 
grundläggande principen om människan som aktör inbegriper också indivi-
dens personliga resurser, både intellekt, hälsa, förmåga till problemlösning och 
anpassning och andra subjektiva aspekter (Giele & Elder 1998). Även om 
intervjupersoner i denna studie har haft skilda personliga förutsättningar är ett 
gemensamt drag att de ser ut att ha haft starka drivkrafter att komma ur social-
bidragsmottagandet och förbättra sina försörjningsvillkor. Dessa drivkrafter 
har tagit sig olika uttryck och de har agerat utifrån olika utgångspunkter och 
med olika förtecken. Andra drivkrafter som framträder i förhållande till för-
sörjning och arbete är pragmatism, lojalitet, skuld och förutsägbarhet beträf-
fande inkomst.     

Den som tydligast ger uttryck för målmedvetenhet och fokusering är Mi-
guel. Under åren har han arbetat strategiskt och metodiskt för att uppnå det 
han föresatt sig. Detta tycks i synnerhet gälla sedan socialbidragsmottagandet 
upphört. Ivan tycks, under sitt arbetsliv i första hand ha drivits av en mycket 
stark känsla för lojalitet. Han vill vara lojal med arbetsgivaren och lojal med 
sina arbetsuppgifter och han blir mycket upprörd när det visar sig att inte alla 
drivs av samma värderingar och har samma målsättning i arbetet.  

En annan slags målmedvetenhet är den Lasse ger uttryck för. Lasse ut-
tryckte sig ofta i termer av att saker och ting ”bara blivit” si eller så men visar 
i handling något helt annat. Under årens lopp har han fattat ett antal mycket 
avgörande beslut, som att bryta med det MC-gäng han tillhörde, skaffat sig 
grundskole- och gymnasiekompetens och ytterligare utbildning samt trotsa 
försäkringskassans förtroendeläkare som uttryckligen uppmanade honom att 
inte fortsätta köra taxi. Trots att Lasse i sitt faktiska agerande målmedvetet 
genomförde både grundskole- och gymnasiestudier, är intrycket att varken 
han, och inte heller Katarina, har haft någon medveten eller tydlig riktning i 
sina val av arbeten eller utbildningar. I synnerhet Katarina, men så småningom 
också Lasse, verkar i första hand ha varit inriktade på att hitta sätt att klara sin 
försörjning. För Katarina tycks detta ha varit överordnat de ambitioner hon 
haft att ägna sig åt något annat. Katarinas kontakt med arbetsmarknaden svik-
tade i perioder men hon förlorade den aldrig helt. Både hon och Lasse ser ut 
att ha haft en pragmatisk hållning till arbete och anpassat sig efter de förutsätt-
ningar som gällt just då. Hos Lasse verkar detta förhållningssätt ha utvecklats 
efter hand, vilket framgår vid en jämförelse med hans svar vid grund- och 
uppföljningsintervjun. Vid dessa tillfällen gav Lasse intryck av att ha ett 
ganska tvetydigt förhållande till arbete. Han menade att det var enkelt att 
skaffa jobb men han var aldrig nöjd med de jobb han fick utan slutade det ena 
arbetet efter det andra efter en tid. Han deltog i flera AMU-utbildningar men 
inte heller dessa var han nöjd med och de innebar inte heller att han blev för-
ankrad i arbetslivet.  
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Ann-Louise i sin tur tycks under en stor del av sitt arbetsliv ha drivits av skuld 
för att hon varit ute och ”snedseglade”, som hon uttrycker det. Detta är något 
hon återkommer till vid flera tillfällen under intervjun. Hennes förhållningssätt 
skulle kunna betecknas som kompensatoriskt; att bli övervakare och sedan 
kontaktperson blev, som framgått, ett sätt att återgälda det hon upplever sig 
vara skyldig samhället.  

Glenns drivkrafter sedan början av 1990- talet och i Arnes fall, mot slutet 
av 1990-talet, handlade i första hand att försöka få en mer säker och förutsäg-
bar försörjningskälla än socialbidrag. Glenn var inte mer än 46 år när han fick 
förtidspension 1991. Under 1970- och 80-talet, fram till de första åren av 
1990-talet, ökade antalet förtidspensionärer kontinuerligt men har därefter 
minskat till följd av flera regeländringar (Socialstyrelsen 1997 och 2010). Idag 
skulle det antagligen ha varit svårare för Glenn att få förtidspension. Arbets-
linjen genomsyrar inte bara arbetsmarknadspolitiken utan även sjukförsäk-
ringen (Junestav 2004 och SOU 2009: 89). Sett ur ett samhälleligt perspektiv 
uppfattas förtidspensionering (numera sjukersättning) som något negativt. 
Sjukersättning ses som den slutliga passiviseringen där rehabiliteringsåtgärder 
inte längre sätts in (SOU 2002:5). Politikernas ambitioner har varit att korta 
sjukskrivningsperioderna och minska kostnaderna för förtidspension (Junestav 
a.a.). Det är svårt att bedöma vilka långsiktiga konsekvenser de olika regelför-
ändringarna inom sjukförsäkringen och de minskade möjligheterna till förtids-
pension får för utsatta grupper. De minskade möjligheterna till en förutsägbar, 
om än i vissa fall låg inkomst, har självfallet betydelse för den enskilde. Hor-
nemann Møller och Hespanha (2002) pekar på att ekonomiska resurser har 
stor betydelse för människors delaktighet i samhället.    

Glenn tycks trots allt ha tagit del av vissa rehabiliteringsåtgärder, främst 
arbetslivsinriktad sådan. Det kan ha varit fel slags rehabilitering eller inte 
tillräckligt kvalificerad sådan men faktum kvarstår; inga av de åtgärder eller 
insatser som vidtogs gav något resultat. För Glenns del var dock timingen för 
pensionering rätt. Min tolkning är att han hade nått sin botten och var vid vägs 
ände. Han lämnade en ofta ifrågasatt försörjningskälla som socialbidrag och 
gick till en mer ”legitim” försörjningskälla.  För Arne blev förtidspensionen en 
väg ut ur en mycket svår livssituation. För båda var det en stor lättnad att få en 
annan typ av försörjning än socialbidrag. Det var också först i och med att de 
beviljades förtidspension som de på allvar hade förmåga att ta itu med andra 
svåra problem i livet. I skenet av de regelskärpningar som ägt rum inom sjuk-
försäkringen de senaste åren och den diskussion som förts om vikten av att 
bryta s.k. utanförskap genom att minska sjukskrivningstal, förtidspensioner-
ingar och bedriva en mer aktiv arbetsmarknadspolitik (se t.ex. Junestav a.a.) är 
detta ett inte helt ointressant resultat.  

Som exempel på hur intervjupersonerna har rört sig mellan olika positioner 
på arbetsmarknaden, har jag i följande figur valt att illustrera förflyttningarna 
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under den senaste 20-årsperioden.39 Utgångspunkten i figuren är situationen 
vid grundintervjun. 
 
Figur 2: Förflyttningar mellan olika arbetsmarknadspositioner med ut-
gångspunkt från grundintervjun 1989/1990 t.o.m. uppföljningsintervjun 
2008/2009.  
 Förankrad Marginell position Utestängd 

Miguel                  •                                                                                                         

Ivan    

Ann-Louise    

Katarina    _   

Lasse    

Glenn    

Arne    

 
• = stabil position  
Pilarna markerar rörelsen, riktningen under perioden. 
 

Sammanfattande kommentar 
När den nordiska studien inleddes hade samtliga intervjupersoner definierats 
som långvariga bidragsmottagare. Socialbidragsmottagandet varade därefter 
olika länge för olika personer. Liksom i flera dynamiska registerstudier (t.ex. 
Dahl & Lorentzen 2003a och Andrén & Gustafsson 2004) går det att urskilja 
olika slags bidragsmönster; dem med ”kortvarigt” bidrag, återkommande, 
cykliskt bidrag samt långvarigt bidrag. Det går självfallet inte att jämföra av-
handlingens studie med stora kvantitativa studier men det går ändå att iaktta 
vissa likartade mönster. Det i tid mest utdragna bidragsmönstret i den studie 
som här presenteras var det cykliska. För de berörda intervjupersonerna var 
socialbidrag något återkommande under en 15 – 20-årsperiod. De viktigaste 
orsakerna till att socialbidraget så småningom upphörde för samtliga var kopp-

                                                        
39 Idén till figuren är hämtad från Svedberg (2003). 
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lade till förvärvsarbete, förändrad familjesituation och att man beviljades nå-
gon slags socialförsäkringsförmån. 

Jag har i detta kapitel försökt att visa hur intervjupersonernas situation sett 
ut när det gäller arbete, försörjning och sociala förhållanden utifrån tre olika 
tidpunkter; ur ett ettårsperspektiv, ett 20- perspektiv och ett livsloppsperspek-
tiv. Avsikten har bl.a. varit att lyfta fram att de olika tidsperspektiven ger olika 
bilder och olika slags kunskap.   

Vid grundintervjun hade ungefär hälften av de 11 intervjupersonerna, som 
deltog i den kvalitativa fördjupningsintervjun, en osäker position på arbets-
marknaden eller saknade arbete helt. Fem av dem hade dock heltidsarbete vid 
tillfället men var likafullt i behov av socialbidrag av olika skäl. Samtliga inter-
vjupersoner såg ut att ha problem med sin fysiska och psykiska hälsa och sju 
av intervjupersonerna hade ett pågående missbruk eller hade tidigare haft såd-
ana problem.   

 Ett år senare, vid uppföljningsintervjun, såg situationen ljusare ut för 
många. Några personer verkade ha stärkt sin position på arbetsmarknaden och 
ett flertal hade haft arbete vid något tillfälle under året. Även hälsotillståndet 
tycktes ha förbättrats i gruppen och ungefär hälften uppgav att de inte längre 
missbrukade eller också hade missbruket minskat. Av de 11 intervjupersoner-
na såg de flesta ljust på sin framtid, både när det gällde arbete, försörjning och 
social situation. När det gäller de sju intervjupersonerna, vilka varit i fokus i 
kapitlet, hade några av dem fått en fastare anknytning till arbetsmarknaden 
under uppföljningsåret, en tidigare arbetslös person hade fått heltidsarbete och 
för fyra hade kontakten med socialbyrån upphört eller var på väg att upphöra.   

Man kan således konstatera att det även under en så pass kort uppföljnings-
tid som ett år skedde förändringar för de enskilda individerna. I huvudsak var 
det positiva förändringar som ägde rum under året. Men, som tidigare nämnts, 
förändrades situationen för en del intervjupersoner bara en kort tid efter denna 
uppföljningsintervju. Att avgöra vad som är tillfälliga respektive mer bestå-
ende förändringar kräver av allt att döma betydligt längre tidsperspektiv än ett 
år. Ettårsuppföljningen är därför trots allt mer att likna vid ytterligare en 
ögonblickbild. Det är först med längre tidsperspektiv som det går att få en 
djupare och mer sammansatt bild av de föränderliga aspekterna i människors 
liv.   

Det längre 20-årsperspektivet visar, med några undantag, att intervjuper-
sonerna har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden de senaste decennierna. 
Fyra av de sju intervjupersonerna var förvärvsarbetande vid den sista kvalita-
tiva intervjun. Intervjupersonerna uppvisar dock olika arbets- och försörj-
ningsmönster under den aktuella perioden. Tre personer har haft en kontinuer-
lig förvärvsinkomst och en stabil arbets- och försörjningssituation under hela 
perioden, två har haft olika arbeten men också varierande försörjningskällor 
och två har haft, vad jag valt att benämna, alternativ försörjning som krimina-
litet, a-kassa och slutligen förtidspension. Ett gemensamt drag hos de intervju-
personer som varit förankrade eller stärkt sin ställning på arbetsmarknaden 
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under denna period är, att samtliga har minst gymnasieutbildning, vilket är ett 
resultat som överensstämmer med vad som framkommit i tidigare studier 
(t.ex. Bergmark & Bäckman 2001 och 2004, Halleröd 2003 och Bäckman 
2011). Betydelsen av utbildning för att minska risken för arbetslöshet och 
långvarigt socialbidragsmottagande har tidigare berörts. Noteras kan att de 
båda intervjupersoner som permanent trätt ut ur arbetsmarknaden har en låg 
utbildningsnivå och åtskilliga resursproblem i form av psykiska - och/eller 
missbruksproblem.    

Beskrivningen av intervjupersonernas arbetslivsförlopp ur ett livsloppsper-
spektiv har visat att intervjupersonernas ställning på arbetsmarknaden varit en 
process där de rört sig mellan olika positioner under livsloppet. Det som före-
nar nästan alla är att de vid något tillfälle har haft en osäker eller marginell 
ställning på arbetsmarknaden. Marginalisering och utsatthet vid en tidpunkt är 
dock inte något statiskt utan människor kan både förbättra och försämra sin 
position på arbetsmarknaden. De individuella arbetslivsförloppen ska ses som 
exempel på olika processer, som i slutänden leder fram till de två ytterlighets-
positionerna när det gäller arbete; förankring eller utestängning. De förlopp 
eller processer som kan iakttas är t.ex. att omgående bli fast förankrad i arbets-
livet, att gå från en bräcklig och instabil position till att successivt bli förank-
rad på arbetsmarknaden och att stängas ute permanent. Även om inte samtliga 
sju intervjupersoner förvärvsarbetade vid den sista kvalitativa intervjun, be-
fann de sig i en betydligt bättre social och ekonomisk situation än vid grundin-
tervjun. Detta resultat utgör med andra ord en motbild till föreställningen om 
sociala och ekonomiska problem som något som förvärras med tiden.  

Även om fokus i detta kapitel har varit arbete och arbetslivsförlopp är det 
viktigt att inte överbetona förvärvsarbetets betydelse. Att människor saknar 
arbete eller är marginaliserade innebär inte med automatik att de också är 
utestängda från eller marginaliserade inom andra områden, t.ex. när det gäller 
socialt nätverk, fritidsaktiviteter, kulturella och politiska aktiviteter har tidi-
gare påpekats.40 Hornemann Møller och Hespanha (2002) fann i sin studie att 
inkomst var av större betydelse än förvärvsarbete för att vara inkluderad i 
andra livssfärer. Också resultatet i detta kapitel tyder på att förvärvsarbete och 
löneinkomst inte är den enda vägen till ett värdigt och bra liv. Som framgått 
visade sig förtidspension vara en positiv väg till självförsörjning och ett nå-
gorlunda värdig liv för två av intervjupersonerna.    
 

Strukturella och individuella faktorer   
Som framgått av kapitlet är det ett flertal faktorer som haft betydelse för hur 
intervjupersonernas arbetsliv utvecklat sig över tid. Det gäller bl.a. situationen 

                                                        
40I grund- och uppföljningsintervjun förekom några frågor som rörde fritidsaktiviteter och viktiga 
livsområden vid tidpunkten. Utöver familj och vänner uppgav samtliga 11 intervjupersoner att de 
ägnade sig åt olika aktiviteter som t.ex. dans, fotboll, tyngdlyftning, läsning, bio- och museibesök.    
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på arbetsmarknaden under olika perioder under intervjupersonernas liv, både 
när de kom ut på arbetsmarknaden första gången och senare. Det goda arbets-
marknadsläget under mitten och slutet av 1980-talet gynnade flera av intervju-
personerna, bl.a. Miguel, Ivan och Ann-Louise. Den djupa ekonomiska krisen 
under 1990-talet tycks inte ha påverkat intervjupersonernas ställning på ar-
betsmarknaden nämnvärt, möjligen med undantag av Lasse som verkar ha 
”övervintrat” lågkonjunkturen genom att utbilda sig. När konjunkturen vände 
och läget på arbetsmarknaden förbättrades, befann han sig i en bättre situation 
vilket sannolikt hade betydelse för att han då fick arbete trots att han hade en 
lång period av arbetslöshet bakom sig. Ytterligare en faktor handlar om den 
pågående strukturomvandlingen av arbetslivet, bl.a. den omfattande utlokali-
seringen av den svenska tillverkningsindustrin, och dess påverkan på enskilda 
individer, i det här fallet, Glenn. Betydelsen av de svenska välfärdssystemen 
har tidigare berörts. De intervjupersoner som fått en allt stabilare position i 
arbetslivet har också kvalificerat sig för olika socialförsäkringar och på så sätt 
kunnat undvika socialbidrag vid sjukdom och arbetslöshet. Möjligheten till 
förtidspension har, som framgått, haft en avgörande betydelse för två av inter-
vjupersonerna. I välfärdssystemen inkluderas här också socialbyråns särskilda 
rehab-verksamhet som under 1980- och 1990-talet erbjöd möjlighet att full-
göra och komplettera grundläggande skolutbildning.  

Som framgått var det några av intervjupersonerna som hade allvarliga fy-
siska och psykiska problem. Tidigare forskning visar också att fysisk och psy-
kisk ohälsa är viktiga förklaringar till socialbidragsmottagande (Socialstyrel-
sen 1999). Socialstyrelsens statistik över bidragsmottagares försörjningshinder 
(Socialstyrelsen 2014b) visar att det är åtskilliga bidragsmottagare som har ett 
försörjningshinder som är kopplat till sjukdom.41 Halleröd (a.a.) visar att ris-
ken för socialbidragsmottagande ökar kraftigt vid nedsatt arbetsförmåga på 
grund av ohälsa. Av ett flertal studier framgår vidare att socialbidragsmotta-
gare uppger sig ha större hälsoproblem än befolkningen i övrigt (Bergmark 
1991, Isaksson & Svedberg 1987, Jonasson 1996, Socialstyrelsen a.a., van der 
Wel 2006). För intervjupersonerna i studien har tidigare nämnts betydelsen av 
faktorer som tid och ålder för den förbättrade försörjningssituationen, som 
bl.a. inneburit alltmer arbetslivserfarenhet, liksom förändrade livsomständig-
heter. Att inte ha försörjningsansvar för barn eller att vara två som bidrar till 
den dagliga försörjningen är självfallet viktiga faktorer i sammanhanget. In-
tervjupersonernas sociala stöd i form av familj och vänner varierar. Intrycket 
är att i synnerhet familjerelationer har varit betydelsefullt för att kunna hantera 
svårigheter av olika slag. Likaså varierar det hur mycket professionell hjälp 
intervjupersonerna har fått liksom betydelsen av det.  

                                                        
41 Här ingår både sjukskrivna som saknar eller har otillräcklig sjukpenning samt dem med otillräcklig 
sjuk- eller aktivitetsersättning. Denna statistik har dock bara funnits sedan 2010 och har också vissa 
kvalitetsbrister.  
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I detta kapitel har jag har också velat synliggöra det faktum att intervjuperso-
nerna inte bara låtit saker och ting ske och varit passiva utan att de är aktivt 
handlade individer. I följande figur görs ett försök att visuellt sammanfatta de 
faktorer som har påverkat intervjupersonernas försörjning. 
 
Figur 3: Faktorer som påverkat intervjupersonernas försörjningsmönster 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De förhållanden som påverkat intervjupersonernas försörjningssituation och 
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förändras ständigt, vilket påverkar eller förändrar livet på olika sätt. Att för 
varje enskild intervjuperson peka ut en eller två faktorer som har haft en avgö-
rande betydelse för försörjnings- och arbetslivsförloppet är svårt eller kanske 
till och med omöjligt. Vilken eller vilka faktorer som haft störst betydelse 
varierar från intervjuperson till intervjuperson och har sannolikt också varierat 
med ålder, livsfas och aktuell situation. Jag återkommer till detta i slutkapitlet. 
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Kapitel 9 Tillbakablickar 
Thus the life histories of Social Assistance claimants are seldom if ever simply 
‘Social Assistance biographies’.42  

Detta kapitel har flera syften. Ett är att ge en bild av hur intervjupersonerna 
ser på socialbidraget och socialbyrån många år efter att det upphört. Har deras 
syn på socialbidragsperioden förändrats eller är den densamma som tidigare? 
Anser de att socialbidragsmottagandet har påverkat deras liv eller haft någon 
betydelse i ett längre perspektiv? Detta avsnitt inleder kapitlet.  

Nästa avsnitt, som framför allt baserar sig på den sista kvalitativa inter-
vjun, syftar till att belysa andra dimensioner och aspekter för att ge en något 
mer fullödig bild av intervjupersonerna och deras liv. Mycket av tonvikten i 
avhandlingen har hittills legat på olika aspekter av intervjupersonernas för-
sörjning, i form av socialbidrag, förvärvsarbete eller förtidspension. Avsikten 
med det andra avsnittet är att ge en bild av några centrala händelser och för-
ändringar i deras liv och försöka förstå något av den betydelse dessa har haft 
för dem som enskilda individer och för livsloppet i stort. Det bärande temat är 
tid och timing: När har olika händelser inträffat, hur har de hanterats och vilka 
konsekvenser tycks de ha haft för de enskilda individerna? I avsnittet tas också 
upp andra grundläggande principer inom livsloppsperspektivet, bl.a. vissa 
aspekter av lokalisering, dvs. under vilken tid individen lever sitt liv och var 
livet äger rum. I båda avsnitten berörs också ett, i avhandlingen viktigt per-
spektiv, som handlar om välfärdsstatens betydelse, i första hand socialbidrags-
systemet.     
 

Socialbidraget och socialbyrån i backspegeln 
Leisering och Leibfrieds (1999) studie är en av få longitudinella undersök-
ningar där människor i efterhand har tillfrågats om hur de uppfattade perioden 
med socialbidrag. I likhet med många andra studier på området var det åtskil-
                                                        
42 Leisering & Leibfried 1999, p. 108. 
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liga av de intervjuade i Leisering och Leibfrieds studie som riktade kritik mot 
socialtjänsten och som berättade om negativa erfarenheter. Men det fanns 
också de som hade en mer nyanserad eller positiv syn på bidraget och bidrags-
systemet. Många visade sig värdera erfarenheten av socialbidragsmottagande i 
ljuset av andra upplevelser och händelser i livet som helhet. För somliga upp-
vägdes upplevelsen av socialbidrag av andra erfarenheter som man uppfattade 
som betydligt svårare (t.ex. sjukdom, skilsmässa, prostitution och arbetslös-
het). För andra innebar socialbidraget att det blev möjligt att klara upp en svår 
och problematisk situation och få en ny start i livet. Vissa hade en alltigenom 
negativ syn och där konsekvenserna av att ha socialbidrag inte kunde balanse-
ras mot någon som helst positiv funktion hos bidraget. Forskarna menar att 
socialbidragets påverkan på människor måste sättas in i ett biografiskt per-
spektiv, dvs., att det måste förstås i relation till varje persons livshistoria. Om 
och i så fall på vilket sätt socialbidraget haft betydelse i ett längre perspektiv 
beror med andra ord på vilken mening varje individ ger det.  

Eftersom ingen av intervjupersonerna i avhandlingsmaterialet hade social-
bidrag eller kontakt med socialbyrån då den kvalitativa uppföljningsintervjun 
ägde rum kom samtalet istället att handla om när bidragsmottagandet upp-
hörde, av vilka skäl men också vad de kom ihåg av tiden med socialbidrag och 
hur de såg på denna period i efterhand. Hur mycket man kom ihåg av tiden 
med socialbidrag varierade. För flera av intervjupersonerna var denna tid av-
lägsen och diffus.   

Som nämnts tidigare, var det en av intervjupersonerna som t.o.m. hade 
svårt att minnas att han överhuvudtaget haft socialbidrag eller varit i kontakt 
med socialbyrån. När jag kontaktade Miguel hösten 2008 hade han heller inget 
minne av att ha deltagit i någon undersökning eller att jag har intervjuat ho-
nom tre gånger tidigare. Hans egen reflektion senare är att det antagligen be-
rodde på att han inte ville komma ihåg denna period av sitt liv eftersom det var 
en plågsam tid för honom.   

För de flesta är det åtskilliga år som förflutit sedan de hade kontakt med 
socialbyrån och man kan naturligtvis fråga sig hur man ska se på de omdömen 
och uppfattningar intervjupersonerna ger uttryck för 20 år senare. Minnen av 
upplevelser förändras över tid men i den här studien är det på vissa områden 
möjligt att jämföra om och i så fall på vilket sätt intervjupersonerna ändrat 
eller hållit fast vid sina tidigare uppfattningar.  

