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Abstract 

Author: Charlotte Edvinsson 
Title: I support myself on welfare-A qualitative study of social assistance recipients idea of 
how society perceive them 
Supervisor: Agneta Hedblom  
Assesor: Torbjörn Hjort 
 
The need of social assistance has increased dramatically during the 1990s. In large due to the 
unemployment. A large number of studies have been made which look into how the clients 
have experienced their contacts with the social services. The results of these studies indicate 
that social assistance is strongly associated with feelings of shame, guilt and inferiority among 
the clients. The aim with this essay was to examine how people with social assistance 
perceive they are being treated by family, relatives, friends and the local community, but also 
how they perceive they are being portrayed in the media. The method I have chosen to use is a 
qualitative method with semi-structured interviews in order to collect data. The theory chosen 
to analyse the results with is the norm theory and I have used concepts like norms, normality, 
and normalisation. I considered this theory to be interesting because norms are present 
everywhere and our society is built upon them, but also due to the fact that you differ from 
any of these basic norms by having social assistance. In my essay I have used previous 
research studies that have primarily been done in Sweden. My empirical results indicate that 
the social assistance recipients have received help and support from their families. However, 
two of the respondents have received negative comments from people near around them about 
having received social assistance. None of the respondents has experienced any direct 
prejudices towards them from the local community. Concerning the media, only two of the 
respondents have expressed something, and this is that they believe not enough is written 
about social assistance recipients. Although the informants are treated well so do they have a 
perception of being unsuccessful, have low self-esteem and belonging to a minority. This may 
be because they feel that they deviate from society´s norms. Something that has come out of 
this study is the prejudices that social assistance recipients have against other persons in 
similar situations. 
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Förord 
 
Trots att detta är de första ord ni läser i denna uppsats så är det de sista jag skriver i denna 

långa och påfrestande process som det innebär att skriva en c-uppsats. Att inte förglömma är 

att ämnet i sig har gjort det till en intressant tid. Jag skulle vilja börja med att tacka de 

informanter som har ställt upp med sin tid och delat med sig av sina känslor och tankar, i 

många avseende högst privata. Ett stort tack även till de socialsekreterare som har hjälpt mig 

att komma i kontakt med dessa informanter. Min handledare Agneta Hedblom vill jag även 

tacka för den handledning hon har bidragit med. Jag vill även tacka min vän, Carolin 

Pettersson som alltid ställer upp. Det har blivit några vänder till biblioteket i Halmstad för 

henne under denna tid samt samtal som har fått mig att återvända till böckerna när 

motivationen har varit låg.  Ett avslutande tack vill jag ge till Magnus Lindqvist, mannen i 

mitt liv. Han har förutom att ha bidragit med kritiska reflektionen och idéer under uppsatsens 

gång även stöttat mig igenom denna tid. Utan honom hade denna uppsats inte funnits. TACK. 

 

 

 

Oskarström 2010 

Charlotte Edvinsson 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
Behovet av försörjningsstöd har under 1990-talet ökat drastiskt. Detta till stor del på grund av 

arbetslösheten. Förutom arbetslösheten har en negativ tillväxt inneburit nedskärningar i det 

sociala trygghetssystemet vilket har påverkat ekonomin i många hushåll. Nedskärningar i 

form av minskade barnbidrag och bostadsbidrag samt höjda avgifter för bl.a. sjukvård och 

läkemedel (Byberg 2002; Norström & Thunved 2009).  De som har drabbats särskilt hårt är 

ungdomar, småbarnsfamiljer och ensamstående föräldrar (Dahlberg et al. 2008;Milton 2006; 

Norström & Thunved 2009; SOU 2007:2). Vart man bor i landet är även något som påverkar 

behovet av försörjningsstöd (Dahlberg et al. 2008). Försörjningsstöd som skall ses som det 

yttersta skyddsnätet och vara något tillfälligt stöd har tack vare utvecklingen under 1990-talet 

kommit till att fungera som en allmän inkomstgaranti för de som står utan arbete och andra 

möjligheter att försörja sig (Byberg 2002; Norström & Thunved 2009). Idag sker 

försörjningsstödstagandet under allt längre tid och för allt fler människor vilket har bidragit 

till ett starkt tryck på det yttersta skyddsnätet (Norström & Thunved 2009). 