    

Tidigare och nuvarande uppfattningar 
I allmänhet höll intervjupersonerna fast vid den bild av socialbidragsmotta-
gandet som de hade i början av 1990-talet och uttryckte sig på ungefär samma 
sätt som då; den som då uttryckte sig sakligt eller neutralt uttryckte sig på 
ungefär samma sätt i den sista kvalitativa intervjun och den som tidigare var 
kritisk var fortsatt kritisk. Men samtidigt går det att urskilja en viss omvärde-
ring hos en del av intervjupersoner. Vid denna sista intervju var det några av 
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dem som också uttryckte en mer positiv syn på socialbidraget och socialbyråns 
verksamhet eller delar av den.   

När det gäller socialbidraget som företeelse, var det några av intervjuper-
sonerna som nu menade att de kunde se att det finns en poäng med socialbi-
dragssystemet. Att ha socialbidrag var visserligen en negativ och obehaglig 
upplevelse men det fyllde ändå en funktion, även om många just då mest såg 
det negativa. Ivan t.ex., som hade en ganska neutral och saklig syn socialbi-
drag vid tidpunkten för den första kvalitativa intervjun ansåg nu att socialbi-
drag är en förhållandevis billig åtgärd som samtidigt innebär att man visar 
medkänsla och att det dessutom förhindrar att människor griper till våld. Sam-
tidigt minns han mycket väl hur obegripligt han först tyckte det var med soci-
albidrag och att det tog ett tag innan började förstå hur systemet fungerade. 
Han är dock fortfarande kritisk till att socialsekreterarna nöjde sig med att 
fråga om hans utgifter för den aktuella månaden men ingenting mer. Han me-
nade också att de borde ha visat ett större intresse för honom som person.  

 Lasse och Glenn var fortfarande till övervägande del kritiska och negativt 
inställda till socialbyrån och socialbidraget. Jag uppfattade att Glenn inte hade 
några som helst svårigheter att erinra sig denna tid i livet. Han tycktes inte ha 
omvärderat någonting utan höll fast vid samma åsikt som tidigare. De episoder 
han återberättade var desamma som vid den första kvalitativa intervjun och 
rörde hans reaktioner på socialsekreterarnas arbets- och förhållningssätt. Lik-
som då framhöll han nu att någon på socialbyrån borde ha pratat med honom 
och försökt reda ut hur han egentligen hade det. Både socialbyrån och arbets-
förmedlingen agerade passivt, anser han och han tycker att det var konstigt att 
ingen uppföljning gjordes när han upprepade gånger började på arbeten och 
sedan försvann därifrån efter ett par veckor.  

Också Lasse höll fast vid sin kritiska inställning till socialbyrån. Hans upp-
fattning fick sannolikt förnyad näring av att han några år före den sista kvalita-
tiva intervjun tog kontakt med socialbyrån igen. Det var i samband med att 
hans sjukskrivning upphörde 2006 och då Lasse ville ha hjälp, innan han fick 
sin första lön. Han fick dock avslag på sin ansökan och upplevde dessutom att 
han blev mycket nonchalant bemött. Han vände sig till kyrkan, som hjälpte 
honom att överklaga beslutet men överklagandet avslogs. Lasse är tydlig med 
att detta var sista gången i livet han tog kontakt med en socialbyrå. Social-
tjänsten arbetar på fel sätt och han har svårt att förstå vilka prioriteringar som 
görs, säger han. 

  
Nyansering och omvärdering  
Det Arne och Katarina säger, tolkar jag som att de har en delvis annan syn på 
socialbidraget och socialbyrån än tidigare. Arne är visserligen kritisk men, 
trots mycket negativa erfarenheter när han ville sluta missbruka, uttrycker han 
sig idag något mer lågmält om socialbyråns verksamhet och har också en viss 
självdistans. Vid den första kvalitativa intervjun gav han uttryckte för en 
ganska föraktfull och lite raljant attityd mot socialsekreterarna: De var unga, 
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lätta att manipulera och saknade livserfarenhet. Att vara socialsekreterare är 
ett svårt yrke, säger han idag: å ena sidan tenderar socialsekreterare att genera-
lisera och dra alla de träffar över en kam. Å andra sidan är det, menar han, 
mycket svårt för dem att skilja mellan en människa som verkligen vill någon-
ting med sitt liv och någon som bara är ute efter att lura till sig pengar. På 
1980-talet var det enkelt att få socialbidrag och det var dessutom ett bekvämt 
sätt att slippa få polisen efter sig, säger han. Det fanns, så att säga, alltid en 
förklaring till varifrån man fått pengar och man kunde visa att man hade 
pengar till mat och hyra. Sen kunde man hålla på och vara asocial mycket mer. 
Han kallar det strategiskt tänkande. Men ju mer han utvecklade sin kriminella 
karriär med att langa knark desto mer blev socialbyrån påhäng. Då ville han 
inte ha med dem att göra eftersom de snokade i hans angelägenheter. Idag ser 
han både på sig själv och på orsakerna till att han började söka socialbidrag på 
ett annat sätt än tidigare. Tidigare menade han att det var samhället som sett 
till att han hamnade i socialbidragssystemet, vilket han idag anser är att göra 
sig själv till offer utan eget ansvar. Arnes förändrade inställning bör förvisso 
kunna kopplas ihop med att han inte längre missbrukar och att han har gjort 
upp både med sin tidigare missbrukaridentitet och stora delar av sitt tidigare 
liv. Jag återkommer till detta i den andra delen av kapitlet.    

När Katarina ser tillbaka på de år hon har haft kontakt med socialtjänsten, 
tycker hon att den har fungerat bra och att hon i stort sett har haft mycket bra 
handläggare. Hon menar att hon har haft fördelen att lära känna sina handläg-
gare eftersom hon har haft kontakt under så många år. Men hon poängterar att 
det inte gav henne några favörer utan att hon, som alla andra var tvungen att 
ansöka om pengar när det var aktuellt. De krav hon har uppfattat handlade 
t.ex. om att redovisa vilka jobb man sökt men det tycker Katarina inte är kons-
tigt. Det är samma krav som arbetsförmedlingen ställer. 

Det är stor skillnad på hur Katarina uttalar sig om socialsekreterare och so-
cialbyrån idag jämfört med den första kvalitativa intervjun. Då kände hon sig 
ofta misstänkliggjord och ifrågasatt. Vid intervjun i början av 1990-talet berät-
tade hon att socialsekreteraren kunde fråga vart hennes pengar tagit vägen, om 
vissa utgifter verkligen varit nödvändiga och varför hon inte lagt undan pengar 
de månader hon haft ett överskott. Hon tyckte att det var som att sitta i ett 
förhör. Till skillnad mot tidigare fanns det nu inga spår av att Katarina kände 
sig kränkt eller förödmjukad. 

När jag påminner henne om hur kritisk hon var tidigare, svarar hon efter en 
stund att hon fortfarande är det i viss mån. Hon har tyckt bra om personerna 
hon har haft att göra med, säger hon men hennes kritik gäller systemet och det 
hon uppfattar som ett stelbent regelverk, som innebär att man ger varje person 
lika mycket. Hon anser att man istället måste ”räkna på” varje person som 
kommer, vilka fasta utgifter den personen har och vad han eller hon tjänar i 
förhållande till utgifterna. Hon är upprörd över att alla får lika mycket och att 
man inte tar hänsyn till att olika personer har olika stora utgifter: 
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…man kan inte hårdra och säga att varje person får elvatusen kronor, 
man måste titta på inkomster i förhållande till utgifter. Och sen räkna 
där, för det kan ju se väldigt olika ut från person till person…    

 
Att Katarina, efter alla år hon har haft kontakt med socialtjänsten inte fått klart 
för sig hur socialbidrag beräknas är anmärkningsvärt. Principen för att beräkna 
bidragets storlek är precis den som Katarina efterlyser. Riksnormens storlek 
och de s.k. skäliga kostnaderna varierar beroende på hushållets storlek. Bi-
ståndet är individuellt behovsprövat just därför att olika hushåll har olika stora 
utgifter. Och, precis som Katarina efterlyser, jämförs sedan den socialbidrags-
norm som räknats fram med de inkomster och utgifter den sökande har.  

Det är inte självklart lätt att förstå att Katarina så i grunden har förändrat 
sin inställning. Har det helt enkelt att göra med att hon idag är självförsörjande 
och inte längre befinner sig i en beroendeställning till socialbyrån? Eller kan 
det vara så att socialbyrån framstår som så mycket bättre i jämförelse med de 
erfarenheter hon hade av kontakten med försäkringskassan efter den olycka 
hon var med om? Katarina själv ger inga ledtrådar.  
 
Socialsekreterarnas och socialbyråns betydelse  
Under den period då intervjupersonerna hade socialbidrag var det, som fram-
gick av kapitel 7, många som var kritiska till att de inte fick den långsiktiga 
hjälp de velat ha för att kunna ta sig ur bidragsmottagandet. De flesta fick 
pengar men någon större betydelse verkar socialbyrån inte ha haft. Men alla 
delade inte denna syn. Redan vid uppföljningsintervjun i den nordiska under-
sökningen var det några av intervjupersonerna som ansåg att socialbidraget 
och socialbyrån hade stor betydelse för dem. 

En av frågorna som ingick i frågeformuläret vid uppföljningsintervjun i 
början av 1990-talet handlade om socialbyråns betydelse i intervjupersonernas 
liv under det år som förflutit sedan grundintervjun.43 Fyra av de sju intervju-
personerna som är i fokus i avhandlingen, svarade att socialbyrån inte haft 
någon betydelse alls medan de övriga ansåg att socialbyrån haft en viss bety-
delse. Katarina t.ex., svarade vid denna tidpunkt att socialbyrån hade ”tvångs-
betydelse” men att kontakten betytt ganska mycket ekonomiskt.  

En jämförelse av svaren mellan de sju intervjupersonerna och de fyra som 
bara deltog i den kvalitativa fördjupningsintervjun i början av 1990-talet, visar 
att socialbyrån tycks ha haft större betydelse för de senare än för de förra. För 
i synnerhet Berit, Lena och Stefan verkade socialbyrån haft mycket stor bety-
delse, vilket också framgår av deras kommentarer. Berit t.ex., sade: De har 

                                                        
43  Frågan löd: I vilken utsträckning tycker du att socialkontoret har haft betydelse för ditt liv under det 
senaste året? Svarsalternativen var: I hög grad, i viss mån, i liten utsträckning och inte alls. Av inter-
vjupersonernas öppna kommentarer till sina svar kan man ana att frågan har tolkats på delvis olika sätt; 
som vilken betydelse socialbyrån/socialsekreterarna haft, socialbidragets betydelse eller både och.   
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hjälpt mig mycket det här året, med bostad, pengar och annat. Ställer jag upp 
ställer de upp. Jag vet inte hur jag skulle ha klarat mig utan dem.  
 
Resultatet från den nordiska undersökningen (Jonasson 1996) visar att det, 
intressant nog, i första hand var de mest ”problembelastade” intervjupersoner-
na som verkade minst besvärade och missnöjda över att ha kontakt med soci-
albyrån. Ett tänkbart skäl är att de, i likhet med Berit, Lena och Stefan, i högre 
utsträckning än andra såg ut att få annan hjälp än pengar och därför inte hade 
samma skäl som andra att vara missnöjda. En annan förklaring skulle kunna 
vara att dessa intervjupersoner var ”tydliga” som klienter för socialsekreterar-
na. I fallet med de fyra intervjupersoner, som bara deltog i den första kvalita-
tiva intervjun, uttryckte samtliga att de ville arbeta. Samtidigt hade de i varie-
rande grad problem med sin fysiska och psykiska hälsa och det var inte själv-
klart vilken arbetsförmåga de hade. Alla hade de också missbruksproblem i 
varierande grad. Det flera intervjupersoner beskrev vid detta intervjutillfälle 
var att det i sådana situationer var viktigt att istället visa att man förtjänade 
hjälp på något annat sätt, t.ex. genom att vilja bli rehabiliterad. Det vill säga, 
man måste visa att man ville ha hjälp, vilket både Berit och Stefan gjort och så 
småningom även Lena. Det är en händelse som ser ut som en tanke, att det var 
de som var tydliga som klienter är de som har gått under.    

När det gäller de sju intervjupersonerna som också deltog i den sista kvali-
tativa intervjun var det några av dem som ändå fick andra insatser utöver soci-
albidrag. I huvudsak var de positiva till dessa och menar idag att de kanske 
trots allt också fick annan slags hjälp, inte bara pengar.  

Ann-Louise hade först svårt att minnas vad hon tyckte och tänkte om tiden 
som socialbidragsmottagare. Hon är inte riktigt säker på om hon fick någon 
annan hjälp än socialbidrag eller inte och hon uttrycker sig aningen tveksamt 
och osäkert. Efterhand börjar hon minnas att hon ändå fick en viss hjälp av 
socialsekreteraren på narkomanvårdsgruppen:   

 
… hon som var jättebra kommer jag ihåg, hon var väldigt sådär enkel 
och inget komplicerad så. Men jag vet inte, jag tycker nog inte… fick 
jag nån hjälp av dem? Av henne fick jag kommer jag ihåg, men annars 
så… det jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. 

 
Katarina, som under många år fick en insats i form av kontaktfamilj för sin 
sons räkning, verkar mycket nöjd med den hjälp hon fick. Hon var ensam om 
ansvaret för sonen och kontaktfamiljen innebar en avlastning för henne men 
också stimulans och möjlighet till andra vuxenkontakter för sonen.   

 När jag träffade Lasse i början av 1990-talet var han negativ till det mesta 
som hörde ihop med socialbidraget. Däremot var han positiv till den verksam-
het som bedrevs vid Rehab-teamet. I likhet med vad som framkommit i andra 
studier tycktes han göra en tydlig åtskillnad mellan socialbidragshanteringen 
och Rehab-teamet (se t.ex. Jonasson & Libietis 1987 och Forsberg 2004). När 
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han talade om denna insats var det som om den inte var en del av socialbyråns 
verksamhet. Hjälpen han fick har uppenbarligen haft stor betydelse för Lasse. 
I synnerhet tycks det gälla sista gången han deltog i verksamheten, i mitten av 
1990-talet. Förutom att han kunde höja sin utbildningsnivå, stärkte studierna 
också hans självförtroende. När han t.ex. läste för att skaffa sig gymnasiekom-
petens upptäckte han till sin stora förvåning att studierna gick bra och att det 
var lätt. Han tyckte t.o.m. att matematik var roligt:  

 
…jag hatade ju matte, men det var ju roligt, vi hade lite matteutbildning 
där på Rehab-teamet med en lärare där… ja men du kan ju det här! Ja 
det trodde inte jag att jag kunde, men du kan, det är ju inga problem. 
Det var samma sak med engelska och sånt där, det var inga problem.  

 
Tiden i dessa verksamheter gav honom en helt annan syn på sig själv, säger 
han: Man kan se på sig själv lite positivare och ta fram de här kunskaperna 
som man hade, fast som man inte trodde att man hade. Det var väl det som var 
grejen. Denna erfarenhet låg också till grund för att han, efter sin långa sjuk-
skrivningsperiod, klarade av att fullfölja den påbörjade teknikutbildningen (se 
kap 8). Inte heller nu hade han några problem med studierna, trots att mycket 
av kurslitteraturen var på engelska. Även om utbildningen inte riktigt gav den 
utdelning han hoppats tycks den betytt mycket för hans självförtroende. Som 
framgick av det föregående kapitlet har Lasses sätt att hantera sin situation har 
förändrats under årens lopp. Förutom den inre mognadsprocess han genomgår 
kan han också sägas ha dragit nytta av välfärdssystemen och dess institution-
ella villkor. Möjligheten att sent i livet, genom socialbyråns försorg, kunna ta 
igen förlorade utbildningsår ser ut att ha spelat en viktig roll för Lasse och den 
riktning hans liv har tagit. 

 

Har socialbidragsperioden betytt något i ett längre perspektiv?  
Intrycket är att perioden med socialbidrag inte haft någon större betydelse för 
hur livet gestaltat sig. Det var helt andra erfarenheter under livet, än att ha 
socialbidrag, som intervjupersonerna uppehöll sig vid och som tycks ha på-
verkat dras liv. Det är inte heller någon av intervjupersonerna som verkar 
tillskriva socialbyrån någon del i att de tog sig ur socialbidraget och blev själv-
försörjande. Kritiken av socialtjänstens passivitet och fixering vid räkne- och 
penningprocedurer, tillsammans med vad de i övrigt berättade om sig själva 
när det gäller försörjning och arbete, uppfattar jag som ett indirekt sätt att tala 
om att skälet till att de idag är självförsörjande och inte längre är i behov av 
socialbidrag i första hand har med deras egen vilja och drivkraft att göra.   

Det var inte alla som gav ett direkt svar på frågan om socialbidragsmotta-
gandet haft någon betydelse för livet i stort. Miguel t.ex., inledde med att säga 
att han inte kom till Sverige för att leva på socialbidrag utan för att försörja sig 
genom eget arbete men att han till slut inte hade något val. Socialbidrag är, 
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menar han, bra för dem som behöver det och som visar att de vill någonting. 
För honom var det bra eftersom han kämpade: För att jag försökte försörja 
min familj. Men min betalning den var jättedålig trots att jag hade två jobb.   

Han knyter an till sina tidigare erfarenheter av att ha kontakt med socialby-
rån och anser att de som jobbar inom socialtjänsten är ”som banker”. Att dela 
ut pengar är en sak men att verkligen hjälpa människor är något annat, menar 
han. Socialbidraget fyllde naturligtvis en viktig funktion så att familjen kunde 
leva på en dräglig ekonomisk nivå. Men mer än så verkar inte socialbyrån ha 
betytt. Under intervjun berättar han om olika situationer där det framgår att 
problem som uppstått i livet har han klarat av själv. Min tolkning av det han 
säger om socialbyråns verksamhet och om sig själv är att han tycker att han 
och hans fru blev självförsörjande av egen kraft.  

När Ann-Louise reflekterar över frågan, svarar hon genom att säga att hon 
idag tycker att det är anmärkningsvärt att hon fick socialbidrag så länge och att 
det var konstigt att ingen tog reda på hur det kom sig att en vuxen människa 
som gått ut gymnasiet, en ung och frisk tjej som hon, inte lyckades skaffa sig 
ett arbete. Hon förstår inte att hon fick hålla på som hon gjorde, att ingen slog 
näven i bordet och frågade vad hon höll på med egentligen. Kanske hade hon 
slutat missbruka tidigare då, tror hon.  

Arnes svar är att socialbyrån inte haft någon som helst del i att han tagit sig 
ur sitt missbruk eller sitt bidragsmottagande och att han idag försörjer sig på 
annat sätt än genom socialbidrag. Han är fortfarande bitter över socialbyråns 
agerande och bristande flexibilitet när han i slutet av 1990-talet ville börja på 
en öppenvårdsverksamhet och få hjälp med sina missbruksproblem.  

 

Sammanfattande kommentar  
I detta avsnitt har jag velat ge en uppfattning om hur intervjupersonerna ser på 
socialbidraget och socialbyrån idag jämfört med tidigare. Slutsatsen av det 
intervjupersonerna förmedlar är att socialtjänsten tycks ha spelat en ytterst 
liten roll för att de tog sig ur socialbidragsmottagandet och för hur livet i stort 
gestaltat sig. Att få en uppfattning om hur intervjupersonerna värderar denna 
erfarenhet i efterhand hade inte varit möjligt utan avhandlingens longitudinella 
perspektiv.  

Vad ska man då dra för slutsats av det intervjupersonerna säger om social-
byråns marginella betydelse, både för att bidragsmottagandet upphörde men 
också för livet i stort? Är förväntningarna på vad socialtjänsten ska kunna 
åstadkomma för stora eller felaktiga? Bedrivs arbetet vid socialbyråerna och 
socialkontoren på ett felaktigt sätt? Eller får enskilda helt enkelt de insatser 
som finns tillgängliga oavsett problematik? Nybom (2012) visar i sin studie 
om aktivering av socialbidragsmottagare att socialarbetares bedömningar av 
klienters försörjningshinder följer stereotypa mönster och att aktiveringsinsat-
serna inte verkar ha någon särskilt tydlig koppling till klienternas försörj-
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ningshinder och vidare att aktiveringen inte tycks vara särskilt genomgri-
pande.  

Socialbidrag, det sista skyddsnätet inom välfärdssystemen, är det som i 
många fall återstår för de individer som inte fångas upp av de generella social-
försäkringarna. Flera forskare har pekat på att nivån på socialbidragsmotta-
gandet tydligt pekar på brister i de övriga socialpolitiska systemen (t.ex. Salo-
nen 1997 och Leisering & Leibfried 1999). Bergmark, Bäckman och Minas 
(2013) uttrycker att socialbidraget, i högre utsträckning än andra samhälleliga 
stödformer, uppfattas som en rättighet som helst inte ska användas alls. För de 
allra flesta som ändå ansöker och beviljas socialbidrag är dock erfarenheten 
kortvarig. Drygt en tredjedel av de hushåll som får socialbidrag under ett ka-
lenderår har bidrag i högst tre månader (Socialstyrelsen 2014a). För de ca 35 
procent som har bidrag i 10 -12 månader under ett år är situationen an-
norlunda.    

Av socialtjänstlagens första paragraf framgår bl.a. att socialtjänsten ska in-
riktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. I lagens 
förarbeten (1979/80:1 och 1996/97:124) betonas att socialtjänstens insatser 
måste utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan 
klara sin egen försörjning. Insatserna ska med andra ord inte bara syfta till att 
avhjälpa ett aktuellt hjälpbehov utan även underlätta för den enskilde att i 
framtiden själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrig. Socialtjänstens 
skyldighet att arbeta på detta sätt framgår också av 1 kap. 1 § och 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen. Lagstiftaren har med andra ord gett socialtjänsten två upp-
drag. Det ena är att hjälpa människor på ett sådant sätt att hon eller han kan 
klara sig utan bidrag, dvs. hjälp till självförsörjning. Den andra uppgiften är att 
efter en individuell behovsprövning utreda om den enskilde har rätt till social-
bidrag, dvs. hjälp med försörjningen.  

Bilden av det konkreta arbetet vid landets socialkontor är dock att det som 
sedan länge dominerat är det som brukar kallas ärendehandläggning, dvs. 
utredningsarbete och beslutsfattande och det som varit i fokus är penningutgi-
vandet, dvs. försörjningsaspekten (se t.ex. Sunesson 1980 och 1981, Hydén 
1988 och 1993, Wächter 1998 och Billquist 1999). Av de fåtal rapporter som 
finns på området framträder samma bild av arbetet vid landets socialkontor 
också på 2000-talet (se t.ex. Forsberg 2004, Brunsson m.fl. 2005, Karlsson 
2006 och Graffman & Fürth 2007). Forsberg (a.a.), Hansson och Svensson 
(2005) anser att socialsekreterarna har blivit socialadministratörer och att vik-
tiga delar av det sociala arbetet har krympt till förmån för mer administrativa 
arbetsuppgifter. Ur ett perspektiv är betoningen på pengar inte särskilt märklig 
eftersom enskilda personer självfallet har ett starkt intresse av att klara sin 
akuta försörjningssituation. I första hand vänder sig människor till socialbyrån 
därför att de har ekonomiska problem. Men av tidigare studier att döma finns 
det bidragsmottagare som reagerar mot den ensidiga fokuseringen på försörj-
ningsaspekten. I synnerhet tycks det vara långvariga bidragsmottagare som är 
missnöjda med att enbart få socialbidrag (se t.ex. Nilsson 1989, Abrahamsson 
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1991, Jonsson 2001 och Forsberg a.a.). Även om ett flertal av studiens inter-
vjupersoner anser att de tog sig ur bidragsmottagandet på egen hand är det, 
som framgått, flera som uttrycker att de hade velat ha mer engagemang från 
socialsekreterarna och mer aktiva insatser för att komma ur bidragsmottagan-
det tidigare. Samtidigt finns det tecken på att det kanske var de intervjuperso-
ner som var i mest behov av andra insatser som också fick det.  