     Försörjningsstöd skall fungera som en rättighet för människor som behöver det för sin 

försörjning. Detta då inga andra resurser finns eller inte räcker till. En prövning sker alltid 

före beslut. Människor som har försörjningsstöd som inkomst skall behandlas med respekt 

och ha samma rättigheter som alla andra samt aldrig behöva känna sig förnedrade (Norström 

& Thunved 2009). 

     Många studier har gjorts där man har undersökt hur klienterna upplever kontakten med 

socialtjänsten. Det har då framkommit att försörjningsstöd är starkt förknippat med skam-, 

skuld, och mindervärdeskänslor hos dem som söker bidrag. Jag skulle därför i min uppsats 

vilja undersöka detta. Dock inte hur de uppfattar bemötandet från socialtjänsten utan istället 

bemötandet från försörjningsstödstagarens omgivning.  Blir de bemötta på ett annat sätt än när 

de var självförsörjande eller än andra som har en inkomst i form av lön. Detta vill jag 

undersöka i en mindre kommun där anonymitet inte alltid är en självklarhet. Enligt lag är det 

en rättighet att kunna få försörjningsstöd om behovet finns och ej kan tillgodoses på annan 

väg. Det är det yttersta skyddsnätet i vårt samhälle och ingenting som ska behövs kännas 

förnedrande att nyttja (Norström & Thunved 2009).   
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1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur människor med försörjningsstöd uppfattar att 

de blir bemötta av familj, släkt, vänner och lokalsamhället samt hur de uppfattar att media 

framställer dem. 

1.3 Frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att besvara följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar människor med försörjningsstöd att familj, släkt och vänner ser på dem 

nu till skillnad från när de arbetade eller till skillnad från dem som arbetar? 

• Hur uppfattar människor med försörjningsstöd att det lokalsamhälle de bor i ser på 

dem nu till skillnad från när de arbetade eller till skillnad från dem som arbetar? 

• På vilket sätt uppfattar försörjningsstödstagare att media framställer dem?  

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till att huvudsakligen utgå från en svensk kontext. Detta då det 

skulle bli alldeles för omfattande att undersöka andra länder då olika länders välfärdssystem 

skiljer sig så markant från varandra (Gustafsson 2000). Jag har valt att utgå från att göra mina 

intervjuer i ett litet lokalsamhälle då det är en speciell kontext där man kan komma att känna 

sig extra utsatt då de flesta känner varandra eller vet vilka de andra är.  Vidare har jag 

avgränsat mig genom att endast intervjua personer som har haft försörjningsstöd i minst sex 

månader. Detta för att undvika de som endast är tillfälligt aktuella och kanske då inte kan 

bidra i samma mån till undersökningen. Jag har även begränsat mig genom att inte intervjua 

personer som är inne i ett aktivt missbruk eller har omfattande psykiska problem. 

2. Tillvägagångssätt 
2.1 Val av metod- Kvalitativ forskningsmetod 
Kunskap i socialt arbete är en viktig grund för ett framgångsrikt socialt arbete. Genom 

kunskaper kan vi förutse vad som komma skall samt förstå vilka förändringar som sker om vi 

handlar på ett visst sätt. Detta på individnivå såväl som på samhällsnivå. Kunskap behövs för 

att bättre kunna organisera och styra vårt samhälle samt för att vi ska klara oss så bra som 

möjligt i livet. Genom kunskap besitter vi en säkerhet till skillnad från att om vi bara tror eller 

gissar. Förutom kunskap och erfarenhet är det viktigt med människokännedom i mötet med 
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individer, detta för att kunna ta tillvara på den enskildes individuella förmåga och resurser i 

just den aktuella situationen. Vilken kunskap som kommer till användning och eftersöks i 

socialt arbete beror på samhället i sig och vad som för stunden uppfattas som ett socialt 

problem. Detta är föränderligt över tid på samma sätt som kulturella förväntningar över vad 

som är ett problem eller inte. Grundläggande antaganden om människan och dess samspel i 

samhället fungerar dock oftast som ett underlag för hur man skall se på saker i nutid. Detta 

oftast självklara tankesättet om hur vi människor skall fungera, vad vi behöver samt hur 

samhällets normer och regler påverkar oss ger uttryck för vår kulturs allmänna samhälls- och 

människosyn (Kalman 2006). 