Att socialbyrån skulle kunna ha en förändrande funktion i klienternas liv, 
får inte mycket stöd i tidigare studier på området. I en studie av Hydén (1993) 
t.ex., fanns det ingenting som tydde på att vare sig socialbyrån eller socialsek-
reterarna utgjorde någon motverkande kraft för att bryta långvarigt socialbi-
dragsmottagande.44 Samma slutsats drar Wrede - Jäntti (2010) i sin studie om 
arbetslösa ungdomar nästan två decennier senare. Hon konstaterar att myndig-
heternas roll i ungdomarnas liv är marginell. Snarare än myndigheternas inter-
ventioner, är det istället ungdomarnas bakgrund och redan tidigare grundlagda 
attityder och värderingar om vilket liv de vill leva som styr deras handlingsval.  

De flesta studier tyder på att människor är plågade av att behöva leva på 
socialbidrag länge och att socialbidragssystemet har sina brister, men samti-
digt är det viktigt att framhålla att det kompletterar för brister i andra försörj-
ningssystem och brister i det egna sociala nätverket. Det förhindrar att männi-
skor hamnar i ekonomisk nöd och fattigdom, vilket en av intervjupersonerna 
särskilt påpekade, och ger också möjlighet till en viss återhämtning i krissitu-
ationer. För intervjupersonerna bör socialbidraget med andra ord ha haft en 
viktig ekonomisk betydelse under den aktuella perioden men i likhet med 
intervjupersonerna i Leisering och Leibfrieds (a.a.) studie var det helt andra 
händelser och erfarenheter än att ha haft socialbidrag, som intervjupersonerna 
uppehöll sig vid och som man menade haft betydelse och påverkat deras liv. I 
skenet av andra händelser och andra områden som familj, arbete, livskriser 
och relationer till andra, tycks socialbidragsmottagandet hamna långt i bak-
grunden.  

Att intervjupersonerna inte tillmäter denna period någon större betydelse 
kan handla om att inte riktigt minnas hur man uppfattade tiden med socialbi-
drag. Det kan också röra sig om psykologiska undanträngningsmekanismer, i 
likhet med den intervjupersonen som inte alls ville känns vid denna period i 
livet (se kapitel 5). En alternativ tolkning av socialbidragets marginella bety-
delse är att intervjupersonernas minne är påverkat av deras nuvarande, betyd-
ligt bättre sociala omständigheter. ”Då” var detta att ha socialbidrag viktigt 
men idag har man lagt dessa upplevelser bakom sig och gått vidare i livet. 
Betydelsefullt i sammanhanget är att samtliga tycks ha en betydligt bättre 
                                                        

44  I de fall ett mer framgångsrikt arbete med långvariga bidragsmottagares försörjningsproblem 
bedrivits, har det ofta ägt rum i särskilda projekt (se t.ex. Jonasson & Libietis 1987, Isaksson, Stål & 
Svedberg 1993 och Forsberg a.a. Brunsson m.fl. (a.a.) visar dock att det är möjligt att framgångsrikt 
arbeta med självförsörjningsaspekten inte bara i projektform utan också i ordinarie verksamhet. 
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tillvaro idag än för 20 år sedan. Det verkar även gälla de som inte har sin för-
sörjning via förvärvsarbete. I likhet med vad som tidigare anförts är det alltför 
enkelt att se utestängning från arbete som liktydigt med social utestängning 
från alla livets arenor (van Berkel et al 2002, Horneman Møller & Hespanha 
2002).  

 I det avsnitt som följer diskuteras de händelser som intervjupersonerna 
själva lyfter fram som centrala och som haft betydelse för hur livet har gestal-
tat sig.  

 

Händelser i ett livsloppsperspektiv  
Inledningsvis vill jag kort påminna om vad som utmärker en livsloppsansats. 
En grundläggande princip i studier som anlägger ett livsloppsperspektiv är att 
betrakta mänsklig utveckling som en livslång process. Perspektivet betonar det 
föränderliga och dynamiska hos människan och hennes omgivning. Istället för 
att ha fokus på enstaka livsfaser är det samspelet mellan olika livsfaser som 
betonas. Hur olika händelser påverkar människor har att göra med tidigare 
erfarenheter, förväntningar och ambitioner inför framtiden men också med 
samhälleliga möjligheter och begränsningar. Inom givna historiska, kulturella, 
sociala och samhälleliga ramar skapar människor sina egna livslopp. Individen 
ses inte som ett passivt offer utan som någon som aktivt fattar beslut och gör 
olika val.  

Livsloppet består av en serie förändringar eller övergångar mellan olika fa-
ser och sociala roller. Dessa förändringar, övergångar och förflyttningar är det 
som konstituerar livsloppet och ger det en bestämd färdriktning eller levnads-
bana. Under livets gång sker ett antal sådana förändringar och övergångar och 
människor förflyttar sig mellan olika sociala statuspositioner inom områden 
som rör skola, arbete, familj, pensionering etc. När och vid vilken ålder olika 
övergångar bör äga rum har, som tidigare nämnts, att göra med förväntningar 
och normativa uppfattningar i samhället. Sådana föreställningar påverkar san-
nolikt också hur enskilda individer väljer att tolka olika händelser.  

I dagens samhälle är de sociala rollförändringarna fler och snabbare än 
förr. Människor rör sig in och ut ur många olika roller och livsområden. Väl-
färdssystemens organisering bygger till stor del på en kollektiv, standardiserad 
struktur. Regelverken genomsyras i hög utsträckning av ålder, som i sin tur är 
knutna till olika föreställningar om när under livet olika övergångar och för-
ändringar bör ske i individens liv. Samtidigt är det flera forskare som menar 
att livsloppet blir allt mindre standardiserat och istället blir allt mer destandar-
diserat, avinsitutionaliserat och individualiserat (Settersten 2004, Moen 2004 , 
O’Rand 2004). Inom arbetslivet t.ex., har strukturomvandling, globalisering 
och den snabba tekniska utvecklingen i samhället inneburit att det ställs helt 
andra krav på att människor uppdaterar sina kunskaper och sin utbildning, 
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vilket innebär att perioder av arbete alterneras med perioder av utbildning. 
Dagens arbetsmarknad är mer rörlig, flexibel och informell. Att människor 
stannar på en och samma arbetsplats livet ut blir allt ovanligare. Ålder och 
tidpunkt för olika livsövergångar och rollbyten när det gäller utbildning, ar-
bete, pensionering m.m. är numera flytande och ålder tycks därmed inte få 
samma avgörande ställning som tidigare (Settersten a.a.).  
 

Förändringar och kritiska händelser 
I grundintervjun 1989-1990 fick intervjupersonerna flera frågor som handlade 
om förändringar och händelser i deras liv fem år tidigare och vilka konsekven-
ser dessa fått, t.ex. ekonomiska, personliga och om de lett till besök på social-
byrån.45 Intervjuformuläret innehöll både en öppen fråga och en mer specifi-
cerad fråga som rörde förändringar när det gällde boende, arbete eller hälsa. 
Frågorna vid grundintervjun och den sista uppföljningsintervjun är inte direkt 
jämförbara eftersom de ställdes på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. 
Men en iakttagelse är att i stort sett alla de händelser som de sju intervjuperso-
nerna berörde i grundintervjun också togs upp i den sista kvalitativa uppfölj-
ningsintervjun, i vissa fall nu utförligare än tidigare, i andra fall mer perifert. 
Vid grundintervjun befann sig samtliga i en helt annan situation och flera av 
de händelser som intervjupersonerna nämnde då var händelser som resulterat i 
att de kontaktat socialbyrån. Vid tidpunkten för grundintervjun var den yngsta 
intervjupersonen 24 och den äldsta 45 år. Vid den sista kvalitativa intervjun 
var de mellan 42 och 63 år och mycket hade hänt i deras liv. Därmed var det 
också nya erfarenheter och händelser som intervjupersonerna berättade om i 
den sista intervjun.   

Intervjupersonernas berättelser innehåller händelser från olika tidpunkter 
under livet. Ofta är det frågan om händelser som inneburit svårigheter av olika 
slag, t.ex. under uppväxten, i arbets- och familjelivet, om kriminalitet och 
missbruk. En del av dem inträffade under övergången mellan olika faser i 
livet. För vissa intervjupersoner gick övergångarna från en fas till en annan 
smidigt medan andra upplevde stora svårigheter, vilket har berörts tidigare i 
avhandlingen. Generellt ser det ut som om intervjupersonernas liv varit som 
mest händelserikt i åldern 30 till 40 år. Vilka övergångar och händelser som 
inträffar och när, skiljer sig dock mellan de olika individerna. När det gäller 
tidpunkten för olika händelser är det variationerna snarare än gemensamma 
mönster som är det mest slående. I synnerhet gäller det händelser som kan 
betraktas som centrala eller avgörande i någon mening. Några är med om 
sådana händelser mycket tidigt i livet medan de för andra inträffar betydligt 
senare. Vad som däremot är gemensamt och tydligt i berättelserna är att inter-
vjupersonerna uppfattar sig och också framstår som aktörer. Mycket av det 

                                                        
45 Se kapitel 5.  
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intervjupersonerna valde att lyfta fram kretsar kring beslut och ageranden i 
olika situationer.  

Begreppet vändpunkt används i allmänhet för att ringa in händelser som i 
någon mening förändrar livsloppet, vilket berördes i kapitel 4.  Vissa forskare 
(t.ex. Clausen 1993 och Wethington, Cooper & Holmes 1997) pekar också på 
att det finns psykologiska vändpunkter som innebär att en individ är med om 
någonting som gör att man omvärderar tidigare erfarenheter och förändrar sin 
självuppfattning eller identitet. Föreställningen om s.k. vändpunkter är nära 
kopplat till livsövergångar och rollförändringar. Några av de händelser som 
vissa intervjupersoner berättade om skulle kunna betecknas som vändpunkter i 
den bemärkelsen att det har varit frågan om händelser som påverkat livet i hög 
grad och som tycks ha haft avgörande betydelse för det fortsatta livsloppet. 
Mot bakgrund av att uppfattningar och bedömningar om vad som utmärker en 
vändpunkt skiljer sig åt har jag i huvudsak valt benämningen kritisk händelse, 
vilket framgått tidigare. Med kritisk händelse menar jag händelser som tycks 
ha varit betydelsefulla eller som inneburit påfrestningar av olika slag men utan 
att det nödvändigtvis har förändrat riktningen av livet. Min utgångspunkt är de 
enskilda individernas erfarenheter och värdering av olika händelser. I de fall 
detta inte uttryckligen sägs men berättelsen i sig eller sättet att berätta ändå 
visar att en händelse verkar ha varit viktig eller avgörande i någon mening, har 
det varit min tolkning som är en sammantagen bild och bedömning av olika 
händelsers konsekvenser för det fortsatta livsloppet.  

Ett flertal kritiska händelser, bl.a. under barndomen, tonåren och i arbetsli-
vet har redan berörts i olika kapitel i avhandlingen. Några exempel är hur det 
kom sig att Katarina flyttade till ett fosterhem och Glenns berättelse om åren 
efter att han förlorat sitt arbete. Intrycket av de övriga händelser som Katarina, 
Glenn men också Lasse berättade om, var att det inte var själva händelsen eller 
förloppet som betonades utan i första hand hur de påverkats som människor av 
det som de varit med om. Intervjupersonernas berättelser om kritiska händel-
ser sammanfaller i stor utsträckning med rollförändringar och uppbrott av 
olika slag. Uppbrottet från långvarigt socialbidragsmottagande är det som är 
gemensamt för samtliga intervjupersoner. Men några av intervjupersonerna 
berättar också om andra slags uppbrott.   

I detta avsnitt har jag valt att lyfta fram Miguel, Ivan, Ann-Louise och 
Arne. Det har dels att göra med att just ”andra slags uppbrott” är en gemensam 
nämnare för dessa fyra intervjupersoner, dels att de händelser som de berättar 
om inte tidigare har berörts särskilt detaljerat i avhandlingen. Händelserna är i 
huvudsak sådana som tycks påverkat och förändrat livet i hög grad och som 
därmed fått betydelse för aspekter som står i centrum för intresset i denna 
avhandling.  
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Migration 
I likhet med de flesta som invandrar till Sverige, var Miguel och Ivan i 30-
årsåldern när de kom till Sverige (Socialstyrelsen 2010, SCB 2013). Att män-
niskor väljer att flytta från ett land till ett annat kan ha många orsaker. Man 
flyr undan krig och förföljelse eller vill söka sig ett bättre liv någon annanstans 
för att slippa fattigdom. I alla tider har människor rört sig över landsgränser, 
frivilligt eller ofrivilligt. Andelen utrikes födda i Sveriges befolkning har ökat 
under lång tid. År 2013 var ca 1,5 miljoner personer eller 16 procent av be-
folkningen i Sverige född utomlands, vilket kan jämföras med omkring sju 
procent under 1980-talet (SCB 2013, SCB 2014 a, SCB 2014 b). 

Jasso (2004) menar, att migration exemplifierar samtliga fyra livslopps-
principer som har lyfts fram som centrala för livsloppet. Migration är ett sam-
spel mellan historisk tid och plats, sociala sammanhang och relationer, timing 
och mänskligt aktörskap. Alla migrationsprocesser har med tid att göra; de 
uppstår vid en viss historisk tidpunkt och sker vid en viss ålder. Hur svår mi-
grationen är, hur framgångsrik den blir och hur definitiv den är, beror både på 
den historiska kontexten, migrantens ålder, på lagstiftningen i ursprungs- och 
ankomstlandet men också på resurser och förmågor hos den enskilde. Jasso 
pekar på, att en av de klassiska livsloppsstudierna,Thomas och Znanieckis The 
Polish Peasant in Europe and America  från åren 1918 – 1920 (se t.ex. Elder 
et.al 2004 för en diskussion), samtidigt är en studie av migration.  

Migration påverkar alltid en persons framtid men har också annan påver-
kan. Den bidrar till kontakter mellan olika länder, t.ex. i form av kunskaps-
överföring och överföring av pengar som skickas till en kvarvarande familj i 
hemlandet (Jasso a.a. och Socialstyrelsen 2010). Miguels och Ivans emigration 
till Sverige bör ha haft stor betydelse för hur deras liv gestaltat sig, även om 
ingen av dem uttryckligen säger det. Men att livet har påverkats framgår av 
deras berättelser. Ett centralt tema som båda tar upp handlar om anpassning 
och de svårigheter det innebär att komma till ett nytt land. Båda uppehåller sig 
mycket kring förvärvsarbete. Varken Miguel eller Ivan hade egentligen plane-
rat att lämna sina respektive hemländer. Deras motiv till att ändå göra det 
skiljer sig åt liksom deras anpassningsprocess.  
 
Miguel 
I Miguels fall är det uppenbart att migrationen till Sverige påverkat de flesta 
livsområden, som arbetsliv, relationer och under en period också hälsan. Att 
Miguel fattade beslut om att ta sig just till Sverige berodde på att han som ung 
student sommarjobbat i Sverige och tyckte att lönen och arbetsförhållandena 
var bra. Miguel studerade juridik på ett universitet i ett sydeuropeiskt land 
men fick ekonomiska bekymmer i samband med att han och hans fru fick sitt 
första barn. När de året därpå fick sitt andra barn blev den ekonomiska situat-
ionen ohållbar. Det var då Miguel beslöt att hoppa av sina studier och ensam 
ta sig till Sverige. Hans hustru förvärvsarbetade inte utan var hemma och tog 
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hand om barnen. Det handlade om familjen med mat eller familjen utan mat, 
säger han. Som beskrevs i det föregående kapitlet arbetade han därefter myck-
et hårt under flera år. Innan han beviljats permanent uppehållstillstånd vågade 
han inte lämna Sverige av rädsla att inte bli insläppt igen. När han efter tre år 
fick sitt uppehållstillstånd reste han omedelbart tillbaka till familjen. Vid det 
laget kände hans döttrar inte igen honom. Detta var en omskakande upplevelse 
och blev avgörande för Miguel och hans fru och de beslöt att emigrera och 
flytta till Sverige för gott.  

Att Miguel inte varit utan arbete vid något tillfälle sedan han kom till Sve-
rige har också framgått tidigare. Men det har funnits andra svårigheter. Myck-
et av det Miguel berättar om flätas samman med sådant som rör hans arbetsliv. 
Efter att familjen återförenats i Sverige var Miguel pressad. Att han trots att en 
arbetsvecka på långt mer än 40 timmar ändå inte kunde försörja sin familj utan 
socialbidrag, upplevde han som en djup kränkning. Det fick också konsekven-
ser för hans hälsa. Han mådde inte bra varken fysiskt eller psykiskt under 
denna period. Att ha försörjningsproblem och känna sig misslyckad sätter spår 
i form av stress, trötthet och dålig hälsa och av det kan man bli riktigt sjuk, 
säger han. Att starta ett eget företag var viktigt för Miguel även om det innebar 
minst lika mycket arbete som tidigare. Han åkte hemifrån klockan fem på 
morgonen och kom hem vid tio-tiden på kvällen, berättar han. Detta fick kon-
sekvenser för hans äktenskap och paret skiljde sig så småningom: 
 

Jag hade så mycket, mycket jobb på gång. Jag hade inte tid med barnen 
eller min fru till exempel. Jag var till och med borta på helgerna. // Då 
ser man det andra ansiktet, när man blir företagare. Ansiktet är det att 
man inte har tid med familjen. Man ser inte vad som händer med famil-
jen för man är trött. Allting har ett pris och priset var min familj. 

 
En annan svårighet som påverkat hans arbetsliv har gällt språket. Den första 
tiden i Sverige och ganska länge därefter klarade sig Antonio med engelska 
men till slut kände han sig tvungen att börja lära sig svenska. Men han menar 
att svenska inte är som engelska utan mycket svårare. Antonio tycker fortfa-
rande att språket är ett problem och att det hindrat honom på olika sätt. Lite 
skämtsamt säger han att om han hade kunnat använda sitt eget modersmål 
hade hans liv sett annorlunda ut. Han vet att han kunnat prestera mer och 
bättre men talar man inte svenska tillräckligt bra lyssnar inte folk, t.ex. när 
man ska göra affärer.  

Livet har ändå blivit allt bättre men det beror på att han har kämpat, säger 
han. Likväl har det inte helt blivit som han önskat. Helst hade han velat skaffa 
sig en utbildning i Sverige men både språket, tiden och orken omöjliggjorde 
det. Svårigheterna med språket och bristen på utbildning är något han åter-
kommer till flera gånger under intervjun. Med det i bagaget hade han kunnat 
bli något annat och levt ett bättre liv. Antonio har uppenbart höga krav på sig 
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själv. Trots att det går bra för honom och hans företag är han inte nöjd. Han 
har inte misslyckats helt ...men till 90 procent.  
  
Ivan 
Ivans berättelse handlar till stor del om den tidigare nämnda konflikten på 
hans arbetsplats, som senare ledde till att han blev av med arbetet. Ett annat 
område han uppehåller sig vid är kampen för att få utresetillstånd och kunna 
flytta till Sverige. I någon mån berör han också relationen till sin förra fru som 
påverkades av att det dröjde flera år innan de kunde gifta sig och förenas i 
Sverige. Paret skildes dock i början av 1990-talet.   

Ivan berättar att ett avgörande skäl till att vilja lämna sitt hemland var när 
han insåg att det inte var han själv som bestämde över sitt liv. Från att inled-
ningsvis mest ha handlat om en allmän lust att se världen utanför hemlandet 
tycks det successivt ha övergått till att bli en principsak och att till varje pris 
vilja lämna landet. Han beskrev ett av alla otaliga möten han hade med den 
myndighet som hade hand om utresetillstånd. Vid ett tillfälle deklarerade 
tjänstemannen att det var han och myndigheten som bestämde över Ivans liv, 
inte Ivan. Ivan reagerade mycket kraftigt på detta och beskriver det som att 
han höll på att bli tokig och att han i det ögonblicket blev revolutionär på 
något sätt.  

Innan han till slut fick sitt utresetillstånd kallades han till många intervjuer 
där han gång på gång var tvungen att redogöra för sina motiv till att lämna 
landet. När han, efter många års kämpande, äntligen fick sitt tillstånd och 
befann sig i Sverige var han både lättad men också förvirrad:  

  
I början tyckte jag det var ok, hurra jag är i Sverige, men sen började 
den psykiska pressen att man inte lever på samma sätt, man är inte lika 
trygg i sin personliga situation som hemma. Utan jobb blir man förvir-
rad, man ser inte ljuset i tunneln på något vis. Då är man på gränsen 
att bli tokig. Omställningen till att anpassa sig till den nya situation-
en… vad kommer det att bli av det? Fungerar det? Fungerar det inte? 
Sådana frågor kan knäcka en.  

 
Därefter säger Ivan inte så mycket om de första åren i Sverige utöver faktabe-
tonade uppgifter om utbildning och arbete även om han i viss utsträckning 
också berör relationen till sin förra fru. Det är först när han pratar om den 
tidigare beskrivna konflikten på arbetsplatsen som resulterade i att han blev 
arbetslös, som han knyter an till vissa aspekter av att vara utrikes född och gör 
vissa jämförelser mellan Sverige och hemlandet. Han menar t.ex. att hans nya 
chef inte tålde invandrare och folk som var orädda och sade sin mening. Istäl-
let för att leda arbetsplatsen och kollektivet var det chefens personliga prefe-
renser för olika personer som styrde. Han har svårt att förstå vad som egentli-
gen hände men jämför med sitt hemland: Jag har upplevt kommunismen men 
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jag måste säga att det här är värre. Under kommunismen visste man vem som 
var ens fiende, säger han. Den situationen var välbekant för Ivan. Men här i 
Sverige, säger han, träffar man människor som skrattar, klappar en på axeln 
och kramar om en samtidigt som de förbereder sig på att sticka kniven i en. 

Idag är han trots allt ganska nöjd med livet och i synnerhet med att han 
träffade en ny kvinna efter sin skilsmässa. Han anser att människan inte bör 
sträva efter för mycket: Det är inte alls alla som får plats i toppen, de flesta 
hamnar där nere på botten. Så jag är nöjd med det jag har. Han har arbetat 
hårt under hela sitt liv och har också haft bakslag som drabbat honom hårt. 
Men upplevelserna har också härdat honom som person, menar han. 
 
Kommentar   
Antonios och Ivans upplevelser av att migrera och vara nyanlända i Sverige är 
inte mindre aktuell idag än på 1980-talet. Under 2013 sökte drygt 54 000 per-
soner från omkring 140 olika länder asyl i Sverige (SCB 2014 a). Att migrera 
är en stor omställning. Individen byter en omvärld mot en annan, möter ett 
nytt språk, en ny kultur och social miljö.  Att börja om och anpassa sig till helt 
nya villkor är en process som tar tid. Inte minst tar det tid att etablera sig på 
arbetsmarknaden för att på så viss kunna försörja sig själv (SCB 2014c). 
Detta, i sin tur avspeglar sig i ett högre socialbidragsmottagande för utrikes 
födda jämfört med inrikes födda (Socialstyrelsen 2014a). Att utrikes födda har 
en ökad risk för att långvarigt behöva socialbidrag har tidigare påpekats (Soci-
alstyrelsen 1999, Franzén 2003, Bergmark & Bäckman 2010). Bland nyan-
lända är andelen bidragsmottagare hög men minskar dock kraftigt över tid 
(Socialstyrelsen 2010). Vistelsetiden har stor betydelse för när etableringen på 
arbetsmarknaden äger rum.   

Detta avsnitt har knutit an till samtliga tre perspektiv i avhandlingen, i 
första hand till livsloppsperspektivet men också till välfärdsstatens betydelse, i 
det här fallet i socialbyråns gestalt, och det som har göra med förankring på 
arbetsmarknaden. Berättelserna illustrerar livsloppsperspektivets generella 
utgångspunkt om mänsklig utveckling som en livslång process. Några av de 
grundläggande principer som haft betydelse för hur de här två männens liv 
gestaltat sig har att göra med aktörskapet och att de ingått i ett socialt sam-
manhang i form av familj och arbetsliv. Båda har, som tidigare visats, varit 
förankrade på arbetsmarknaden under en stor del av undersökningsperioden. 
Både Antonio och Ivan möter de utmaningar och svårigheter de är med om på 
olika sätt men båda har dock ett fokus på förvärvsarbete. För Antonio tycks 
det primärt vara försörjningsaspekten som är viktig medan Ivans berättelse i 
hög grad rör andra aspekter av arbetet, som att ingå i ett meningsfullt socialt 
sammanhang. Att båda under flera år var hänvisade till det yttersta skyddsnä-
tet inom välfärdsstaten, Ivan omgående och Antonio något senare, har med 
migrationen att göra. Hur de hanterade och upplevde denna period i livet be-
rördes i ett tidigare kapitel. Kontrasten mellan det initiativtagande och den 
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kraft det innebär att flytta till ett nytt land för att söka efter ett bättre liv och 
tillvaron med långvarigt socialbidragsmottagande måste sägas vara slående.  

 

Att bryta upp från en destruktiv tillvaro  
Teorierna och förklaringarna till att individer blir kriminella eller börjar miss-
bruka är många; biologiska, psykologiska, sociologiska. Kunskapen om varför 
vissa bryter upp från en destruktiv tillvaro och varför andra fortsätter under en 
stor del av livsloppet, är dock otillräcklig. Sampson och Laub  (2004) menar 
att forskningen inte ger särskilt mycket insikt i denna förändringsprocess och 
var det innebär att upphöra med en sådan tillvaro. Enligt Uggen och Massoglia 
(2004) bör detta med att upphöra med kriminalitet och andra avvikande bete-
enden ses som en social process som i bästa fall resulterar i att den destruktiva 
aktiviteten upphör. Det är en process över tid snarare än en enskild händelse. 
En vanlig förklaring till att exempelvis kriminalitet och missbruk upphör är 
föreställningen om åldersmässig mognad, dvs. att det destruktiva beteende 
växer eller mognar bort (Andersson & Hilte 1993, Sampson & Laub a.a.). 
Livsloppsansatsen har flera fördelar framför många andra förklaringsmodeller 
genom att både kunna beakta sådant som individuella skillnader, mognad till 
följd av ålder och samtidigt ta hänsyn till yttre påverkan till följd av oväntade 
händelser och förändringar, istället för att ha fokus på en speciell period eller 
erfarenhet. 

 En annan ingång till förståelsen av att bryta med destruktiva livssituation-
er som kriminalitet och missbruk finns inom den s.k. exitforskningen. Som jag 
ser det är livsövergångar, rollförändringar och uppbrott olika benämningar på 
samma sak, dvs. att människor förflyttar sig mellan olika positioner och för-
ändras under livets gång. En av de forskare som har bedrivit studier om upp-
brott är den amerikanska sociologen Fuchs Ebaugh (1988). Med utgångspunkt 
från en empirisk studie, har hon utvecklat en teori om uppbrott och rollföränd-
ringar som sociala processer. Studien handlar om uppbrott och rollförändring-
ar inom olika områden, i första hand uppbrott från socialt etablerade roller 
som byten mellan olika yrken men i viss mån också uppbrott från mer stigma-
tiserade situationer och roller som att tidigare ha suttit i fängelse eller ha varit 
missbrukare. Fuchs Ebaugh menar att uppbrott och rollförändringar är en pro-
cess som åtföljs av ett antal tydligt urskiljbara faser. I en första fas känner 
individen olust, vantrivsel, börjar tvivla och ifrågasätta sitt nuvarande liv. Den 
andra fasen innebär ett sökande efter alternativ. Fördelar och nackdelar mellan 
olika utvägar jämförs. Den tredje fasen karaktäriserar av olika slags vändpunk-
ter. Den fjärde och sista fasen utgörs av försök att skapa ett nytt liv och en ny 
identitet.  

I den tredje fasen identifierar Fuchs Ebaugh ett flertal olika vändpunkter, 
t.ex. specifika händelser som upplevs som särskilt betydelsefulla. Någonting 
händer som får individen att omedelbart besluta sig för en förändring av något 
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slag. Ett annat exempel handlar om en till synes trivial och odramatisk hän-
delse som får ”bägaren att rinna över”. Efter ett antal händelser av negativ 
karaktär inträffar något som gör att individen inte längre står ut och inser att 
en förändring måste äga rum. Ytterligare ett exempel på vändpunkt är ”anting-
en/eller-situationer” som innebär att individen känner att det är nödvändigt att 
bryta upp för att t.ex. rädda livet eller hälsan. Det kan handla om uppbrott från 
missbruk eller att lämna ett äktenskap. 

I Sverige har bl.a. Andersson och Hilte (1993) och Hedin och Månsson 
(1998) studerat olika slags uppbrott från problematiska och destruktiva livssi-
tuationer och hur människor agerar under sådana förhållanden. Hedin och 
Månssons (a.a.) studie handlar om kvinnors uppbrott från prostitution. Fors-
karna använder bl.a. Fuchs Egbaughs modell som en referensram i analysen. 
Hedin och Månsson förhåller sig dock avvaktande till vändpunkter som feno-
men, om man med det menar en tydlig början på vägen ut ur en situation eller 
en tillvaro. De menar att det sällan gick att se en distinkt vändpunkt i mening-
en att de studerade kvinnorna fattade ett beslut, genomförde det och därefter 
offentliggjorde beslutet för omvärlden. Det faktum att individen benämner en 
händelse som en vändpunkt kan, enligt Hedin och Månsson, vara ett sätt för 
individen att definiera ett behov av förändring och en avsikt att handla däref-
ter, en slags biografisk efterkonstruktion. Däremot fann forskarna att det i 
kvinnornas berättelser fanns exempel på situationer av vändpunktskaraktär. De 
fann tre olika slags berättelser som hade sådan karaktär: ögonöppnande hän-
delser, som ofta drabbade kvinnor som hade kort erfarenhet av prostitution, 
traumatiska händelser vilka var svåra eller våldsamma händelser som fick 
kvinnorna att inse att en förändring måste äga rum samt positiva livshändelser 
som förälskelse, barnafödande, arbete eller studier. Hedin och Månsson pekar 
också på betydelsen av strukturella, individuella och relationella faktorer för 
kvinnornas uppbrott. Tillgången på samhällsresurser, t.ex. i form av arbete, 
bostäder och socialbidrag påverkade utfallet av förändringen. Viktigt var 
också hur kvinnornas sociala nätverk såg ut och vilka stödrelationer de hade, 
både informella och professionella. Vidare menar Hedin och Månsson att 
uppbrottet och förändringen i hög grad handlar om individens inre drivkrafter 
och förmågor.    

Ann-Louise och Arnes väg in i missbruk och en destruktiv tillvaro inleddes 
tidigt i livet; för Arne i övergången mellan barndom och tonårstid och för 
Ann-Louise i slutet av tonåren. Detta beskrevs i kapitel 6. Det påföljande av-
snittet handlar om deras uppbrott från missbruk och kriminalitet. Deras berät-
telser visar att uppbrottet varit en process med flera steg och faser men att 
dessa inte är lika tydliga som dem Fuchs Ebaugh beskriver. Inte heller följer 
de efter varandra i någon bestämd ordning utan olika faser glider in i varandra. 
I likhet med vad Hedin och Månsson konstaterar ser det istället ut som en 
rörelse fram och tillbaka mellan olika faser. Övergången mellan olika faser 
utmärks ”…..av en serie ’pushes’ och ’pulls’, dvs. av krafter som ömsom stö-
ter bort, ömsom drar till sig individen” (a.a. s. 296).  Detta gäller i synnerhet 



184 

Arne. Vare sig man vill benämna centrala händelser för vändpunkter eller 
kritiska händelser, menar både Ann-Louise och Arne att det var vissa konkreta 
händelser, i ett bestämt och givet ögonblick som var avgörande för insikten 
och beslutet om att de måste bryta med sitt destruktiva livsmönster. I Arnes 
fall är det ett beslut som innebär att livet tar en helt annan vändning än tidigare 
och som sannolikt är helt avgörande för resten av hans liv medan det för Ann-
Louise del innebär en återgång till vad man, i hennes fall, kan kalla den tidi-
gare levnadsbanan.   
 
Ann-Louise 
Ann-Louise beskriver sitt missbruk som kort och intensivt. Det tog ungefär ett 
år att komma in i det och ett år att ta sig ur det. Hon menar, att det som räd-
dade henne ur missbruket var att hon ganska snart efteråt fick arbete. Sanno-
likt var det också betydelsefullt att det fanns ett nätverk runt Ann-Louise. Dels 
hade hon kvar en hel del av sina vänner från tiden före missbruket, dels hade 
hon stöd av sin mamma. Mamman hjälpte bl.a. Ann-Louise med ett lån så hon 
kunde betala de skulder hon dragit på sig. En regelbunden kontakt med en 
tjänsteman på frivården verkar också ha spelat en stor roll för att hon ganska 
snart fick ordning på sitt liv.   

Den händelse som Ann-Louise var med om skulle kunna ses som en ”ögo-
nöppnande händelse” (Hedin & Månsson a.a.). Början till slutet på denna pe-
riod i livet och som fick Ann-Louise att slutligen inse att hon var tvungen 
bryta med sitt missbrukarliv var en händelse som inträffade i hennes lägenhet. 
Hennes dåvarande pojkvän, som var drogpåverkad, och en kompis till honom 
hade fått tag i ett skjutvapen och började skjuta inne i lägenheten, ut mot gatan 
och hade också jagat en granne med gasspray. Ann-Louise säger att det var 
först då som hon insåg att pojkvännen inte bara var narkotikamissbrukare utan 
också var ”psykiskt störd”. Det var också nu hon började förstå att hon höll på 
med något som hon inte kunde hantera och att hon måste ta sig ur det, säger 
hon.  

Ann-Louise chockades av händelsen men blev också paranoid och rädd. 
Hon mindes inte vad hon sagt till polisen under förhöret och var rädd att hon 
pratat bredvid mun och gett polisen upplysningar om langare och missbrukare. 
Ann-Louise mådde mycket dåligt efter det som hänt och hade psykiska pro-
blem lång tid efteråt. Det tog tid innan hon kunde se ”ljuset i tunneln”, säger 
hon och i efterhand önskar hon att hon hade fått hjälp att bearbeta det som 
hände. Under den här tiden hade Ann-Louise en del kontakt med socialbyrån 
men det var ingen som just då förstod att hon hade missbruksproblem.  

Hennes pojkvän hamnade i fängelse och under fängelsevistelsen fick han 
för sig att skriva ett brev till Ann-Louises föräldrar och berätta vad de ägnat 
sig åt. Ann-Louise beskriver det som en katastrof för föräldrarna. Hennes 
mamma fick magsår och hennes pappa ville inte veta av henne under lång tid. 
Så småningom förstod även socialbyrån att Ann-Louise hade missbrukspro-
blem och hon blev kontaktad av socialbyråns narkomanvårdsgrupp.  
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Trots händelsen med skottlossningen fortsatte Ann-Louise att ha en viss kon-
takt med sin tidigare pojkvän. Hon hade då slutat missbruka och arbetade 
heltid med att packa tidningar. Idag beskriver hon sig själv som en dum gås 
men samtidigt upplevde hon sig inte längre vara beroende av honom utan 
kände sig stark och självständig. När den f.d. pojkvännen bad henne att följa 
med honom på en rättegång gick hon med på det. Det var i samband med den 
som hon åkte fast en andra gång och nu för de checkbedrägerier hon tidigare 
varit med om att utföra. Åklagaren hade känt igen Ann-Louise från den stulna 
legitimationen46 som man funnit bland pojkvännens tillhörigheter. Ann-
Louise kallades in till förhör hos polisen och pressades att identifiera vilka 
checkar hon hade varit med om att förfalska. Det var mycket nära att hon 
hamnade i fängelse. Men genom att erkänna vilka av checkarna hon förfalskat 
och antagligen också tack vare att hon slutat missbruka och hade arbete, lyck-
ades hon istället få skyddstillsyn i tre år och övervakning i ett år.   

Hur Ann-Louise idag ser på tiden som missbrukare har i viss mån berörts 
tidigare. Hon är noga med att inte lägga skulden för sitt missbruk på någon 
annan än sig själv. Hon gjorde sina egna val säger hon. En hel del av händel-
serna från tiden som missbrukare är fortfarande obearbetade för henne och det 
är mycket från denna period som känns overkligt:  
 

Ibland undrar jag hur det kunde bli så här… Jag ville ju bara ha kul, 
det var så det började. Och det kan göra mig så sur, om jag åtminstone 
hade mått dåligt för någonting… Jag har så svårt att förstå mig själv. 
Jag har haft allt, jag har haft vänner, jag har haft en mamma, jag har 
haft en pappa, jag har haft ett hem, jag har aldrig varit mobbad i sko-
lan… om jag fick bestämma skulle den här missbruksskiten vara borta 
ur mitt liv, den har inte gett mig någonting.   

 
Lite senare modifierar hon sitt uttalande och säger att kanske erfarenheten har 
gett henne något litet ändå. Att ha befunnit sig på den mörka sidan av livet gör 
att hon fått en viss förståelse för andra människor som befinner sig i en utsatt 
situation:  

   
När jag ser nån sån här uteliggare så jag kan ju inte föreställa mig hur 
det är att vara uteliggare, det kan man väl inte göra, men med en mil-
limeter av det så förstår jag ändå den här känslan av att man kanske 
blir av med sin lägenhet och att soc… gör nånting mot en. 

 
Arne 
Det är först genom det longitudinella perspektivet som det framgår att Arnes 
kamp för en drogfri tillvaro varit en lång och utdragen process, som sträcker 
sig över en stor del av livsloppet. Under årens lopp har han gjort ett flertal 
                                                        
46 Se kapitel 6. 
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försök att sluta missbruka men utan att lyckas. Återfallen har varit många och 
långa. Att han slutligen på allvar bestämde sig för att bryta upp och förändra 
sitt liv handlade i första hand om en kritisk händelse han är med om. Men 
avgörande tycks också ha varit att denna händelse åtföljdes av en helt ny insikt 
om det liv han dittills levt. Till skillnad från Ann-Louise var Arne i stort sett 
helt utlämnad åt sig själv under uppbrottsprocessen. Han saknade både socialt 
nätverk, professionellt stöd och ekonomiska resurser. Däremot uppfattar jag 
att han har haft en mycket stark inre drivkraft att bryta upp och göra något 
annat av sitt liv.  

 Av Arnes berättelse framgår att han redan i 25-årsåldern gjorde ett försök 
att komma tillrätta med sina problem. Han avtjänade då ett tvåårigt fängelse-
straff och sökte sig till anstaltens s.k. drogfriprojekt. Nästa gång han gjorde ett 
allvarligt försök att upphöra med sitt missbruk var han i 30-årsåldern. Han 
hade då träffat en kvinna som han var tillsammans med i sju år. De första åren 
av förhållandet missbrukade paret tillsammans men beslöt sig sedan för att 
sluta. I slutet av 1980-talet hjälpte socialbyrån dem till ett behandlingshem där 
de vistades tillsammans i nästan två år. Arne beskriver att de båda två genom-
gick en radikal förändring: Och vi blev så där jätteanti, vi rökte inte, drack 
inte, knarkade inte och sprang en mil varannan dag.     

Som nämndes i ett tidigare kapitel, arbetade Arne sedan som fastighetsskö-
tare i ett par år men återföll i missbruk något år efter uppföljningsintervjun i 
början av 1990-talet. Ett avgörande skäl var att han och hans flickvän separe-
rade. Separationen berodde på att Arne inte klarade av att prata om sina sexu-
ella problem med sin flickvän. Att sluta missbruka innebar att han blev som en 
pryd 12- eller 13-åring, säger han. Han vågade inte prata om problemet utan 
föredrog istället att separera, vilket han fortfarande har svårt att förlåta sig 
själv för. Flickvännen försvann utomlands och Arne fick bo kvar i hennes 
lägenhet.  

Trots att paret var överens om att separera förstod inte Arne hur dåligt han 
skulle komma att må: Alltså den smärtan det är att vara tillsammans med 
någon i sju år och separera det är som att man sitter och ylar mot månen så 
dåligt mår man.  

Snart därefter återföll Arne i missbruk och inom kort blev han också av 
med både arbete och bostad. Under drygt ett år var han hemlös och bodde i 
olika källarkontor. Efter en tid åkte han fast för att ha sålt knark, häktades och 
dömdes till fängelse. Därefter åkte Arne in i och ut ur olika fängelser under 
flera år.   
 
Den utlösande och kritiska händelsen 
Den händelse som blir upptakten till att Arne så småningom lyckas påbörja en 
ny förändringsprocess inträffade i slutet av 1990-talet. Det är en händelse där 
han försätter sig i en problematisk och riskfylld situation, som påskyndar in-
sikten om att en förändring måste ske. Arne, som då var i 45-årsåldern, hade 
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precis avtjänat ett ettårigt fängelsestraff. I likhet med tidigare tillfällen föll han 
omgående tillbaka i ett gammalt mönster. Han återupptog sin kriminella verk-
samhet och började sälja narkotika. Den här gången var han dock mycket nära 
att åka fast igen efter bara en vecka i frihet. På väg ut ur porten i fastigheten 
där han bor står polisen helt oväntat och meddelar att de vill ta sig en titt i hans 
lägenhet. Arne, som har åtskilliga hekto amfetamin i sin bostad, blir paniksla-
gen. Han är påtänd och paranoid men drabbas också av en annan känsla. Han 
berättar att han plötsligt greps av en djup skam över sitt liv. Tanken på att 
behöva kontakta sina föräldrar och berätta att han återigen satt på häktet, så 
snart efter att han nyss frigivits kändes fruktansvärd, säger han. Det Arne gör 
är att han tar sig ur situationen genom att tipsa om en annan langare. Detta var 
ingenting han hade planerat utan verkar ha handlat om en stundens ingivelse. 
Polisen nöjde sig med detta och gick aldrig in i lägenheten och Arne undgick 
därmed ett nytt fängelsestraff. Han beskriver det som att den skam han kände 
inför att han under hela sitt liv svikit sina nära och kära var större än skammen 
att tipsa om en annan langare för att på så sätt köpa sin egen frihet.   

 
Att sakna stöd och socialt sammanhang 
Arne tycks omedelbart ha insett att han försatt sig själv i en omöjlig situation 
och att det inte fanns någon återvändo. Han säger att risken att det skulle 
komma fram att han tipsat polisen var överhängande och att han då skulle 
kunna råka illa ut. Han slutsats var att han inte kunde vara kvar i ”branschen” 
men att det också innebar han måste sluta missbruka. Arne hade injicerat am-
fetamin i 30 års tid och att sluta missbruka blev mycket svårare och mer plåg-
samt än han trott. För att få hjälp vände han sig till socialbyrån som hade en 
öppenvårdsverksamhet för narkotikamissbrukare. Arne klarade dock inte av 
att uppfylla kriterierna om total drogfrihet på en gång. Han kämpade för att få 
börja ändå och för att få trappa ned sitt missbruk successivt. Socialbyråns 
personal sade nej eftersom de hade dåliga erfarenheter av att rucka på regler-
na.   

Arne beskriver kontakten med socialbyrån under den här tiden som ett 
ställningskrig. Under ca ett halvår avslog socialbyrån varje ansökan om soci-
albidrag från Arnes sida och Arne överklagade vartenda ett. Å ena sidan var 
socialbyråns allmänna krav för att han skulle få socialbidrag, att han var in-
skriven på arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. Å andra sidan ansåg 
socialbyrån att Arne knappast skulle accepteras som arbetssökande. Arne upp-
fattade det som att han först skulle göra sig kvitt sitt missbruk och därefter 
börja i deras öppenvårdsverksamhet. I varje fall tilläts han inte börja i verk-
samheten innan han kunde lämna ett negativt urinprov. Personalen deklarerade 
öppet att man inte trodde på honom. Arne blev desperat. Han besökte arbets-
förmedlingen men fick till svar att om inte socialbyrån kunde garantera att han 
var drogfri och nykter kunde man inte hjälpa honom. Han stod helt utan 
pengar och såg sig tvungen att klara sitt uppehälle genom att fortsätta med viss 
kriminell verksamhet och genom ett visst stöd från sina föräldrar. Efter ett tips 
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från sin tidigare flickvän ansökte Arne om sjukbidrag, vilket innebar att soci-
albyrån var tvungen att ge honom socialbidrag under handläggningstiden. Att 
få sjukbidrag blev en upprättelse, säger han. Efter det har Arne aldrig mer haft 
någon kontakt med socialbyrån.  
 
Att bli drogfri – en utdragen förändringsprocess  
Att få en lösning på sin försörjning var ett viktigt steg för Arne men han hade 
fortfarande inte funnit någon lösning på sina missbruksproblem. Han verkar 
inte heller ha fått någon större hjälp varken av socialbyrån och sjukvården när 
han ville sluta missbruka. Hans slutsats var att han måste göra detta ensam.     

Arne berättar att han under tre års tid i början av 2000-talet gjorde åtskil-
liga försök att sluta missbruka men återföll gång på gång. Något år efter att 
han fått sjukbidrag tog han kontakt med en sjukvårdsklinik där det pågick ett 
vetenskapligt projekt med ett nytt preparat mot narkotikamissbruk. Även där 
hade Arne till en början mycket svårt att lämna ett negativt urinprov. Han låg 
hemma ensam och mådde mycket dåligt men lyckades till sist att avgifta sig 
själv med hjälp av alkohol och ren viljestyrka, som han uttrycker det. Det var 
mycket svårt men han konstaterar också att sjukbidraget innebar att han slapp 
att jaga sin försörjning. Det visade sig senare att Arne fått ett placebopreparat 
och när han därefter fick det riktiga läkemedlet mådde han inte alls bra av det, 
varken fysiskt eller psykiskt. Han slutade med läkemedlet och återföll snabbt i 
missbruk igen.  

I mitten av 2000-talet började han besöka en förening för tidigare krimi-
nella. Han gjorde nu ett nytt försök att på egen hand bryta sitt missbruk. Via 
den ovan nämnda föreningen kom han i kontakt med Anonyma alkoholister 
(AA) och det s.k. tolvstegsprogrammet. Arne var inledningsvis ganska skep-
tisk men övertalades att delta i några av dessa möten. Han beskriver sig själv 
som en person som ofta förkastar saker och ting utifrån att han tycker att han 
vet bäst själv eller, lägger han till, utifrån att han kanske varit rädd. Han säger 
dock också att han, i avgörande situationer ändå lyssnat på andra människor. 
Det slutade med att Arne under ett och ett halvt år gick på mellan tre och fem 
olika slags AA-möten varje dag. Han menar att förutsättningen för detta var att 
han inte hade något jobb med fasta tider och att hans försörjning var tryggad. 
Under hela det första året mådde Arne mycket dåligt, både fysiskt och psy-
kiskt: Jag hade ju värsta panikångesten varje morgon när jag vaknade… ja 
första året. Och sen möta sitt känsloliv! 
 
Att vakna upp sent i livet  
Arne ger uttryck för en stark ensamhetskänsla. Under intervjun återkommer 
han också ofta till sin dåliga självkänsla och att han har svårt att känna att han 
duger som människa. Men trots det är det möten med andra människor det 
som ändå gjort att han återfått något slags hopp och tro att livet kan bli bättre, 
säger han. Några problem med att stöta på tidigare vänner och bekanta som 
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han missbrukade tillsammans med under många år, har han inte. Arne hälsar 
på dem och pratar men inte mer än så. Det är inte lätt, menar han, att som 
drogfri skaffa sig nära relationer med människor. Han försöker välja med om-
sorg. Även om det är många inom AA-rörelsen som strävar åt samma håll är 
det inte så många han känner närmare för. Sedan han blev drogfri har daglig 
kontakt med sin mamma. Utöver en alkoholiserad bror, är mamman den enda 
han har kvar i livet: Så det är väldigt ensamt och jag är ju rädd för att bli över-
given. Så att det finns en fruktan för att möta livet. Men jag är ju ändå 
tvungen att göra det, men fruktan försvinner ju inte.    

Arne anser att missbrukare är känslomässigt störda och att det är man själv 
som är problemet. Missbrukare har svårt att se sin egen del och sitt eget ansvar 
och det finns en tendens att lägga skulden för sitt missbruk på föräldrar eller 
samhället, säger han. Även om hans föräldrar gjorde så gott de kunde fick han 
inte den trygghet han hade behövt som barn. Arne har varit starkt styrd av 
rädsla i hela sitt liv och dessa rädslor försvann när han fick i sig amfetamin. 
Amfetaminer blev hans stora kärlek: Alltså när jag fann amfetaminet, det var 
ju liksom, ja som att bli kär kan man väl säga. Det var ju nånting som jag 
älskade, för jag fick allt det jag saknat.   