     Genom teorier och vetenskap belyser vi något och teorier utvecklas för att förstå och 

förklara sammanhang mellan olika sammanhang, till exempel sociala villkor. Den eller de 

teorier vi utgår från för att förstå en situation eller ett problem är även den eller de teorier som 

styr vad vi tittar efter och uppmärksammar (Kalman 2006). 

     En metod kan ses som ett redskap och som hjälp för att få saker gjorda för den som 

forskar. Det används olika metoder i forskning för att undersöka olika forskningsämnen. Detta 

beroende på vad syftet med undersökningen är. Den metod jag har valt att använda i min 

uppsats är kvalitativ metod med intervjuer för att samla in data. Förutom att öka förståelsen 

för forskningsområdet så har jag genom att använda mig av kvalitativ metod kunnat analysera 

empirin för att sedan presenterat det resultat jag fått fram (Levin 2008).  

2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer med ett antal tydligt angivna 

frågor. Dessa har jag sedan även haft möjlighet att följa upp om så behövdes. Då jag valde 

denna intervjuform fick även mina informanter möjlighet att vidareutveckla vissa svar samt 

prata relativt fritt. Fritt till skillnad från om jag hade ställt mer specificerade frågor. Jag tycker 

att detta är en passande intervjuform då det var  informanternas erfarenheter och känslor jag 

var intresserad av. Genom att använda mig av semistrukturerade frågor har jag även haft en 

möjlighet att göra en jämförelse mellan de intervjuer jag genomförde och på så sätt kunna 

hitta olika samband samt olikheter (Andersson & Swärd 2008; Aspers 2007).   

2.3 Urval och tillvägagångssätt 
För att komma i kontakt med personer med erfarenhet av försörjningsstöd tog jag kontakt med 
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Arbetsmarknadsenheten i en av Sveriges mindre kommuner. Handläggarna där 

vidarebefordrade mitt informationsbrev (se bilaga 1) till de klienter som var aktuella. När det 

hade fått ihop fem stycken som var intresserade och som passade inom ramen för mina 

avgränsningar fick jag en lista med namn och telefonnummer och kunde på så vis nå dem. Jag 

ringde upp dem och stämde träff med tre av dessa på Arbetsmarknadsenheten som stod med 

ett kontor till mitt förfogande. De övriga två hade problem med att ta sig dit där 

Arbetsmarknadsenheten ligger. Den ena på grund av avståndet och den andra på grund av att 

han precis hade fått ett arbete. Då båda dessa ändå ville vara behjälpliga så löste vi detta på 

annat sätt. Den ena intervjun tog plats på ett café i närheten av den intervjuades hem och den 

andra gjordes via telefon.  Födelseåren på de jag intervjuade varierade mellan 1949 och 1988, 

fyra av dem var män och en kvinna. I uppsatsen kommer jag benämna intervjupersonerna med 

I1, I2, I3, I4 och I5 för att behålla deras anonymitet. Intervjuerna ägde rum under april 2010. 