Han berättade att han som missbrukare ofta knarkade tills han blev med-
vetslös. När han vaknade fortsatte han tills han blev medvetslös igen. I peri-
oder mådde han dock mycket dåligt psykiskt och försökte injicera ännu mer 
narkotika för att stänga av sina känslor och sin tankeverksamhet. Ju längre han 
är nykter och drogfri desto mer kommer han underfund med hur illa han har 
gjort sig själv och andra och det är en insikt som är svår att hantera. Men sam-
tidigt anser han att han måste ta ansvar för sitt liv: 
 

Jag är ju skyldig att ta ansvar för mitt liv, eftersom jag har fått livet, 
men det är ingenting som jag uppskattar. Jag tycker att det är svårt att 
leva, eftersom jag är van vid ett mönster som jag skaffat mig sen tonå-
ren och sen ska man då leva ett annat liv och så här sent i livet, ja vad 
ska man säga? Jag har levt ett själviskt liv, alltså liksom inte tagit nå-
gon hänsyn till att föräldrarna har oroat sig och såna där saker. 

 
Arne har aldrig varit ute i frihet så här lång tid någon gång tidigare i sitt liv, 
som nykter och drogfri och som ensamstående:  
 

Jag vaknade upp sent i livet och det är smärtsamt att fejsa det … jag 
har ändå fejsat det nu i snart tre års tid, men jag har inte kommit över 
det fortfarande. Nu när jag vaknar på morgonen så har jag ju inte pa-
nikångest och jag tror att jag kommer klara skolan och sånt där. Men 
det går ju så otroligt sakta den här inre förändringen.  
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Kommentar 
När det gäller Ann-Louise uppfattar jag att tiden som missbrukare är en paren-
tes i hennes liv. Den varade i några år och hon klarade av att bryta upp från sitt 
destruktiva livsmönster relativt snabbt. I hennes fall kan man kanske tala om 
en naturlig utvecklingsförändring eller ”utmognad” (Andersson & Hilte 1993, 
Hedin & Månsson 1998, Sampson & Laub 2004). Men som inledningsvis 
nämndes var det stöd hon fick av omgivningen och att hon så snabbt kom in i 
arbetslivet betydelsefullt för att hon så snart kunde reda upp sitt liv. Betydel-
sen av tillgång till samhälleliga resurser som arbete, professionellt stöd men 
också informellt stöd är något som Hedin och Månsson (a.a.) framhåller som 
viktiga faktorer vid uppbrott och förändring. Missbruksperioden i Ann-Louise 
liv har visserligen påverkat henne som person men tycks samtidigt inte ha fått 
några långsiktigt negativa konsekvenser. De erfarenheter hon gjorde har ändå 
efterlämnat spår och bl.a. påverkat hennes yrkesval (se kap. 8).     

För Arne har det varit en betydligt längre resa, en resa som han i stor ut-
sträckning fått göra ensam utan samhällets stöd. Den kritiska händelsen i slutet 
av 1990-talet som ledde fram till insikten om att han måste förändra sitt liv, 
var en process som påbörjades långt tidigare och som sedan pågick under 
många år. Att som Arne gjorde, slå igen dörren för sig själv och försätta sig i 
en omöjlig situation, kan ses som ett exempel på det Fuchs Ebaugh kallar en 
”antingen/eller-situation”. Efter alla tidigare försök att sluta, kan det ha varit 
det sätt som återstod för att tvinga sig själv att på allvar göra upp med sitt 
missbruk. Att få sjukbidrag och på så sätt få sin försörjning tryggad hade en 
avgörande betydelse. Det innebar att han slapp den ekonomiska pressen och 
istället kunde fokusera på att sluta missbruka. Arnes kamp för ett drogfritt liv 
har varit mödosam. Bortsett från avbrotten när han har suttit i fängelse har han 
bara två längre perioder av drogfrihet bakom sig. Arne är helt alkohol- och 
drogfri sedan ungefär tre år tillbaka men kämpar fortfarande med sviterna av 
sitt gamla liv. Både Ann-Louise och Arne är starkt skuldmedvetna över vad de 
gjort mot andra och mot sig själva. Båda framhåller det egna ansvaret, att de 
själva gjorde sina val. Missbruket och kriminaliteten är ingen annans fel, var-
ken samhällets eller föräldrarnas. 

Avslutningsvis vill jag kommentera socialbyråns förhållningssätt gentemot 
Arne. Hur ska man förstå det faktum att socialbyrån inte förmår att ge Arne 
stöd i den situation han befinner sig utan istället avvisar honom? Av social-
tjänstlagen och dess förarbeten framgår tydligt att socialtjänstens insatser inte 
bara ska syfta till att avhjälpa ett aktuellt behov av hjälp med försörjningen 
utan ge insatser som utgår från den enskildes behov och livssituation. Insat-
serna ska utformas så att det är möjligt för den enskilde att göra något åt orsa-
ken till sitt biståndsbehov (socialtjänstlagen 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, prop. 
1979/80:1 och prop. 1996/97:124). I det här fallet bör man förvisso kunna 
diskutera om socialbyrån arbetat enligt lagens intentioner. En annan infalls-
vinkel på detta är det som några av de fyra intervjupersoner som enbart deltog 
i den första kvalitativa intervjun, anförde. Innebörden av deras uttalanden var 
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att om arbetsförmågan var oklar och man inte självklart uppfyllde kravet att 
stå till arbetsmarknadens förfogande måste man visa att man ville ha annan 
hjälp på något annat sätt, t.ex. hjälp i form av behandlingsinsatser. Detta tycks 
dock inte ha gällt Arne. Han var uppenbart inte arbetsför och han var ute-
stängd från de flesta samhällsarenor, han var i desperat behov av hjälp, vilket 
han också uttryckte men han lyckades ändå inte få hjälp. Socialbyråns perso-
nal reagerar stelbent och kan eller vill inte försöka hitta någon lösning på hur 
man kan stödja honom. Var Arne inte tillräckligt ”lydig”? Var han för bråkig 
och aggressiv?  Eller ska man förstå situationen så att välfärdsstatens ”restsy-
stem” i stort klarar av att hantera rena försörjningsfrågor men går bet på det 
som handlar om att hitta mer långsiktiga lösningar på människors problem?  

 

Sammanfattande kommentar 
Jag har i detta avsnitt velat ge en bild av andra händelser och erfarenheter i 
intervjupersonernas liv än olika aspekter av deras försörjning. Syftet har varit 
att ge en något fördjupad bild av intervjupersonerna och deras liv. Ambitionen 
har inte varit att ge en heltäckande bild utan innehållet i kapitlet ska ses som 
glimtar av några centrala händelser i deras liv. Fördelen med det longitudinella 
perspektivet är att det blir möjligt att synliggöra något av komplexiteten och 
det mångfacetterade i människors liv. I avsnittet belyses samtliga nyckelfak-
torer som Giele och Elder (1998) identifierat som viktiga för livsloppet; loka-
lisering (historisk tid och plats), tid och timing, dvs. den tidsmässiga anpass-
ningen till olika händelser under livsloppet, människors relationer och sociala 
sammanhang, som familj, vänner och förvärvsarbete samt människan som 
aktör. Även de övriga perspektiv jag har anlagt i avhandlingen illustreras i 
kapitlet; välfärdsstatens betydelse i form av socialbyrån och i viss mån det 
perspektiv som hör ihop med förvärvsarbete och ställning på arbetsmark-
naden.      

Det som har berörts är i huvudsak händelser som i hög grad verkar ha för-
ändrat intervjupersonernas liv och som också ser ut att ha resulterat i en för-
ändrad självbild och nya insikter. Någon åtskillnad mellan kritiska händelser 
som är av psykologisk natur och andra kritiska händelser, som tidigare nämnts 
i kapitlet, är svår att upptäcka utifrån det intervjupersonerna berättar. Intrycket 
är att starka upplevelser och händelser nästan alltid också fört med sig nya 
psykologiska insikter och en förändrad medvetenhet kring olika företeelser i 
livet.  

Jag har också velat visa att förändringar och uppbrott är en del av livslop-
pet för de flesta människor och att förändring och anpassning ibland tar tid. 
Människor är handlande subjekt även om handlingsutrymmet stundtals kan 
vara begränsat. Att människor är aktörer gäller inte bara människor i allmän-
het utan också dem som lever i problematiska situationer eller som har ett 
livsmönster som är destruktivt. Samtliga händelser i detta kapitel har med 
olika former av uppbrott att göra; från missbruk och kriminalitet och migrat-
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ion. Migration är en kritisk händelse i sig men som framgått har det också 
funnits andra avgörande händelser som haft betydelse för livet och som ibland 
knyter an till migration. De livsomständigheter som har beskrivits i detta men 
också i andra kapitel har kopplingar till intervjupersonernas tidigare bidrags-
mottagande. Utan migration, missbruk eller kriminalitet hade sannolikt ingen 
av intervjupersonerna kommit i kontakt med socialtjänsten.  

I detta avsnitt har en hel del av de problem och vedermödor som några av 
intervjupersonerna varit med om beskrivits, vilket är i linje med den i stora 
stycken problemorienterade forskningen på området. Vad som däremot sällan 
har studerats och beskrivits är hur de som har eller har haft långvarigt social-
bidrag eller som befunnit sig i någon annan utsatt situation själva agerat i 
dessa situationer. Ett syfte med avsnittet har med andra ord varit att visa att 
intervjupersonerna har varit agerande personer, som fattat olika slags beslut, 
gjort val och kommit fram till olika lösningar på sina problem. De fyra inter-
vjupersonerna som varit i fokus är sinsemellan olika och har haft skilda förut-
sättningar och personliga resurser. Även det samhälleliga och sociala stödet 
har varierat. Det finns gemensamma nämnare som narkotikamissbruk, krimi-
nalitet och migration men samtidigt är det mycket som skiljer intervjuperso-
nerna åt när det gäller uppväxt, arbetslivserfarenhet, utbildning och sociala 
sammanhang och relationer, som stöd från familj och vänner, och inte minst 
vilket handlingsutrymme de haft. Under en period av livet befann de sig i en 
ekonomiskt utsatt situation med ett begränsat handlingsutrymme. Alla tog sig 
ur denna situation men på olika sätt. Därefter har de gått skilda vägar i livet. 
Tre av de fyra intervjupersonerna har varit delaktiga i samhällslivet under 
större delen av livsloppet; de har haft arbete, familj och ett nätverk. Arne är 
den som stått utanför samhället och befunnit sig i en utsatt social position 
under större delen av livsloppet.  
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Kapitel 10 Slutdiskussion  

Inledning 
I denna avhandling har jag haft för avsikt att följa ett antal enskilda individer 
som tidigare har haft socialbidrag utifrån ett livsloppsperspektiv. Dessa perso-
ner har intervjuats vid ett flertal tillfällen. När den sista intervjun ägde rum 
hade ca 20 år förflutit sedan de i en administrativ mening definierats som 
långvariga socialbidragsmottagare. Min avsikt har varit att söka svar på hur 
livet kan gestalta sig för enskilda individer på sikt och efter att det långvariga 
bidragsmottagandet har upphört. Detta har inte alls studerats i Sverige i en 
sådan här longitudinell ansats. Detta har ett grundläggande värde i sig liksom 
att få mer ingående beskrivningar av en utsatt grupps livsbetingelser. En cen-
tral fråga i avhandlingen har varit att belysa hur försörjnings- och arbetslivs-
förlopp ser ut i ett longitudinellt perspektiv. Jag har också velat ge en bild av 
hur studiens intervjupersoner hanterade det långvariga bidragsmottagandet, 
hur länge det varade och vad som bidrog till att det upphörde. Vidare har jag 
haft för avsikt att visa på några övriga förändringar och händelser som ägt rum 
och som synes ha varit betydelsefulla för hur livsloppet har gestaltat sig. 
Långvariga bidragsmottagare är en grupp som sällan synliggörs och blir före-
mål för närmare studier och framför allt inte longitudinellt. Ett motiv har varit 
att försöka bidra till att öka förståelsen för vad det kan innebära att ha och ha 
haft socialbidrag under en längre period. En viktig utgångspunkt har också 
varit att försöka se intervjupersonerna som agerande individer, inte bara som 
passiva offer för olika omständigheter.  

I detta avslutande kapitel diskuteras avhandlingens viktigaste resultat och 
slutsatser. Jag gör också ett försök att övergripande sammanfatta några av de 
förhållanden som verkar ha påverkat både intervjupersonernas försörjningssi-
tuation men också deras livslopp i stort. Sist i kapitlet kommer jag att resonera 
om studiens relevans och vad resultaten skulle kunna innebära för fortsatt 
forskning inom detta område.  
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Resultat, slutsatser och ställningstaganden 

Avhandlingens viktigaste resultat och slutsatser kan sammanfattas i följande 
punkter: 
 
 

• I studier om personer som befinner sig i en utsatt situation har 
tvärsnittsstudier ett begränsat värde. Att visa på de dynamiska och 
föränderliga aspekterna i människors liv är inte möjligt utan ett 
longitudinellt perspektiv. I avhandlingen visas att olika tidsper-
spektiv ger olika bilder av människors försörjnings- och arbets-
mönster och övriga sociala förhållanden.  

 
• Föreställningen om att sociala problem av olika slag kraftigt för-

stärks och förvärras ju längre tiden går tycks förenklad och får inte 
stöd i denna studie.    

 
• Långvarigt socialbidragsmottagande är sällan ett permanent till-

stånd. Förr eller senare tar sig de flesta människor ur det även om 
det sker på olika sätt.   

 
• I ett livsloppsperspektiv verkar socialbidraget och socialbyrån inte 

ha haft någon större betydelse.  
 

 
Studiens resultat är relaterade till avhandlingens frågeställningar som beskri-
ver tre tidsperspektiv. Dessa perspektiv rör dels förhållanden som ligger bakåt 
i tiden, dels nutida förhållanden. Den tredje tidsdimensionen handlar om en 
tolkning och värdering av vad som varit centralt i ett livsloppsperspektiv och 
hur händelser och erfarenheter ter sig vid en tillbakablick.  
 

Det longitudinella perspektivet  
Jag har i denna avhandling försökt att visa det meningsfulla i att anlägga ett 
livsloppsperspektiv. Livsloppsperspektivet erbjuder både ett långt tidsperspek-
tiv och en möjlighet att se individens utveckling i samspel med den samhälle-
liga förändringen över tid. Tvärsnittsstudier ger en statisk bild av hur en situat-
ion ser ut vid en viss bestämd tidpunkt men säger ingenting om förhållandena 
före eller efter denna tidpunkt. Många av studiens centrala resultat har att göra 
med det longitudinella tidsperspektivet. Till skillnad från tvärsnittsstudier som 
baserar sig på ett enda nedslag i människors liv, ger studier med långa tidsper-
spektiv en helt annan möjlighet att belysa dynamiken och det föränderliga i 
människors liv.  



195 

Denna studie bygger på intervjuer med några kvinnor och män som hade 
långvarigt socialbidrag i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Dessa 
personer ingick i en större nordisk komparativ studie, i avhandlingen benämnd 
”den nordiska undersökningen”. Avhandlingen baserar sig på uppgifter från 
fyra olika intervjuer som genomförts vid olika tillfällen under åren 1989/1990 
och 2008/2009. Det empiriska materialet i avhandlingen består dock i huvud-
sak av två kvalitativa intervjuer som är gjorda med nästan 20 års mellanrum. 
Kontrasterna mellan dessa intervjutillfällen när det gäller intervjupersonernas 
liv och situation är stora. Vid den sista intervjun framstod deras liv som mer 
stabilt och integrerat än två decennier tidigare. Även om inte alla förvärvsar-
betade var det ingen av intervjupersonerna som hade socialbidrag och alla 
tycktes befinna sig i en bättre social och ekonomisk situation. Dessa föränd-
ringar hade inte blivit synliga utan det longitudinella perspektivet.   

Intervjupersonernas försörjnings- och arbetssituation granskades utifrån tre 
olika tidpunkter; ur ett ettårsperspektiv, ett 20-årsperspektiv och ett livslopps-
perspektiv. De olika tidsperspektiven ger olika bilder och olika slags kunskap. 
I ettårsuppföljningen såg situationen ljus ut för flera av intervjupersonerna och 
de ansåg att deras livssituation hade förbättrats. Några hade fått en starkare 
anknytning till arbetsmarknaden och för flera hade kontakten med socialbyrån 
upphört eller var på väg att upphöra. Kort därefter förändrades dock situation-
en till det sämre för en del intervjupersoner. Det var först i ett längre perspek-
tiv som det blev möjligt att få en mer sammansatt bild av de långsiktiga för-
ändringarna i deras liv.     

Som en utgångspunkt för analysen av intervjupersonernas förhållande till 
arbete och position på arbetsmarknaden över tid, användes begreppen förank-
ring, marginalitet och utestängning. Utestängning och marginalitet kan också 
användas i förhållande till socialförsäkringssystemen, dvs. att stå utanför olika 
socialförsäkringar därför att man inte uppfyller kvalifikationskraven eller bara 
delvis gjort så. I avhandlingen används dock dessa begrepp i förhållande till 
förvärvsarbete. Analysen av arbetslivsförloppen visade att nästan alla vid nå-
gon tidpunkt befunnit sig i en osäker eller vad som här karaktäriseras som en 
marginell ställning på arbetsmarknaden. Sett över en längre tidsperiod framgår 
att intervjupersonernas ställning på arbetsmarknaden har varit en process där 
de rört sig mellan olika positioner. Dessa processer har lett fram till två ytter-
lighetspositioner; förankring på arbetsmarknaden eller utestängning. Att få en 
stabilare position på arbetsmarknaden innebär bl.a. att kunna kvalificera sig 
för olika socialförsäkringar och därmed ha ett skydd vid arbetslöshet och sjuk-
dom.  

 

Föreställningar om långvariga bidragsmottagare 
Valet av metod och perspektiv påverkar bilden och föreställningar om männi-
skor som har långvarigt socialbidrag. Något som tagits upp flera gånger i av-
handlingen är att föreställningen om att sociala problem av olika slag kraftigt 
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förstärks och förvärras ju längre tiden lider, är förenklad. Detta är ett centralt 
resultat i avhandlingen. Studier och rapporter om långvariga bidragsmottagare 
och människor som befinner sig i en socialt utsatt position domineras av pro-
blembeskrivningar av olika slag. I de flesta undersökningar beskrivs proble-
men som komplexa och handlar om bristande anknytning till arbetsmark-
naden, låg utbildning, sjukdom, missbruk och andra sociala problem. Anta-
gandet att sociala problem av olika slag kraftigt förstärks och förvärras med 
tiden är djupt rotad inom forskningen men sådana uppfattningar ser också ut 
att finnas hos människor i allmänhet, berörda myndigheter och inom politiken. 
I studier av utsatta grupper har människor fångats i en problematisk situation 
och har oftast intervjuats under ”problemperioden” men inte efteråt. Det har 
lett till den dominerande slutsatsen att problemen varar mycket länge och leder 
till en oförmåga att agera hos de enskilda individerna.   

Det som förenar intervjupersonerna i avhandlingen är erfarenheten av att 
ha haft långvarigt socialbidrag under en period av livet och att de lyckats bryta 
upp från denna situation. Detta resultat ger en motbild till den rådande bilden 
av människor som närmast handlingsförlamade och oförmögna att göra någon-
ting åt sin situation. Att människor kan vara uppgivna eller deprimerade under 
den period de har socialbidrag betyder dock inte att de att de är för evigt fast i 
”elände” och inte kan ta sig ur en svår situation.  De människor som varit i 
fokus i avhandlingen har alla byggt upp en tillvaro utan socialbidrag. Samti-
digt vill jag också understryka att av de ursprungligen 11 intervjupersonerna i 
studien var det inte alla som lyckades vända sina liv till något positivt.  

S.k. dynamiska undersökningar där bidragsmottagandet kan följas över tid 
är en relativt ny företeelse både i Sverige och i övriga Europa. Dessa studier 
har gett värdefull kunskap om bidragsmottagandets mönster och vad som ser 
ut att bidra till att bryta bidragsmottagandet (Bergmark & Bäckman 2001, 
2010). Men vad som i allmänhet saknas i dessa studier är data som bygger på 
att enskilda individer intervjuats och följts över tid och som därmed kan 
spegla vad som händer bidragsmottagare på sikt. Här fyller avhandlingen ge-
nom sitt upplägg och genomförande en kunskapslucka. 
 

Bidragsmottagande är sällan bestående 
Tesen om att människor är fast i bidragsmottagande får således inte stöd i 
denna studie. Långvarigt socialbidragsmottagande är sällan ett permanent 
tillstånd. Även om bidragstiden kan betraktas som lång i vissa fall, hittar de 
flesta ut ur socialbidragssystemet. Detta är ett mönster som är i linje med det 
resultat som redovisas i Leisering och Leibfrieds (1999) större studie.  

Samtliga intervjupersoner i denna studie tog sig ur det långvariga bidrags-
mottagandet. För en del upphörde bidragsmottagandet tvärt efter en viss tid. 
För andra var utträdesprocessen betydligt mer utdragen och innebar att arbete, 
socialbidrag och andra försörjningskällor varvades i perioder innan socialbi-
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draget till slut upphörde. Jag har tidigare pekat på att det saknas en allmängil-
tigt eller enhetlig definition av långvarigt bidragsmottagande. I den officiella 
statistiken t.ex. är långvarigt socialbidragsmottagande detsamma som att ha 
haft bidrag i 10 - 12 månader under ett kalenderår. Definitionen i den nordiska 
undersökningen var att ha erhållit socialbidrag i minst åtta månader under de 
två år som föregick undersökningen. Intervjupersonernas i denna studie hade 
dock ett mer omfattande bidragsmottagande. Jag gjorde därför en ny kategori-
sering av bidragstiden. Tre olika bidragsmönster kunde identifieras: Avgränsat 
bidrag innebar bidrag i mellan tre och fyra år, cykliskt bidragsmottagande 
vilket innebar bidrag i olika perioder under en 15 - 20-årsperiod och långva-
rigt bidrag vilket var detsamma som att ha haft bidrag i sju år eller mer. De 
viktigaste orsakerna till att socialbidraget upphörde var kopplade till förvärvs-
arbete, förändrad familjesituation och beviljande av någon slags socialförsäk-
ringsförmån.    

Jag har också visat att diskussionen om s.k. klientisering pekar åt delvis 
olika håll. Flera studier visar att sannolikheten att lämna socialbidragsmotta-
gande minskar ju längre det varar, dvs. ju längre bidragstid desto svårare att ta 
sig ur situationen (Socialstyrelsen 1999, Bergmark & Bäckman 2007 och 
2012). Det skulle både kunna bero på att bidragstiden i sig påverkar chansen 
att lämna bidragsmottagande eller på att långvariga bidragsmottagare har 
sämre förutsättningar redan från början. Andra studier finner inget stöd för att 
tiden i bidrag har några långsiktiga effekter på möjligheterna att ta sig ur bi-
dragsmottagande. De flesta studier visar samtidigt att socialbidragsmottagare i 
allmänhet har bidrag i korta perioder och att det bara är frågan om en mindre 
andel personer som har långvarigt bidrag (Salonen 1994, Andrén & Gustafs-
son 2004).  

 Vad som ska betraktas som långvarigt socialbidragsmottagande är således 
inte självklart. Avgränsningarna och tillvägagångssätten för att ringa in bi-
dragsperioder och bidragsmönster varierar från studie till studie som vi ser 
ovan, vilket också innebär att storleken och de angivna problemen hos grup-
pen kommer att variera mellan olika undersökningar. Tvärsnittsstudier och 
studier med korta uppföljningsperioder riskerar att ge en bild av långvariga 
bidragsmottagare som en problembelastad grupp i åtskilliga avseenden. Sam-
mantaget visar detta på oklarheter kring vad som är betrakta som långvarigt 
bidrag men betyder också att det kan vara svårt att dra slutsatser om hur pro-
blemen i denna grupp ser ut.  