Jag använde mig utav bandspelare under fyra av intervjuerna, de jag träffade. Vid 

telefonintervjun hade jag svårigheter med att spela in varpå jag istället använde jag mig av en 

dator och skrev ner svaren under intervjuns gång. Tre av de intervjuer jag spelade in 

transkriberade jag sedan i sin helhet. Den fjärde intervjun valde jag att inte transkribera i sin 

helhet. Detta då vi kom in på ämnen långt ifrån de som behandlades i intervjuguiden, jag 

valde då att ej transkribera de delar som inte var relevanta för min uppsats. Att jag valde att 

använda mig av bandspelare var för att jag lättare skulle kunna koncentrera mig på samtalet 

och kunna vara aktiv i detta istället för att föra anteckningar vilket skulle kunna vara en 

distraherande faktor under intervjuerna. Jag skulle även kunnat ha svårigheter med att få med 

allt som sades om jag hade valt att anteckna istället. På så vis undvek jag att det blev mina ord 

och inte den som intervjuas som sedan kom till att analyseras. Då det inte är ovanligt att 

intervjupersoner känner sig hämmade av en bandspelare så förklarade jag att den var där som 

ett hjälpmedel för min skull, för att jag skulle kunna koncentrera mig på intervjun och inte 

misstolka något i efterhand. Jag kände inte av att intervjupersonerna blev påverkade av 

bandspelaren vilket kan ha berott på att jag förklarade syftet med den i förhand (Aspers 2007). 

       

2.4 Genomförande av intervjuerna 
Att få möjlighet att intervjua och undersöka försörjningsstödstagare så som jag har gjort är 

väldigt intressant. Jag hade en tanke före själva intervjuerna att de skulle kunna bli 
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problematiskt att genomföra dessa. Dels att kunna komma i kontakt med informanter men 

även deras inställning till att delta. Detta visades sig inte vara något problem, utan de fem 

första namnen jag fick var även de fem som jag genomförde intervjuerna med.  Jag fick 

uppfattningen av att alla fem var väldigt positiva till att delta. Detta då de pratade väldigt 

öppenhjärtligt om sin livssituation. Längden på intervjuerna varierade något vilket i sin tur 

kan ha berott på vilka sidospår intervjuerna tog. En av intervjuerna blev väldigt känslosam. 

En annan av informanterna var förvånad över att frågorna inte var mer ingående och att 

intervjun inte var mer omfattande. Alla informanterna var intresserade av att få ta del av det 

färdiga resultatet.  

2.5 Bearbetning och analys av intervjumaterial 
För att lättare kunna analysera empirin så har jag använt mig utav kodning. Genom att först 

transkribera och sedan skriva ut intervjuerna gjorde jag denna kodning möjlig. Kodningen 

gjorde jag för att kategorisera min empiri och för att sedan kunna dela in denna i olika teman. 

Dessa teman har jag sedan jämfört med tidigare forskning för att hitta skillnader och likheter 

dem emellan (May 2001). 

2.6 Etiska övervägande 
Det är viktigt att ha en etisk medvetenhet när man använder sig av intervju som metodform då 

man kan möta människor i utsatta situationer och som skiljer sig från majoriteten i samhället. 

Samtidigt som man bör behandla dem med varsamhet så kan man lyfta fram deras rätt att 

komma till tals och berätta utifrån deras egna perspektiv (Andersson & Swärd 2008).  

     Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag klart för informanterna om min roll och min 

avsikt med den intervju jag skulle genomföra. Jag förklarade även syftet med uppsatsen som 

helhet för att inga missuppfattningar skulle ske. Detta var av särskild vikt då den grupp jag 

intervjuade tillhör en socialt svag grupp genom sitt beroende av socialbidrag (Aspers 2007). 

Jag informerade även om att de kunde avbryta intervjun när som helst och om deras 

anonymitet under intervjun såväl som i framställningen av resultat i både informationsbrevet 

samt vid intervjutillfället.  

2.7 Metodens förtjänster och begränsningar  
Semistrukturerade frågor har hjälpt mig att få en viss struktur i frågorna vilket har underlättat i 

analysen (Aspers 2007; May 2001). Samtidigt gav de intervjuer jag valde att genomföra mig 
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en ökad förståelse för det forskningsområde jag undersökte. Genom att ha använt mig av 

semistrukturerade intervjuer fick jag en frihet att fördjupa de svar jag fick när jag kände ett 

behov av det och kunde på så vis föra ett samtal med informanten. De öppna frågorna gav 

informanterna möjligheten att svara på frågorna utifrån sina egna referensramar och med 