En annan aspekt av denna fråga är att det kan diskuteras om det mått på 
långvarighet som används i den officiella statistiken är ett bra och realistiskt 
mått på långvarighet. En allt större andel av de långvariga bidragsmottagarna 
utgörs av utrikes födda. Vistelsetiden i Sverige har avgörande betydelse för 
bidragsmottagandets omfattning och varaktighet. Forskningen har visat att det 
generellt tar omkring 15 år för utrikes födda, som grupp betraktat, att hamna 
på samma risknivå för bidragsmottagande som infödda svenska (Franzén 
2003). Förutom språkliga hinder får arbetsmarknadens ökade kompetenskrav 
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på arbetskraften konsekvenser för utrikes födda och åtskilliga andra. Detta är 
problem som kan vara svåra att lösa på kort sikt. I likhet med vad som fram-
kommer i Leisering och Leibfrieds (1999) studie är en slutsats att man inte 
enbart bör fokusera på bidragstidernas längd utan också ta hänsyn till att orsa-
kerna till bidragsbehov varierar.     
 

Socialbidragets och socialbyråns betydelse  
I ett livsloppsperspektiv tycks socialbidraget och socialbyrån inte haft någon 
större betydelse. I intervjupersonernas berättelser framstod perioden med soci-
albidrag i stor utsträckning som en parentes i livet. Det var helt andra områ-
den, t.ex. familj, arbete, livskriser och relationer till andra, som lyftes fram 
som centrala. Jag har i avhandlingen resonerat om att detta kan ha att göra 
med att man inte riktigt minns. Men det kan också handla om att tiden med 
socialbidrag var plågsam och att det är en erfarenhet man lämnat bakom sig; 
intervjupersonerna har gjort nya erfarenheter, utvecklats, förändrats och gått 
vidare i livet. Socialbidraget hade en viktig ekonomisk betydelse vid den aktu-
ella tidpunkten men så mycket mer än så tycks det inte ha betytt. Det var hel-
ler ingen som verkade tillskriva socialbyrån någon del i att de tog sig ur soci-
albidragsmottagandet och blev självförsörjande.  
 

Människor är agerande subjekt 
Avhandlingens aktörsperspektiv innebär att jag valt att se människor som 
aktivt handlande subjekt som strävar efter att förändra och förbättra sina vill-
kor. Inom de ramar som samhället och välfärdsstaten sätter upp, agerar männi-
skor och gör val. Livshändelser hanteras på olika sätt och anpassningsstrategi-
erna varierar med ålder, livsfas och aktuell situation. Samtliga intervjuperso-
ner har fattat mer eller mindre tydliga beslut och gjort både konstruktiva och 
destruktiva val i olika situationer. Många av dessa val har påverkat försörj-
ningen.  

Under vissa skeden i livet är dock människors handlingsutrymme begrän-
sat, t.ex. under uppväxten. En annan utsatt situation är att ha långvarigt social-
bidrag. I likhet med många andra studier gav intervjupersonerna uttryck för att 
denna period var förknippad med vanmakt, uppgivenhet och i vissa fall skam. 
Reaktionerna och upplevelserna måste dock ses i ljuset av att de flesta av in-
tervjupersonerna hade socialbidrag vid tidpunkten för den första intervjun. 
Men samtidigt, inom den ram som socialbyrån utgjorde, framgick att intervju-
personerna agerade, reagerade och hanterade situationen på olika sätt.  

Som tidigare tagits upp i avhandlingen skiljer sig socialbidragssystemet 
från övriga socialförsäkringar genom sin selektiva karaktär. Ytterst bygger det 
på en individuell ekonomisk behovsbedömning av hjälpbehovet och omfatt-
ningen av det. Vid en ansökan om exempelvis bostadsbidrag är det enbart 
individens ekonomiska förhållanden som granskas. Att ansöka om socialbi-
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drag däremot innebär att regelbundet bli utsatt för en ingående granskning av 
ekonomi och andra personliga förhållanden. I relationen socialarbetare – klient 
är det socialarbetaren som har makten och befogenheterna medan klienten är i 
ett underläge genom att vara underkastad regelverk och handläggningsförfa-
rande, som kan vara mer eller mindre transparent. Här finns en paradox. I 
socialbidragssituationen är handlingsutrymmet för enskilda individer å ena 
sidan begränsat men, å andra sidan och till skillnad från andra bidragssystem, 
verkar det samtidigt finnas ett förhandlingsutrymme och en viss möjlighet att 
påverka utfallet. Tidigare forskning har visat att den enskilde kan förklara, 
argumentera och ibland gå in i en offerroll för att på så vis påverka bedöm-
ningen av en ansökan om socialbidrag (Cedersund 1992, Graffman & Fürth 
2007). Detta framgår också av det intervjupersonerna i denna studie gav ut-
tryck för. Studien visar också att de enskilda intervjupersonerna, trots ett be-
gränsat handlingsutrymme anpassade sig och valde olika förhållningssätt, 
vilka speglade hur de agerade under tiden de hade socialbidrag.  

Då den första fördjupningsintervjun ägde rum i början av 1990-talet hade 
alla intervjupersoner utom tre fortfarande socialbidrag. Att redan vid detta 
tillfälle förutsäga vem eller vilka av de övriga som skulle lyckas bryta sitt 
bidragsmottagande och när, hade varit svårt. En fråga som också infinner sig 
är om intervjupersonernas sätt att hantera socialbidragsmottagandet hade nå-
gon betydelse för när och hur de så småningom tog sig ur situationen? Social-
bidraget upphörde efter hand för alla de sju intervjupersoner som är i fokus i 
denna avhandling. De känslor och upplevelser som intervjupersonerna gav 
uttryck för överensstämmer i stora stycken med annan forskning på området. 
Dessa reaktioner och anpassningsmönster verkar dock ha varit kopplade till 
socialbidragssituationen. Att förhållningssätt och anpassningsmönster under 
denna period hade någon betydelse för att de till slut tog sig ur bidragsmotta-
gandet är svårt att se. Det tycks vara helt andra omständigheter som varit vik-
tiga.  

I avhandlingen berörs händelser som intervjupersonerna själva lyfte fram 
som centrala för hur deras livslopp gestaltat sig. Ofta var det frågan om s.k. 
kritiska händelser som inneburit svårigheter av skilda slag, t.ex. under uppväx-
ten eller i arbets- och familjelivet.  Mycket av det intervjupersonerna valde att 
lyfta fram kretsade kring beslut och ageranden i olika situationer. Vad som är 
tydligt i berättelserna är att intervjupersonerna uppfattar sig och också fram-
står som aktörer. De kritiska händelserna sammanfaller i stor utsträckning med 
rollförändringar av olika slag. Uppbrottet från socialbidragsmottagande är det 
som är gemensamt för samtliga intervjupersoner. Andra uppbrott handlar om 
migration och uppbrott från missbruk och kriminalitet.  
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Faktorer som påverkat de olika livsloppen 
De förhållanden som synes ha påverkat intervjupersonernas försörjnings- och 
arbetslivsförlopp liksom livsloppet i stort, ser ut att ha varit ett samspel mellan 
strukturella, institutionella, relationella och individuella faktorer. Till detta 
ska också läggas kritiska händelser som ibland tycks ha haft en avgörande 
betydelse för de enskilda individerna och deras fortsatta liv. Jag återkommer 
till detta. 
 
Strukturella och institutionella faktorers betydelse för försörjning och 
arbete 
De strukturella villkoren och olika samhällsförhållanden har haft stor bety-
delse för hur intervjupersonernas arbetsliv och försörjning har utvecklats över 
tid. Arbetets betydelse för intervjupersonerna är centralt i avhandlingen och 
har diskuterats ingående. Professionellt stöd, eller brist på sådant stöd, liksom 
informellt stöd av ett socialt nätverk är andra faktorer som tycks ha haft bety-
delse för försörjningssituationen och arbetslivsförloppet.    

För en av intervjupersonerna spelade strukturomvandlingen på arbets-
marknaden en avgörande roll vid tidpunkten då han förlorade sitt arbete och 
innebar för hans del att gå från förankring till att bli helt utestängd från ar-
betsmarknaden. En annan omständighet som har med de strukturella villkoren 
att göra och som jag utgår ifrån har haft betydelse för det fortsatta arbetslivs-
förloppet är att intervjupersonernas inträde på arbetsmarknaden ägde rum 
under en period då det fortfarande var möjligt att få arbete trots låg utbildning 
eller bristande arbetslivserfarenhet. För flera av intervjupersonerna gäller att 
när de så småningom fick ekonomiska och sociala svårigheter, var erfarenhet 
från arbetslivet en viktig individuell tillgång som sannolikt underlättade det 
fortsatta arbetslivsförloppet. Ytterligare ett mönster som har varit viktigt för 
försörjnings- och arbetslivsförloppet är att, som en av intervjupersonerna 
ganska snart få fast förankring på den svenska arbetsmarknaden och få ett 
arbete som därefter behålls i 20 år. Andra har successivt kunnat förbättra sin 
position på arbetsmarknaden, vilket inneburit att de kvalificerat sig för olika 
socialförsäkringar. På så vis har de kunnat undvika socialbidrag vid sjukdom 
eller arbetslöshet.  

För två av intervjupersonerna har möjligheten till förtidspension varit av 
mycket stor betydelse. Att få sin försörjning tryggad innebar i deras fall att 
kunna ta itu med andra sociala och ekonomiska problem. Även tillgången till 
andra samhälleliga resurser har haft betydelse för enskilda intervjupersoner. 
Möjligheten att i vuxen ålder kunna komplettera sin grundläggande utbildning 
t.ex., var en viktig del i processen mot självförsörjning för en av intervjuper-
sonerna. Till de strukturella faktorerna räknar jag också in välfärdssystemen 
och socialtjänsten. Alla fick ekonomiskt stöd men deras upplevelse av att 
också få annat professionellt stöd från socialtjänsten och andra instanser varie-
rar. Betydelsen av socialbidragssystemet ska dock inte underskattas. Socialbi-
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drag har en avgörande roll för att människor inte ska hamna i fattigdom men 
ger också en möjlighet för dem som vid något tillfälle i livet befinner sig i 
svårigheter att ”komma igen”.  Socialbidragssystemet innebär också att det är 
möjligt för kvinnor som, i likhet med en av intervjupersonerna, är ensamstå-
ende med barn att ha en s.k. skälig levnadsnivå.  

Det informella stöd som intervjupersonerna har fått från familj och vänner 
skiljer sig åt. Några av intervjupersonerna har haft ett socialt sammanhang i 
form av familj under hela undersökningsperioden. För en av kvinnorna i stu-
dien verkar det faktum att hon hade stöd från sina föräldrar och vänner haft 
stor betydelse när hon bröt upp från sin missbrukstillvaro. Att hon så snart fick 
ett arbete bidrog också till att hon fick stabilitet i sitt liv. Andra däremot, tycks 
ha saknat både informellt och formellt stöd under en stor del av livsloppet. 
 
Individuella förhållanden och personliga resurser 
Gemensamt för intervjupersonerna är att de i vuxen ålder ser ut att ha haft 
starka drivkrafter att förbättra sina försörjningsvillkor och livssituationen i 
stort även om uttrycken, målsättningarna och deras sätt att agera skiljer sig åt. 
Bilden av intervjupersonernas drivkrafter och aktörskap är sammansatt. Det är 
frågan om både konstruktiva och destruktiva mönster under livsloppet. Inter-
vjupersonerna har också haft olika förutsättningar och förmåga som inneburit 
att de har hanterat situationer och utmaningar på olika sätt.   

En övergripande tolkning är att flera av intervjupersonerna haft en stark 
önskan eller en strävan efter ”normalitet”. Gemensamt för samtliga intervju-
personer är att de vid någon tidpunkt, under kortare eller längre tid, varit ”ur 
fas” med samhällets allmänna (sociala) förväntningar om vilka beteenden och 
s.k. övergångar som anses ”lämpliga” i olika livsfaser, vad som ibland be-
nämns normativa tidtabeller. Vad som är ”rätt” eller ”fel” tidpunkter är olika 
från samhälle till samhälle och från en tid till en annan. En ofta nämnd över-
gång är att vid en viss ålder gifta sig och få barn. I Sverige har dock familje-
mönster och samlevnadsformer förändrats under de senaste decennierna. 
Människor är gifta eller ogifta, sammanboende, ensamstående eller ensamför-
äldrar med delad vårdnad. Idag är det också vanligt med blandade eller ombil-
dade familjer som består av egna och andras barn. Rollförändringarna i dagens 
samhälle är fler och går snabbare än tidigare. Ålder och tidpunkt för olika 
livsövergångar när det gäller familjebildning, utbildning, pensionering m.m. 
tycks ha blivit alltmer flytande. Men trots att det inte finns några bestämda 
tidpunkter för när olika övergångar ska äga rum är det ändå så att människor 
gör jämförelser med andra i samma ålder och livsfas. 

 Att ha socialbidrag var för många av intervjupersonerna en situation som 
varken var förväntad eller önskad. Men att inte vilja vara ”ur fas” gäller även 
andra livsomständigheter och förhållanden i deras liv, som t.ex. missbruk och 
kriminalitet. Avhandlingens livsloppsperspektiv visar att det på olika sätt går 
att ”komma ikapp” och -i förhållande till den egna upplevelsen av hur livet 
borde vara- få en mer synkroniserad tillvaro, även om det kan ske sent i livet. 
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Ett exempel på detta är en av intervjupersonerna som haft arbete och ekonomi 
i fokus under en stor del av livsloppet. Han har haft starka drivkrafter att få 
bättre ekonomi och en bättre position i arbetslivet och har arbetat aktivt och 
målmedvetet för att uppnå dessa mål. För honom var det en förödmjukande 
situation att som 35-åring med hustru, två små barn och heltidsarbete inte 
kunna försörja sin familj. Min tolkning är att hans egen föreställning om hur 
livet borde se ut i denna livsfas kom i stark konflikt med det faktum att han 
behövde socialbidrag. Några år senare, i 40-årsåldern, ”stämmer” hans liv igen 
och familjen behöver inte längre socialbidrag. Ett annat mönster är att succes-
sivt genomgå en process som innebär att relativt sent i livet komma ”i fas”. En 
av de manliga intervjupersonerna utbildar sig och förbättrar sin ställning på 
arbetsmarknaden, blir sammanboende och skaffar barn. Vid drygt 40 års ålder 
har han en livssituation liknande den som många andra i samma ålder och 
livsfas har.   

Ett annat exempel är den intervjuperson som bara var 46 år gammal när 
han fick förtidspension. Att få en förutsägbar och betydligt mer legitim för-
sörjningskälla än socialbidrag var en lättnad men samtidigt tycktes han själv 
uppfatta situationen som avvikande. Det var knappast en vanlig försörjnings-
källa för en person i hans ålder och han gav uttryck för en viss skamkänsla. 
Med tiden börjar dock hans livssituation ”stämma överens” med andra i 
samma ålder. I 60-årsåldern är pension inte längre udda. Denna intervjuperson 
går från att vara inkluderad och förankrad i samhället, till att befinna sig i en 
marginell position för att därefter definitivt utestängas och få förtidspension. 
Sent i livet har han emellertid ett liv som, i samhällets ögon, är mer ”normalt” 
för hans ålder.     

En annan av de manliga intervjupersonerna har haft ett liv som till större 
delen kan sägas ha varit ”osynkroniserat” och ”ur fas”. Under lång tid var han 
helt utestängd från arbetsmarknaden. I 30-årsåldern inleddes en process som 
innebar att han långsamt såg ut att röra sig mot en mer normaliserad tillvaro. 
Han var på väg att bli förankrad i arbete men befann sig samtidigt i en margi-
nell position där han riskerade utestängning. Detta var också vad som skedde 
och efter ett par år försvann han ut från arbetsmarknaden. Så småningom fick 
också han förtidspension. Först vid drygt 50 års ålder kan hans situation liknas 
vid en mer normal och på sitt sätt ”förankrad” tillvaro. I hans fall är det i första 
hand individuella omständigheter som påverkat livet och försörjningssituat-
ionen över tid. När han så småningom gör upp med sitt tidigare liv med miss-
bruk och kriminalitet handlar det i stor utsträckning om starka inre drivkrafter 
och vilja till förändring. Jag har beskrivit det som att han har haft en stark vilja 
att inte längre befinna sig i samhällets utkanter.  

 I avhandlingen har jag berört ett flertal centrala händelser som påverkat de 
enskilda individerna och hur deras livslopp gestaltat sig. Jag har bl.a. belyst 
migrationens betydelse och hur man kan påverkas av erfarenheten av krimina-
litet och missbruk. Människors personliga resurser för att hantera händelser, 
förändringar och svårigheter är mycket olika. Intervjupersonerna i denna stu-
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die har haft skilda förutsättningar i form av t.ex. utbildning, drivkrafter och 
problemlösningsförmåga. Jag har också beskrivit intervjupersonernas upp-
växtvillkor som sinsemellan är olika och där det går att identifiera både sår-
barhets- och skyddsfaktorer.  

Det verkar inte finnas några enkla samband mellan en problemfylld upp-
växt och senare svårigheter i livet. Trots att en del intervjupersoner har haft en 
svår uppväxt visar det sig att alla på sikt tycks ha fått ett någorlunda värdigt 
liv, även om det inte alltid inneburit att de ”lyckats” på arbetsmarknaden. Att 
utgångsläget och förutsättningarna är mycket dåliga behöver inte betyda att 
resten av livet därmed måste bli en nedåtgående spiral.  

Samtidigt är det inte förvånande att det visar sig gå bra för de intervjuper-
soner som verkar ha haft goda förutsättningar och personliga resurser. Andra 
skyddsfaktorer har varit socialt stöd, en förmåga att fatta konstruktiva beslut 
och en stark tillit till den egna förmågan. Hårddraget kan man vända på det 
hela och slå fast att tre av de ursprungligen 11 intervjupersonerna som, utifrån 
den kunskap jag har om dem, verkar ha haft mycket dåliga förutsättningar t.ex. 
i form av fosterhemsplaceringar under uppväxten och missbruksproblem, har 
avlidit. Men det finns ett flertal undantag, dvs. intervjupersoner som växt upp 
under svåra förhållanden, som tidigare haft missbruks- och psykiska problem 
men som det ändå har gått bra för i livet. Några av dessa personer verkar ha 
haft starka drivkrafter att skapa sig en bättre tillvaro än de själva haft under 
uppväxten. För dem som haft goda uppväxtvillkor kan drivkrafterna möjligen 
istället ha handlat om att försöka återskapa en tillvaro som de en gång hade. 
Att mer specifikt reda ut vad som beror på uppväxtförhållanden, egna förut-
sättningar, slump och tillfälligheter låter sig dock svårligen göras. 

  
 

Studiens relevans 
Avhandlingen har en primär och avgörande relevans genom sitt upplägg och 
genomförande. Men den aktuella relevansen för enskilda resultat måste natur-
ligtvis diskuteras. I ett av avhandlingens inledande kapitel konstaterades att 
frågan om långvarigt socialbidragsmottagande på många sätt är mer aktuell 
idag än när studien inleddes i slutet av 1980-talet; nivåerna är fortsatt höga och 
tycks vara oberoende av vilket konjunkturläge som råder. Det finns åtskilligt 
som är sig likt men också sådant som har förändrats under de senaste decenni-
erna. Förändringar som ägt rum gäller både sammansättningen av gruppen 
långvariga bidragsmottagare men också förändringar i omvärlden. En fråga är 
vilken betydelse dessa skillnader har för tolkningen av resultatet och om resul-
tatet har någon relevans för dagens långvariga bidragsmottagare?  

Studiens resultat kan inte utan vidare överföras till långvariga bidragsmot-
tagare i allmänhet och till andra sammanhang. Att resultatet ska kunna genera-
liseras till samtliga långvariga socialbidragsmottagare har heller inte varit 
syftet med avhandlingen. Ambitionen har varit att öka förståelsen för vad det 
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kan innebära att ha haft långvarigt socialbidrag under en period och hur livet 
kan se ut efter att bidragsmottagandet upphört. Istället för generaliserbarhet är 
det mer intressant att diskutera resultatens eventuella meningsfullhet och om 
studien genererat nya insikter och ny förståelse. Mot bakgrund av att intervju-
gruppen följts upp på individnivå efter nästan två decennier och att detta inte 
tidigare gjorts i Sverige menar jag att menar jag att studien och dess upplägg 
och genomförande har ett värde i sig och att resultaten är både relevanta och 
meningsfulla. Detta hindrar dock inte att man kan diskutera skillnader men 
också vissa allmängiltiga inslag som både har att göra med socialbidragsmot-
tagandet, möjligheterna att ta sig ur det och mer allmänmänskliga aspekter, 
som att människor utvecklas och förändras under hela livet. Vad har föränd-
rats under de senaste 20 åren och vad är sig likt? I det följande görs ett försök 
att ge en summarisk bild av hur sammansättningen av gruppen långvariga 
bidragsmottagare har förändrats, några av de strukturella förändringar som kan 
ha betydelse för den som idag ansöker om socialbidrag och slutligen antyda 
hur de institutionella villkoren har förändrats de senaste decennierna.  

De senaste 20 åren har sammansättningen bland bidragsmottagarna föränd-
rats. I första hand handlar det om att andelen utrikes födda bidragsmottagare 
ökat kraftigt. Mot bakgrund av dagens situation då stora grupper av människor 
flyr från krig och fattigdom, är detta en fråga som knappast minskat i aktuali-
tet. En annan skillnad mot tidigare är att de genomsnittliga bidragstiderna har 
ökat. Som jag visat tidigare i avhandlingen är sannolikheten för att behöva 
socialbidrag betydligt högre för den utrikes födda befolkningen än för den 
inrikes. Olika forskare menar också att de långa bidragstiderna inneburit att 
sammansättningen av bidragsmottagarna har förändrats mot en ökande margi-
nalisering, vilket innebär att bidragsmottagarna idag skulle ha större svårig-
heter än tidigare (Bergmark, Bäckman & Minas 2013). Men även i den nor-
diska undersökningen bedömdes en förhållandevis stor andel av bidragsmotta-
garna som mindre resursstarka. 

Utöver att vara nyanländ till Sverige är orsakerna till bidragsmottagande 
nu, liksom för 20 år sedan, i första hand knutna till arbetslöshet, svag eller 
ingen anknytning till arbetsmarknaden men också individuella faktorer som 
ohälsa och låg utbildning har betydelse. Det finns ingen anledning att, utifrån 
dagens forskning, omvärdera den tidigare kunskapsbilden av orsakerna till att 
människor uppbär socialbidrag (Salonen 2010). 

Kraven på arbetsmarknaden har successivt ökat till följd av den ständigt 
pågående strukturomvandlingen. Utvecklingen mot en alltmer flexibel arbets-
marknad med större osäkerhet och sämre arbetsförhållanden för vissa än tidi-
gare, påverkar i första hand lågutbildade och grupper med svag förankring på 
arbetsmarknaden, som ungdomar och utrikes födda. Detta är dock inget nytt 
fenomen. Likartade förhållanden var dock aktuella också för några decennier 
sedan men utvecklingen verkar ha accelererat. Jag vill dock kortfattat beröra 
några andra förändringar som kan ha betydelse för dagens bidragsmottagare.      
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Regelförändringar inom a-kassan har inneburit att inflödet till a-kassorna har 
minskat och utflödet har ökat. Det innebär att fler människor än tidigare står 
utan ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Likaså har regler ändrats inom 
sjukförsäkringen, som bl.a. medfört att möjligheterna till sjukskrivning har 
begränsats. Även om det inte tycks vara klarlagt om dessa förändringar påver-
kat socialbidragsmottagandet kan det inte uteslutas. Sammantaget kan man 
säga att socialbidraget i högre utsträckning än tidigare kompenserar för hål i 
välfärdssystemen. 

Jag har tidigare i avhandlingen redovisat forskning som tyder på att trösk-
larna generellt tycks ha höjts för att överhuvudtaget komma ifråga för social-
bidrag. Ett flertal forskare visar att prövningen av rätten till socialbidrag har 
blivit noggrannare och att kontrollerna har ökat (Minas 2005, Stranz 2007). De 
ändringar som gjorts i socialtjänstlagen och som tidigare refererats, innebar 
bl.a. ökade krav i första hand på arbetslösa ungdomar. Generellt har arbets- 
och aktiveringskraven på alla arbetslösa socialbidragsmottagare ökat vilket 
också gäller betoningen på enskilda individers eget ansvar för sin situation. 
Men parallellt med denna utveckling, som gäller skyldigheter finns också ett 
tydligt spår som handlar om individens ökade rättigheter, som har förtydligats 
och preciserats. En fråga är dock om dessa skillnader har någon betydelse för 
den som idag är inne i systemet och har socialbidrag under längre perioder? 
När det gäller den institutionella miljön kan man konstatera att det finns inslag 
som har överlevt under lång tid.  

De senaste decennierna har stora förändringar ägt rum både i omvärlden 
och i det svenska samhället, både politiska, ekonomiska och sociala. Sedan 
den undersökning som avhandlingen har som sin utgångspunkt och som ge-
nomfördes i början av 1990-talet, har Sverige genomgått två allvarliga eko-
nomiska kriser, som påverkat omfattningen av socialbidragsmottagandet. Där-
utöver har ett flertal regelskärpningar ägt rum inom olika delar av socialför-
säkringssystemet. Socialtjänstlagen, i sin tur har ändrats i riktning mot å ena 
sidan skärpta krav på enskilda, å andra sidan ökade rättigheter. Trycket på 
enskilda individer att ta sig ur socialbidragsmottagande verkar generellt ha 
ökat samtidigt som det tycks vara allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden 
och därmed få del av de generella trygghetssystemen. Det tycks med andra ord 
som om situationen för människor som befinner sig i en utsatt social position 
generellt har hårdnat på en del sätt. I vilken utsträckning dessa förändringar 
ska ses som avgörande skillnader som påverkar tolkningen av resultatet och 
den generella förståelsen av långvarigt bidragsmottagande, kan naturligtvis 
diskuteras.  

Att omvärlden och samhället förändras påverkar givetvis människors vill-
kor och tillvaro. Jag vill dock hävda att de grundläggande betingelserna för 
dem som befinner sig i en ekonomiskt och socialt utsatt situation och har 
långvarigt socialbidrag inte är påfallande annorlunda idag än för 20 år sedan. 
Att vara hänvisad till samhällets yttersta skyddsnät innebär att befinna sig i 
underläge och att mer eller mindre sakna kontroll över situationen. Av den 



206 

forskning och de rapporter som publicerats på 2000-talet tycks erfarenheten av 
att ha långvarigt socialbidrag vara densamma som tidigare (Sunesson 1981, 
Svedberg 1994 och Karlsson 2006). Resultaten och beskrivningarna tyder 
också på att det arbete som bedrivs vid landets socialkontor, generellt är sig 
ganska likt över tid, vilket t.ex. innebär en fortsatt ensidig fokusering på pen-
ninghantering och brist på långsiktiga satsningar för att bidra till att hjälpa 
klienter med deras försörjningsproblem. Sålunda menar jag att åtskilligt av det 
som kommit fram i denna studie har relevans också idag. En liknande studie 
som den som presenterats i avhandlingen, genomförd idag skulle, å ena sidan 
kanske visa på andra mönster och i viss mån generera annan kunskap. Å andra 
sidan skulle det föränderliga och mångtydiga i människors liv, antagligen 
framträda i minst lika hög utsträckning, förändringsmönster som bara uppen-
barar sig när man följer individer över tid. Andra aspekter som sannolikt 
skulle vara desamma handlar om upplevelsen av att ha långvarigt socialbidrag 
och att vara utlämnad åt samhällets ”restsystem.” 
 

Avslutande reflektioner   
Under de senaste decennierna har politiker ofta framhållit ett minskat bi-
dragsmottagande som något önskvärt. I första hand tycks det handla om att 
minska kostnaderna. Det framgår inte minst av det mål som den tidigare soci-
aldemokratiska regeringen formulerade om att antalet bidragsmottagare skulle 
halveras. Orsakerna till att människor behöver socialbidrag är många och kan 
vara både individuella och strukturella, ofta i växelverkan. En viktig struktu-
rell faktor är, som nämnts situationen på arbetsmarknaden. Utformningen av 
socialförsäkringssystemen är en annan och innebär att enskilda individers 
förhållande till arbetsmarknaden får en avgörande betydelse. Andra viktiga 
faktorer handlar om demografiska förhållanden, invandrings- och flyktingpoli-
tiken. Fattigdom, förföljelser och krig gör att människor flyr sina hemländer 
för att söka sig ett tryggare och bättre liv någon annanstans. Av dessa skäl 
måste omfattningen av andelen personer med socialbidrag liksom kostnaderna 
tillåtas variera över tid. I socialtjänstlagen anges att den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bi-
stånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Kvantitativa målsätt-
ningar om att minska kostnaderna för bidragsmottagande kan därför innebära 
en risk att motverka lagens målsättningar och intentioner. En central lärdom 
från denna studie är att människor både vill och kan ta sig ur bidragsmotta-
gande men att det ibland kan ta tid.    

De flesta longitudinella studier om socialbidragsmottagare är registerstu-
dier. Av de svenska registerstudierna är uppföljningstiden som längst 10 år (se 
t.ex. Bergmark & Bäckman 2007). För svenska förhållanden är detta en lång 
tidsperiod men sannolikt ändå alltför kort för att det ska gå att dra några slut-



207 

satser om hur det ”går” för människor på sikt. Studierna är intressanta och 
viktiga och visar hur läget ser ut på gruppnivå men inte på individnivå. Idag är 
kunskapen om hur människors liv sett ut både före bidragstiden och efter 
mycket begränsad. En slutsats i avhandlingen är därför att det är av grundläg-
gande vikt med kvalitativa studier där enskilda individer följs upp under 
längre perioder. Den här studien utgör ett sådant bidrag. En ansats som i den 
här avhandlingen bygger på förtroende och att man som forskare har ett in-
tresse av att skapa en relation med sina intervjupersoner, som innebär att man 
kan återkomma under lång tid.  

På vilket sätt har livsloppsansatsen i avhandlingen bidragit till ny kunskap? 
I avhandlingen har jag strävat efter att ge de enskilda personerna en tydlig röst 
och låta deras perspektiv få en framträdande roll. Studien har tydligt visat dels 
att de människor som har långvarigt socialbidrag inte är en homogen grupp 
utan människor med skiftande erfarenheter, dels att det är fullt möjligt att ta 
sig ur socialbidragsmottagande även efter lång tid. En viktig insikt, som är ett 
resultat av den valda livsloppsansatsen, är att också människor som vid en viss 
tidpunkt i livet har stora svårigheter och som befinner sig i en utsatt position, i 
likhet med alla andra människor, förändras och förändrar sina liv. Detta är 
något som sällan framgår av olika studier på området. En annan central slut-
sats är att man bör vara mycket försiktig med att dra slutsatser om människors 
liv och göra framtida prognoser utifrån resultat som bygger på uppgifter från 
ett enda tillfälle. Denna avhandling har bidragit till att fylla en lucka både 
genom sitt upplägg och vad som framkommit i resultaten men behöver natur-
ligtvis kompletteras och fördjupas med fler studier. 
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Bilagor 
 
Brev inför uppföljningsintervjun 2008/2009 
 
Hej (NN)! 
För ungefär 18 år sedan intervjuade jag dig för ett projekt om socialbidrag och 
de villkor det innebär att under en längre tid behöva söka socialbidrag och ha 
kontakt med socialtjänsten. Forskningsprojektet var förlagt till Institutionen 
för socialt arbete vid Stockholms universitet. Vi träffades vid två tillfällen med 
ett års mellanrum och vid det sista tillfället fick jag möjlighet att göra en 
längre bandad intervju med dig.  

Syftet med detta brev är att jag skulle vilja komma i kontakt med dig för att 
fråga om du kan tänka dig att ställa upp för ytterligare en intervju. Denna gång 
skulle intervjun ha mer fokus på livet i största allmänhet än på socialtjänst och 
socialbidrag. Andra teman skulle vara vad som har hänt under de år som gått 
och vilka glädjeämnen och svårigheter som du varit med om. Det är mycket få 
studier som har möjlighet att följa personer under en så lång tid och därmed få 
kunskap om på vilket sätt kontakt med socialtjänsten kan påverka livet i ett 
längre perspektiv. 

 Under årens lopp har jag av och till tänkt att jag skulle vilja gå vidare och 
utveckla den kunskap som intervjuerna med dig och andra gav. Det jag nu vill 
göra är att skriva en avhandling som ska bygga på de intervjuer jag gjorde i 
början av 1990-talet och förhoppningsvis också på ytterligare en intervju med 
dig och de andra intervjupersonerna för att få mer kunskap om hur ditt liv har 
utformats.  

Det är kanske inte helt lätt för dig att ta ställning till min förfrågan men jag 
kommer att kontakta dig om någon vecka för att höra hur du ställer dig till 
detta. Om du vill ta kontakt med mig för att få mer information innan jag hör 
av mig, är du välkommen att kontakta mig på telefon 075 247 32 97 eller via 
e-post till ingrid.jonasson@socialstyrelsen.se.  

Numera är jag anställd på Socialstyrelsen men mitt forskningsprojekt gör 
jag på deltid vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö 
universitet. Mina handledare är professor Tapio Salonen, Växjö universitet 
och docent Evy Gunnarsson, Stockholms universitet. 

 
Med vänlig hälsning 
Ingrid Jonasson 
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Tabell 1 Schematisk bild av intervjupersonernas situation vid grundintervjun omkring 1990 
(intervjuformulär) 

 Ålder Civil-
stånd 

Utbildning Orsak till kon-
takt 

Fysisk och psy-
kisk hälsa 

Aktuell 
situation  

Lasse 30  Ensam-
stående 

Avbrutna 
grundskole-
studier.  
Chaufförs-
utbildning 

Arbetslös Vissa psykiska  
besvär 

Arbetslös. 
Inskriven vid 
Rehab-team 

Miguel 35  Gift, två 
barn 

Ca 3 års 
universi-
tetsstudier 

För låg arbetsin-
komst/ för stor 
 försörjningsbörda 

Fysiska och 
psykiska problem 

Heltidsarbete. 
Fast anställ-
ning. 

Kata-
rina 

31  Ensam-
stående 
med 1 
barn 

2-årigt 
gymnasium 
(vårdlinje) 

Varierande: För 
låg arbetsinkomst,  
stor försörjnings-
börda. Kontakt- 
familj 

Vissa psykiska 
problem 

Heltidsarbete. 
Fast anställ-
ning 
 

Ivan 43  Gift, två 
barn 

Gymna-
sium. 
Byggnads-
ingenjör. 
Fastighets-
kötarutb. 

För låg arbetsin-
komst/ för stor  
försörjningsbörda 

Psykiska problem  Heltidsarbete. 
Fast anställ-
ning 

Ann-
Louise 

24  Ensam-
stående 

3-årigt 
gymnasium 

Otillräckligt 
utbildningsbidrag.  
Kontakt med 
narkomanvårds-
grupp.  

Fysiska problem 
och vissa psykiska 
problem. 
Tidigare narko-
tikaproblem. 

AMU-
utbildning. 
Extrajobb 10 
tim/vecka. 
Kontakt 
öppna krimi-
nalvården. 

Glenn 45  Ensam-
stående 

8-årig 
folkskola 

Psykiska problem  Psykiska pro-
blem. Tidigare 
alkoholproblem. 

Arbetslös och 
ibland sjuk-
skriven.  

Arne 36  Sam-
manbo-
ende 

9-årig 
grundskola. 
Fastighets-
skötarutb. 

Ej kontakt vid 
tillfället.  

Vissa fysiska och 
psykiska problem. 
Tidigare problem 
med narkotika 

Arbete heltid. 
Fast anställ-
ning. 

Lena 24  Ensam-
stående 
med 1 
barn 

9-årig 
grundskola 

Saknar pengar och 
arbete 

Inga hälsopro-
blem. Amfetamin 
vid enstaka till-
fällen.  

Arbetslös. 
Kontakt 
öppna krimi-
nalvården. 

Leif 36  Ensam-
stående 

Gymna-
sium 
KomVux.  
1 års uni-
versi-
tetsstudier 

Missbrukspro-
blem. Förstörd  
ekonomi. Bidrag 
psykoterapi 

Missbruk- och 
psykiska problem 

Heltidsarbete. 
Tidsbegrän-
sat, timan-
ställd 

Berit 49  Ensam-
stående. 
Vuxen 
dotter 

8-årig 
folkskola 

Arbetslös. Alko-
holproblem 

Fysiska och 
psykiska problem 
pga. tidigare 
alkoholmissbruk 

Arbetslös. 
Inackorde-
rings-hem. 
Vill ha för-
tidspension. 

Stefan 22 Ensam-
stående 

9-årig 
grundskola 

Ekonomiskt 
trassel. Bidrag  
psykoterapi 

Fysiska och 
psykiska problem. 
Missbruk i peri-
oder. 

Arbetslös. 
Väntar på 
familjevård. 
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         Tabell 2 Schematisk bild av situationen vid uppföljningsintervjun omkring 1991 
(intervjuformulär) 
 Aktuell situat-

ion/försörjning 
Socialbyrån Fysisk och psykisk 

hälsa m.m. 
Egen bedömning av 
situationen jmf med 
året innan  

Lasse Sjukskriven. 
Arbetslös 

Fortsatt socialbidrag 
och regelbunden 
kontakt  

Psykiska och i viss mån 
fysiska problem.   

Mår sämre psykiskt än 
året innan. Kontakt 
öppna psyk. 

Miguel Fortsatt heltids-
arbete 

Fortsatt socialbidrag 
och regelbunden 
kontakt  

Som tidigare. Fysiska 
och psykiska problem.    

Har det mycket bättre. 
I viss mån förbättrad 
ekonomi. 

Katarina Två nya arbeten 
efter att nyligen 
ha fått sparken  

Ansökt om socialbi-
drag vid två tillfällen. 
Fortsatt kontaktfamilj 

Som tidigare. Vissa 
psykiska problem. 

Varken sämre eller 
bättre 

Ivan  Fortsatt hel-
tidsarbete 

Ingen kontakt. Inget 
socialbidrag 

Psykiska problem som 
förvärrats under året, 
pga. skilsmässa. 

I stort sett oförändrat 

Ann-
Louise 

Fast arbete på 
heltid 

Enstaka kontakt med 
narkomanvårdsgrup-
pen under året 

Viss förbättring av den 
fysiska hälsan. Försäm-
ring av den psykiska 
hälsan.  Vill ha hjälp för 
ångest och depression. 

Situationen bättre.  

Glenn Sjukbidrag Ingen kontakt. Inget 
socialbidrag.  

Viss förbättring av den 
psykiska hälsan. Fortfa-
rande kontakt öppna 
psyk. Mindre alkohol-
problem. 

Situationen mycket 
bättre.  

Arne Fortsatt heltids 
arbete  

Ingen kontakt Oförändrat Situationen i stort sett 
oförändrad. Separerat 
under året 

Lena Arbetslös Fortsatt socialbidrag 
och regelbunden 
kontakt.  

Vissa psykiska problem. 
Varit på behandlingshem 
för narkotikamissbruk. 
Minskad konsumtion  

Situationen mycket 
bättre.  

Leif Läst stats-
kunskap på 
universitetet en 
termin. Nytt 
arbete som tim-
anställd (kvällar 
och helger) 

Kontakt vid ett tillfälle 
under året. Inget 
socialbidrag. 

Bättre psykisk hälsa. 
Mindre alkoholproblem 

Situationen mycket 
bättre 

Berit Arbetslös. 
Arbetat fyra 
månader under 
året 

Socialbidrag och 
regelbunden kontakt. 
Försökslägenhet på 
gång. 

Stor förbättring av den 
fysiska och psykiska 
hälsan.  Slutat miss-
bruka. 

Situationen mycket 
bättre. 

Stefan I familjevård 
sedan ca ett år 

Socialbidrag och 
regelbunden kontakt 

Förbättring av den 
fysiska och psykiska 
hälsan. Fortsatt psykote-
rapi. Slutat missbruka.  

Livet mycket bättre. 

 
 
 
 



211 

Tabell 3 Schematisk bild av intervjupersonernas situation vid den kvalitativa uppföljningsintervjun 
2008/2009.  

 Ålder Civilstånd Utbildning Aktuell situat-
ion/försörjning  

Lasse 49  Sammanboende, 1 
minderårigt barn. 

3-årigt gymnasium. Teknikut-
bildning. 

Heltidsarbete. Teknikan-
svarig.  

Miguel 55  Skild och omgift, två 
vuxna och 1 minderå-
rigt barn.  

Gymnasium. Tre års universitets-
studier. 

Heltidsarbete.  
Egen företagare.  

Katarina 50  Ensamstående, 1 
vuxet barn. 

2-årigt gymnasium. Utbildning 
inom besöksnäringen. 

Heltidsarbete.  
Personlig assistent och 
som undersköterska.  

Ivan 62  Gift, två vuxna barn. Gymnasium. Byggnadsingenjör. 
Fastighetsskötarutbildning. 

Arbetslös. A-kassa. 

Ann-
Louise 

43  Sammanboende, 
väntar sitt första barn. 

3-årigt gymnasium. AMU-
utbildning. 

Heltidsarbete.  
Kontaktperson inom 
området barn och familj.  

Glenn 63  Ensamstående 8-årig folkskola. Förtidspensionär. 
Arne 55  Sammanboende 9-årig grundskola. Fastighets-

skötarutbildning. Påbörjade 
gymnasiestudier. 

Förtidspensionär. Stu-
derande. 

 
 

De fyra från den första kvalitativa intervjun 1990/1991  
Berit 53 år Avliden 1994 
Leif 54 år Avliden 2008 
Stefan 43 år Avliden 2007 
Lena 43 år Ej avhörd. 
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Tabell 4 Sammanfattande bild av livshändelser. Miguel 
Uppväxt Uppväxt utanför Sverige med båda 

föräldrarna t.o.m. 3 års ålder. Fyra 
syskon. God uppväxt. 

 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlings-
kontakter 

 3  Föräldrarna skiljs. Endast sporadisk 
kontakt med fadern. 

 

15  Upplevde stort svek från faderns sida. 
Tar avstånd helt från fadern. 

 

19 - 21 Lämnar barndomshemmet. Reser runt 
i världen. Bosätter sig i ett europeiskt 
land.  

 

22 - 26  Juridikstudier. Sommarjobb i Sverige. 
Träffar sin blivande fru. 

 

28  Får barn.   
29  Får barn  
30  Avbryter sina studier. Reser till Sve-

rige och skaffar arbete.  
 

31 - 34  Olika arbeten inom hotellbranschen.  
34  Fru och barn anländer till Sverige.  

Boendeproblem. 
Socialbyrån och bostadsför-
medlingen. 

35 - 37  Fortsatt arbete på samma arbetsplats. 
Avancerar.  

Socialbyrån och bostadsför-
medlingen. 

38 - 39  Hustrun får arbete. Socialbidraget 
upphör. Kontrakt egen lägenhet. 

 

40  Startar eget företag.  
48  Skilsmässa  
49 - 52  Gifter om sig. Köper hus. Får barn.  
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Tabell 5 Sammanfattande bild av livshändelser. Ivan 
Uppväxt Uppväxt utanför Sverige med båda 

föräldrarna. Sju syskon. Fattigdom, 
stryk och förekomst av misshandel. 

 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlings-
kontakter 

6  Skickad till släktingar under 8 måna-
der 

 

8 - 11  Misshandlad av äldre broder.  
21  Påbörjar kamp för att få utresetillstånd  
23  -  24  Avslutar 4-årigt gymnasium.    
25 - 29  Arbete inom byggsektorn. 2-årig 

byggnadsteknisk utbildning. 
 

30 - 34  Byggnadsarbete vid ett statligt företag.   
35  Utresetillstånd. Flyttar till Sverige. 

SFI-studier. 
Socialbyrån.  

37  Föräldrarna avlider. Åker hem för 
begravning. Träffar sin blivande fru. 
AMU-utbildning till fastighetsskötare. 
Deltidsarbete som vaktmästare 

Socialbyrån och arbetsför-
medlingen. 

38  Fru och barn från tidigare äktenskap 
flyttar till Sverige. Får barn.  Heltids-
arbete som vaktmästare.  

Socialbyrån. 

42  Hustrun för arbete. Kontakten med 
socialbyrån upphör. 

 

43  Skilsmässa  
44  Gifter om sig.  
54  Problem på arbetsplatsen.   
58  Omplacerad på arbetet. Sjukskriven.  Försäkringskassan. 
60  Blev avskedad. Sjukskriven och 

därefter arbetslös. Sjukpenning. A-
kassa. 

Försäkringskassan och arbetsför-
medlingen. 
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Tabell 6 Sammanfattande bild av livshändelser. Ann-Louise 
Uppväxt Med båda föräldrarna. Inga syskon. 

God uppväxt. 
 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlings-
kontakter 

12  Nära vän med skolkamrat uppvuxen i 
en stor familj som levde på socialbi-
drag.   

 

19  Avslutade gymnasiet. Prövad narko-
tika. 

 

20 - 21  Diverse kortare arbeten.  Första ansökan om socialbidrag. 
22  Slutar arbeta. Narkoman på heltid.  Socialbyrån. 
23 - 24  Ströjobb. Villkorlig dom för grovt 

bedrägeri. Dåvarande pojkvännen 
använde skjutvapen inne och utanför 
lägenheten. Slutade knarka. Tillfälligt 
arbete. 

Socialbyrån 

24 - 25  AMU-utbildning. Extrajobb. Dömd 
till skyddstillsyn och övervakning. 

Socialbyrån, arbetsförmedlingen 
och kriminalvården. 

26 - 27  Fast anställning. Socialbidraget upp-
hör. Sanerar sin ekonomi. Föräldrarna 
skiljs. 

Kriminalvården (frivården). 

28  Övervakningen upphör. Blir själv 
övervakare. Samma arbete som tidi-
gare. 

 

31  Nytt arbete.  
33  Samma arbete som tidigare. Kontakt-

person på deltid. 
 

34  Nytt arbete. Fortsatt arbete som 
kontaktperson. 

 

39 - 40  Heltidsarbete som kontaktperson. 
Träffar sin nuvarande man. 

 

42  Väntar sitt första barn.  
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Tabell 7 Sammanfattande bild av livshändelser. Katarina 
Uppväxt Hos farföräldrarna. Inga syskon. Far-

modern: Missbruk. 
 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlings-
kontakter 

4 månader Överlämnad till farföräldrarna.  
8  Farfar avlider. Farmor får alkoholpro-

blem. 
 

8 - 13  Farmoderns alkoholproblem tilltar.  
13  Modern avlider hastigt. Begäran om 

fosterhemsplacering. Börjar på högsta-
diet.  

Socialbyrån 

13 - 17  Gymnasiestudier. Bor i fosterhem.  
18  Flyttar från fosterhemmet. Andra-

handsboende. 
Socialbyrån. Bl.a. hjälp med 
boende. 

19 - 27  Arbete som aupair. Arbete på sjukhus.  
27  Får barn.  Socialbyrån. Hjälp med kontakt-

familj. Därefter kontinuerlig 
kontakt angående denna insats.  

28 - 32  Olika försäljningsarbeten och arbeten 
inom vården. Omväxlande förvärvsar-
betande, arbetslös och sjukskriven. 
Farmodern avlider. Drar på sig skulder. 

Socialbyrån, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan. 

33 - 40  Omväxlande arbetslös och förvärvsar-
betande. Arbete på skrivbyrå, säljarbe-
ten, sjukvården m.m.    

Socialbyrån. Sporadiskt socialbi-
drag.  

41 - 43  Olika arbeten. Utbildning inom be-
söksnäringen. Anställning bemannings-
företag. 

Socialbyrån 

43  Allvarlig olycka. Sjukskriven på heltid 
och därefter på deltid. Sjukpenning. 

Sjukvården, försäkringskassan 
och socialbyrån. Sporadiskt 
socialbidrag. 

44 – 46  Socialbidraget upphör helt. Sjukpen-
ning samt olycksfallsförsäkringar.   

Sjukvården, socialbyrån och 
försäkringskassan 

46 - 51  Olika arbeten på deltid. Sonen myndig. 
Kontakten med socialbyrån upphör 
helt. 

 

51  Helt friskskriven. Två arbeten inom 
vården.   
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Tabell 8 Sammanfattande bild av olika livshändelser. Lasse 
Uppväxt Med båda föräldrarna. Inga sys-

kon. Fadern: Missbruk. 
 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlingskon-
takter  

13  Upptäcker faderns missbruk  
14  Hoppar av skolan i nionde klass  
14 - 20   Olika lagerarbeten. Föräldrarna 

skiljs. 
 

20   AMU-utbildning till bilservice-
man  

Arbetsförmedlingen.  Första ansökan 
om socialbidrag. 

25  AMU-utbildning (taxi). Fadern 
avlider.  Övertar faderns firma. 
Konkurs efter 6 månader. Blir av 
med bostaden. 

Arbetsförmedlingen. 

25 - 26  Bostadslös.  Särskild enhet för bostadslösa.    
26 - 28  Inneboende hos modern och 

hennes man. Olika chaufförsjobb. 
Modern avlider 1986. Åter bo-
stadslös. Skaffar grundskolekom-
petens. Får egen lägenhet. 

Socialbyrån. Hjälp med boende på ett 
inackorderingshem. Inskriven vid 
socialbyråns Rehab-team. 

29  AMU-utbildning (chaufför). 
Chaufförsjobb. Säger upp sig.. 
Påbörjar gymnasiestudier. 

Socialbyrån. Åter inskriven vid Re-
hab-teamet. 

30 - 31  Arbetslös och sjukskriven i ca 1 
år.  

Socialbyrån. Psykiatrisk öppenvård. 

31 - 32  Går med i ett MC-gäng. Säger upp 
sin lägenhet. och flyttar in på MC-
klubben. Oklar försörjning.   

 

33 - 34  Beslutar bryta med MC-gänget  
34  Slutför sina gymnasiestudier. 

Excel-kurser. Påbörjar en teknik-
utbildning.  

Socialbyrån. Inskriven vid ett nytt 
Rehab-team. 

37 - 38  Slutar på Rehabteamet. Chaufförs-
jobb.  Träffade sin nuvarande 
sambo.  

Socialbyrån. Hjälp med lägenhet. 

40 Får barn. Arbete som chaufför. 
Skadar sig allvarligt. Långtids-
sjukskriven.  Återupptar och 
slutför den tidigare påbörjade 
teknikutbildningen. 

Försäkringskassan 

46  Friskskriven. Arbete som taxi-
chaufför. 

 

47 - 48  Teknikansvarig på ett privat 
företag.  
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Tabell 9 Sammanfattande bild av livshändelser. Glenn 
Uppväxt Med båda föräldrarna. Två äldre 

syskon. Fadern: Missbruks- och 
psykiska problem.  

 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlings-
kontakter 

14  Flytt till modern förortslägenhet. 
Upptäcker faderns missbruk och 
psykiska problem. 

 

15   Slutar skolan och får fast arbete.  
19  Emigrerar till USA.   
20  Återvänder till Sverige för gott. Åter-

får samma arbete som tidigare. 
 

35  Företaget läggs ner. Blir av med 
arbetet. 

 

36 - 37  Försök med olika arbeten. Arbetsträ-
ning. Skyddat arbete. Sjukskriven av 
och till. Alkoholproblem. 

 

38  Arbetslös och sjukskriven. Socialbyrån. Behandlingshem.  
38 - 42  Olika folkhögskolor, ströjobb, skyd-

dade arbeten arbetslös och sjukskri-
ven.  

Socialbyrån, arbetsförmedlingen 
och psykiatrisk öppenvård. 

43 - 44  Arbetsträning (AMI). 
 

Socialbyrån, arbetsförmedlingen 
och psykiatrisk öppenvård. 

45  Sjukbidrag och därefter förtidspens-
ion. Socialbidraget upphör. 

 

46 - 50  Sanerar sin ekonomi. Lever på exi-
stensminimum. 

 

51 - 54  Flera resor till USA.  
58 år Ett flertal allvarliga sjukdomar.  
59 – 62  Flera resor till USA.  
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Tabell 10 Sammanfattande bild av livshändelser. Arne 
Uppväxt Med båda föräldrarna. Känslomässigt 

distanserade. En äldre bror.  
 

Ungefärlig ålder Händelser Myndighets- och behandlings-
kontakter 

13  Börjar på högstadiet. Börjar sniffa, 
röka cigaretter, hasch, dricka öl och 
snatta..  

Barnavårdsnämnden. 

16  Avslutar grundskolan.  
17  Omhändertagen för samhällsvård. 

Ungdomsvårdsskola. 
Barnavårdsnämnden.  

22  Ungdomsfängelse Kriminalvården. Socialbyrån. 
24  Fängelse i två år för grovt narkoti-

kabrott. 
Kriminalvården. Socialbyrån. 

26  Förturslägenhet. AMU-utbildning. Bostadsförmedlingen, arbetsför-
medlingen och socialbyrån. 

26 - 27  Fängelse för narkotikabrott. Därefter 
skyddstillsyn. 

Kriminalvården och socialbyrån. 

27 - 29  Återupptar AMU-utbildningen. 
Missbruk och nya fängelsestraff. 

Kriminalvården, arbetsförmedling-
en och socialbyrån. 

30  Blir sammanboende.  Fortsatt miss-
bruk. 

Socialbyrån i perioder. 

33   Missbruksbehandling i två år.  Socialbyrån. Behandlingshem. 
35  Olika praktikplatser. AMU-utbildning 

till fastighetsskötare. 
Arbetsförmedlingen och socialby-
rån. 

35 - 37  Arbete heltid.  
37  Separerar. Börjar missbruka. Bostads-

lös. 
Socialbyrån i perioder. 

38 - 40  Bostadslös. Missbruk. Flera fängelse-
straff. Kortare perioder av skyddat 
arbete.  

Kriminalvården och socialbyrån i 
perioder. 

40 - 44  Ett flertal fängelsevistelser. Kriminalvården och socialbyrån i 
perioder. 

44  Kritisk händelse. Flertal försök att 
sluta missbruka. 

Socialbyrån. 

45 - 46  Fortsatta försök att sluta missbruka. 
Upprepade återfall. Kamp med soci-
albyrån. Beviljas sjukbidrag och 
därefter förtidspension. 

Socialbyrån och försäkringskassan. 

47 -  50  Fortsatta försök att sluta missbruka. 
Flera återfall. 

Sjukvården. Förening för tidigare 
kriminella. 

51   Slutar missbruka.  AA och förening för tidigare 
kriminella. 

53 – 54  Påbörjar gymnasiestudier. Praktik 
inom det ideella området. 

KOMVUX och ideell förening. 

 

 

 



219 

Summary 

Title: What happened next? On former social assistance recipients from a life 
course perspective. 
 
Background and aims 
This dissertation is a longitudinal study based on qualitative interviews with 
eleven women and men on long-term social assistance at the end of the 1980s 
and beginning of the 1990s. Seven of these individuals were interviewed again 
after close to 20 years, the purpose of the follow-up to find out how things had 
transpired for these individuals and whether or not they were still receiving 
public support. We found that none were still receiving social assistance nor 
were any longer even in contact with the social services. Hence, the interviews 
focused on completely different areas.  

A large part of the existing knowledge in Sweden on long-term social as-
sistance is based on registry studies discussing the scale of economic support 
and quantitative changes thereof. Most studies are cross-sectional,  showing 
the situation of social assistance recipients from various aspects at specific 
points in time. The small amount of studies carried out with a more long-term 
perspective are generally based on a comparatively short time span. Some, 
however, are based on as much as a 10-year time line (e.g. Bergmark & 
Bäckman 2001, 2004 and 2010). These studies are important and of great 
interest, but knowledge of individual circumstances is lacking, for example 
regarding individual choices made and considerations deliberated. How indi-
viduals describe the long-term impact of receiving social assistance, the ways 
out of social assistance dependency and the way they look upon the time peri-
od of receiving social assistance have not at all previously been examined, 
something which this study has set out to rectify.  

In Swedish studies, persons on long-term social assistance often appear to 
have great difficulties finding a way out of their dependency (see for example 
Inghe 1960, Swedish National Board of Health and Welfare 1999, Bergmark 
& Bäckman 2004, 2010 and 2012). In these studies, individuals have usually 
been interviewed on one or two occasions during a limited time period of one 
or two years and often while still receiving social assistance. This means that 
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the studies have captured individuals in a problematic and particularly low-
point life situation, and the aggregate picture that then appears is of a station-
ary, marginalized group whose social problems are being reinforced and exac-
erbated over time.  

The aim of this dissertation is to shed light on how life can evolve for per-
sons with long-term social assistance during and after the termination of these 
social insurance benefits. A primary objective here is to study the changes and 
events that have occurred during the life course, to see to what extent they 
have influenced the self-sufficiency situation and how life has turned out at 
large. The human agency perspective taken means that people are viewed as 
active subjects who, within the given framework and life terms, make choices 
and shape their own lives. Therefore, special attention has been paid to how 
these individuals appear to have acted and adjusted to different events and 
situations during their life course. An essential motive of this dissertation is to 
deepen understanding of what it means to receive social assistance and to have 
done so for a long time, as well as to make visible a group that rarely becomes 
the subject of closer study.    

A key question of this dissertation, then, is the development of self-
sufficiency and work-life patterns in a longitudinal perspective. Other ques-
tions are how social assistance dependency was dealt with, for how long it 
lasted and what contributed to its ending. This dissertation also reveals what 
other events and experiences have occurred and their impact on the life course 
trajectory.  
 
Theoretical framework 
Several analytical perspectives and approaches are used, from an individual 
life course perspective to more structural ones. A general approach and inter-
pretative framework is the impact of institutional factors, including the wel-
fare state, on the life course. Another approach used in order to analyse the 
individuals’ relations to the labour market proceeds from the concept of mar-
ginality. The life course approach is, however, the main analytical tool, used 
to shed light on long-term changes in the lives of the individuals interviewed.  

 
The life course perspective  
Generally speaking, the life course perspective is about the long-term devel-
opment of individuals and the changes that take place in their lives over time 
in interaction with the society and its changes (Elder 1995, Heinz 2003). A 
fundamental premise for studies adopting a life course perspective is to view 
human development as a lifelong process. The perspective emphasizes the 
inconstancy and dynamics of humans and their surroundings, and instead of 
focus on isolated phases of life, the interaction between life phases is empha-
sized. The way various events influence individuals has to do with former 
experiences, expectations and ambitions for the future as well as societal pos-
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sibilities and limitations. Individuals create their own life course within given 
historical, cultural, social and societal frameworks. The individual is not 
viewed as a passive victim but someone who is actively making choices and 
taking decisions (Elder a.a., Giele & Elder 1998, Elder et al. 2004).  Giele och 
Elder (a.a.) point out a few key factors that in their opinion have a great influ-
ence on how the life course of individuals will turn out. Some of these are 
timing, linked lives (social integration) and human agency. Timing is about 
how consequences of events and changes in life vary depending on when they 
occur. Linked lives focuses on the fact that individuals do not live their lives 
isolated from but in interaction with others, with social institutions and social 
groups. Human agency refers to how individuals, within historical, social and 
cultural limitations, construct their own life course.   
 
The impact of the welfare state 
Previous studies, both in Sweden and other European countries, have revealed 
a clear connection between the way social security systems are constructed 
and social assistance (eg. Salonen 1997 och Leisering & Leibfried 1999). This 
is one of the reasons why social assistance dependency in society regularly 
attracts the attention of the media, politicians, public authorities and research-
ers. In most European countries the welfare state has a huge impact on the 
way individuals shape their life (Heinz & Marshall 2003). Each particular 
welfare model creates a specific framework for the life course of that coun-
try’s individuals. State policy on labour market regulations, family policies, 
retirement and so on, form, support or encourage transitions and changes 
throughout the life course (Weyman 2003), and these regulations are informed 
by normative patterns of what ought to occur in a life course and at what age 
(Leisering & Schuman 2003). Leisering och Leibfried (1999) describe the 
individual life course as the product of the interaction between the welfare 
state and the individual; the welfare state both enables and presupposes indi-
viduals who are making active choices. This dissertation focuses on the wel-
fare state in the form of the social services.  

In this work I have chosen mainly to emphasize the choices made and act-
ions taken by individuals within the existing social framework; a framework 
that is changing over time. Individuals are not just victims of institutions and 
social structures, but are able to make independent decisions enabling change 
and affecting the direction of their life. The starting point of the dissertation, 
however, is that the Scandinavian welfare model has a large impact on the 
lives of individuals and that the welfare system largely dictates the conditions 
for acting and making choices.   
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Marginality 
The starting point for analysis of the relations of the interviewees to employ-
ment is in the terms anchorage, marginality and exclusion. The concept of 
marginality has been used to delineate the situation of vulnerable groups in the 
labour market. Svedberg (1994, 1998 and 2003), who is one of those who 
have clarified the term, presupposes a continuum where the concepts of an-
chorage and exclusion are used to describe its opposite ends. Between these 
positions, individuals are moving either towards or away from these outermost 
reaches. Found in the middle, in a relatively stable position, is a group of indi-
viduals that can be described as the marginalised; that is, in a position that 
involves the risk of ending up on the periphery of the labour market or of 
becoming excluded altogether. 

Svedberg argues that the extent to which the individual is self-supporting 
and the continuance of a certain position determine where the individual 
stands on the continuum. The marginal position, however, is hard to delimit. 
The degree of marginalisation varies between individuals and individuals can 
also move in different directions. Marginality can be viewed as a state, but 
ought to be seen primarily as a process, describing a movement away from 
anchorage, towards an increasingly insecure position. The process might go 
on for a long time but eventually leads either to social exclusion or back to 
anchorage. Being in a marginal position does involve the risk of social exclu-
sion. However, the study emphasizes that the movement also might head in 
the opposite direction, that is, individuals can improve their position.         
 
Method and empirical data   
The basis of the dissertation is a Nordic comparative study carried out be-
tween 1989 and 1991. The main aim of that study was to shed light on the 
situation of long-term recipients of social assistance and what is done and can 
be done in order for their social assistance dependency to cease (Fridberg 
1993a and 1993b). In the Swedish sub-study, about 170 long-term social as-
sistance recipients were interviewed on two occasions with an interval of one 
year, using a questionnaire consisting of structured multiple-choice questions. 
Among other things, the review led to an increased knowledge of what distin-
guishes long-term recipients of social assistance from others and what factors 
appear to increase the risk of persistent social assistance dependency (Jonas-
son 1996).     

Within the framework of the Swedish sub-study a qualitative in-depth in-
terview was first carried out with eleven individuals and about 20 years later a 
follow-up interview with seven of them, so that seven individuals were inter-
viewed on four occasions: twice using a questionnaire and twice using qualita-
tive interviews. Hence, the starting point of the dissertation is a qualitative 
review and a supplemental qualitative study. The empirical data in the disser-
tation, however, mainly consists of the two qualitative interviews.  
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Seven of the original eleven interviewees were men and four were women, the 
youngest 24 years old and the oldest 49. Most were single with no children, 
but among the interviewees were also single mothers and families with chil-
dren. The level of education varied from eight-year elementary school to uni-
versity studies. Work experience varied. Many were experiencing problems 
related to their physical and mental health and existing or earlier drug abuse. 
Of the original eleven interviewees three were deceased on the later interview 
occasion and one was not possible to reach. 
       
Empirical findings and conclusions 
Many of the key results of the study are linked to the longitudinal time per-
spective. A concluding result is that cross-sectional studies of individuals in a 
vulnerable situation are of limited value. A brief look at a person’s life does 
not say much of what the rest of his or her life will look like. Displaying the 
changeable aspects of the lives of individuals is not possible without a longi-
tudinal perspective. In order to detect visible changes, for example regarding 
self-sufficiency, studies with much longer periods of monitoring on both a 
group level and on an individual level are required. The dissertation reveals 
that different time perspectives show different pictures of individual lives. 
Another conclusion is that the notion of social problems being reinforced and 
exacerbated over time is simplistic and is not supported by this dissertation. 
Even though not every individual in this study was in employment at the point 
of the last interview, all of them were in a better social and economic situa-
tion. None were receiving social assistance and none were still in contact with 
the social services. It also appears from the study that social assistance and 
social services had little impact from a life course perspective.  

The individuals interviewed for this study had different preconditions in 
terms of, for example, education, motivation and personal resources. Many of 
them have a troublesome upbringing in common. However, it appears that a 
troublesome upbringing does not necessarily equate with difficulties later on 
in life. Although some of the interviewees had a troublesome childhood, all of 
them appear to have led a rather dignified adult life, even though it did not 
always entail success in the labour market. Poor preconditions and starting 
points do not always imply that the rest of life will become a downward spiral. 

During their period of receiving social assistance, many of the interview-
ees expressed emotions and experiences that are in line with previous research 
in this area. This concerns, among other things, feelings of powerlessness, 
resignation and in some cases shame. Social security officers were perceived 
as passive and fixated on the counting and expediting of money transactions. 
These reactions and experiences must, however, be viewed in the light of most 
of the individuals still depending on social assistance at the time of the first 
qualitative interview, with limited room for action. In spite of this fact, the 
interviewed individuals were still actors reacting to and handling the situation 
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in different ways. These reactions and patterns of adjustment do not, however, 
seem to have had any impact on the way life turned out, but appear to have 
been linked specifically with the situation in question. 

For some of the persons interviewed social assistance dependency ceased 
abruptly. For others the exit procedure was considerably longer and involved a 
gradual phasing out where employment was combined with income support 
and other means of subsistence, until social assistance dependency finally 
ceased. The circumstances leading to the ending of dependency can be divided 
into factors relating to employment, family, social security and combinations 
of the three.  

A key question of this dissertation is what self-sufficiency and work-life 
patterns look like in a longitudinal perspective. The situation of the inter-
viewed group regarding self-sufficiency, employment and social conditions is 
viewed from a one-year perspective, a 20-year perspective and a life course 
perspective. The different time perspectives generated widely diverse pictures 
and knowledge. At the point of the one-year follow-up, many of the inter-
viewees appeared to be rather well off and themselves thought that their situa-
tion had improved. Some had attained a stronger connection with the labour 
market and for some social services contact had ceased or was about to cease. 
Shortly after this, however, the situation deteriorated for some. It was the 
longer time perspective that enabled a more coherent picture of the long-term 
changes in their lives to emerge with any clarity.  

The analysis of the work-life patterns showed that nearly each person had 
found themselves at some point in an insecure or marginal position in the 
labour market. In a longer time perspective it appears that these individuals’ 
labour market situation has been a constant process of moving between differ-
ent positions. This process has generally led to one or other of two extremes; 
either an anchorage in the labour market or exclusion. Attaining a more stable 
labour market position entails, among other things, qualifying for various 
social securities and thereby maintaining social protection in the event of un-
employment or illness.  

At the point of the last interview, four of the interviewees were in em-
ployment, one man in sixties had recently become unemployed after having 
worked at the same job for almost 20 years and two had gone into early re-
tirement. Those who had been become connected to or had strengthened their 
labour market position during the 20-year time period, have in common an A-
level diploma as a minimum level of educational attainment, which is in ac-
cordance with findings of earlier studies (see for example Bergmark & Bäck-
man 2001 and 2004, Halleröd 2003 and Bäckman 2011). Research shows that 
education is one of the key factors that decrease the risks of unemployment 
and long-term social assistance dependency. It is worth noting that those of 
the interviewees who exited the labour market on a permanent basis have a 
low level of education and numerous problems, for example mental problems 
and/or addiction.  
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Reflecting in retrospect on the impact of social assistance and social services, 
it appears that most of the individuals studied accord little importance to this 
period of time, but rather to completely different areas and events, such as 
family, work, life crises and relationships as more paramount influences on 
their lives. Nor did anyone appear to believe that the social services had any 
part in them ceasing their dependency on social assistance and becoming self-
sufficient.   

On the contrary, the events that the interviewees themselves believed to be 
of greatest importance were events that appeared to have changed their lives 
through resulting in new insights. Many times the dealings in question were 
so-called critical events involving various difficulties, for example during 
their upbringing, in work and family life, serious accidents and illnesses. 
Much of what these individuals brought forward revolves around decisions 
and actions in different critical situations that to a great extent coincided with 
role changes and different kinds of break ups. What all the interviewees ap-
pear to have in common is the break up from long-term social assistance de-
pendency. However, some also talked about other forms of break ups, such as 
migration and the end of criminality and/or addiction.  

Another thing that the interviewees have in common is that, as adults, they 
all appeared to have been highly motivated to improve their terms of self-
sufficiency and life situation at large. The notion of motivation and action is, 
however, complex, involving both the question of destructive and more con-
structive patterns during the life course. Situations, events and challenges thus 
have been handled in different ways.  

A general interpretation is that many of the individuals studied have en-
gaged in the pursuit of “normality” or at any rate had a strong wish for it. All 
have at some point, during a short or longer period of time, been “out of sync” 
with the general (social) expectations of society concerning what kinds of 
behaviour and so-called transitions are appropriate at different phases in life. 
Being dependent on social assistance was a situation that neither was expected 
nor wanted by any. However, wishing not to be “out of sync” applies to other 
circumstances and conditions of their lives, for example addiction and crimi-
nality. The life course perspective of the dissertation shows that “getting 
ahead” in different ways is possible, as is the attainment of a more synchro-
nized existence, even though this might first appear later on in life. 

The conditions that have had an impact on the self-sufficiency and work-
life pattern as well as the life course, appear to have been an interaction of 
structural, institutional, relational and individual factors. The structural terms 
and different societal conditions have had a large impact on the development 
of the work life and self-sufficiency of these persons over time. Professional 
support, or the lack thereof, as well as informal support from a social network 
are other factors that appear to have had an impact on the self-sufficiency 
situation and the life course in general. So-called critical events that some-
times appear to have had a crucial impact on the individuals and the rest of 
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their lives, can be added to this. What factors have had the greatest impact 
varies between the individuals, but some factors or conditions appear to con-
sistently have been more important than others depending on the life phase.     

  
Concluding remarks 
In many ways the issue of long-term social assistance dependency is more 
alive today compared with when the Nordic study started at the end of the 
1980s. The levels of social assistance continue to be high and appear to be 
independent of the state of the market. Major changes have taken place in the 
latest decades around the world and in the Swedish society – political, eco-
nomic and social. The labour market has changed and there have been chang-
es in the regulations of the social security systems, involving both positive 
amendments and deteriorations. The fact that the world around and the society 
is changing has of course had an impact on the conditions and existence of all 
individuals. However, the fundamental conditions of those who are in an eco-
nomically and socially vulnerable position and who are dependent on social 
assistance do not appear to be much different today compared with 20 years 
ago. Depending on the society’s social safety net involves being in an inferior 
position and to a great extent lacking control of one’s situation. The work 
done by the social services in this country involving this group seems in gen-
eral not to have changed much, independent of time period, which still in-
volves a one-sided focus on money transactions and lack of long-term solu-
tions to the self-sufficiency problems of the clients.  

A study similar to the one presented in this dissertation and carried out to-
day would, on the one hand, perhaps reveal other patterns and to some extent 
generate different knowledge. On the other hand, the changeability and ambi-
guity of the lives of individuals would probably appear to the same extent, 
patterns of change that only become visible when studying individuals for a 
longer period of time. Other aspects that would probably be equal are the 
experience of depending on social assistance and being submitted to the “last 
resort” of the society.      

In this dissertation, I have aimed at giving a voice to each of the individu-
als and let their perspectives play a major part. The study has revealed that 
individuals with long-term social assistance dependency do not constitute a 
homogenous group but are individuals with different experiences, and that it is 
indeed possible to break away from social assistance dependency even after a 
very long period of time. A key insight that has derived from the life course 
approach is that individuals who at some point in life experience great diffi-
culties and find themselves in a vulnerable position tend to change and also to 
change their life trajectory. This is something that rarely appears in the vari-
ous studies made in this field. Another key conclusion is that one should be 
careful not to jump to quick conclusions regarding the lives of individuals or 
make forecasts from results based on information from one single or few oc-
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casions. This dissertation is intended to fill a knowledge gap that certainly 
might also be served by further studies attempting to achieve additional and 
deeper knowledge.   
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