större frihet. Detta ledde i sin tur till ett informativt samtal då det avslöjade hur informanterna 

tänker och känner på ett annat sätt än om jag hade valt en annan intervjuform. Genom att 

använda mig av öppna frågor så blev de som deltog i min undersökning medskapare på så vis 

att de gavs utrymme för denne att påverka (följd-) frågorna och formulera sina svar. Detta till 

skillnad från strukturerade frågeformulär med bundna svarsalternativ så kan personen 

förmedla något om sitt sammanhang och delge sina reflektioner på ett mer subjektivt sätt 

genom större utrymme för variation (Andersson & Swärd 2008; Fred & Olsson 2002). 

Samtidigt som jag tyckte att intervjuerna flöt på bra så var jag medveten om den 

asymmetriska maktskillnaden som ofta infinner sig i sådana här intervjusituationer. Detta på 

så vis att jag som uppsatsskrivare kan styra intervjun genom mina frågor. Samtidigt kan den 

som intervjuas i sin tur påverka berättandet, genom att hämma eller begränsa detta, vilket i sin 

tur kan påverka resultatet (Andersson & Swärd 2008).  
     En nackdel med semistrukturerade intervjuer som metod som Aspers (2007) tar upp är att 

intervjun utgår helt från forskarens horisont, att det är jag i detta fall som bestämmer de olika 

temaområdena och frågorna. Det gör att det blir en begränsad möjlighet för den som 

intervjuas att lyfta fram sitt perspektiv och sina utgångspunkter.  

     Kvalitativ metod i form av intervjuer är dessvärre tidskrävande, de kan innebära flerfaldiga 

analyssvårigheter samt svårigheter med att skapa en hållbar och trovärdig relation mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad. Intervjuer är sociala möten vid vilka det alltid 

finns underliggande regler och där parterna har förväntningar på innehållet i mötet och den 

enskildas roll i mötet. Därför så är det av vikt att den som skall intervjuas är införstådd med 

de förväntningar som finns på denne. Detta för att personen i fråga ej skall känna sig illa till 

mods och att detta i sin tur skall påverka de data som kommer fram. Med anledning av detta 

var det av vikt att jag fick den jag intervjuade att känna sig deltagande i intervjun och förstå 

att intervjusvaren denne gav har betydelse då samarbete är en grundläggande förutsättning för 

genomförandet av min undersökning (Levin 2008).  
     Swärd (2000) skriver med hänvisning till Willis (1988, 1989) att forskningen om 
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upplevelser kring socialbidrag och arbetslöshet innehåller ett antal metodlogiska problem. 

Detta då intervjupersonernas svar kan påverkas av de föreställningar om social önskvärdhet 

som finns. På så vis kan det bli att intervjupersonen tonar ner det som uppfattas som 

samhällets socialt oönskade beteende för att istället betona det önskade beteendet. Svaren 

varierar sen även beroende på när intervjuerna görs, om det är under en kris eller när 

intervjupersonen har blivit självförsörjande.   

     Då jag har arbetat i receptionen samt tillfälligt som handläggare på 

Arbetsmarknadsenheten i den kommun jag valt att undersöka så har jag avgränsat på så vis att 

jag endast valt att intervjua personer jag inte tidigare haft någon relation till. 

2.8 Resultatens tillförlitlighet  
Som intervjuare är det viktigt att jag har en intersubjektiv förståelse, att jag etablerar och 

upprätthåller en kontakt med den intervjuade för att denna ska känna tillit till relationen. Detta 

för att jag ska kunna få fram viktig personlig information. Samtidigt krävs en objektivitet och 

distans från min sida för att jag ska kunna bedöma situationen. Det är viktigt att vara 

medveten om sin egen roll som intervjuare och hur den kan ha påverkat informanten, då även 

datamaterialet. En annan viktig del är att vara medveten om att mina egenskaper såsom bland 

annat, ålder, kön, etnisk tillhörighet kan ha påverkat de svar jag fick av de jag intervjuade 

(May 2001).  

     Det är viktigt att se informanterna som sociala aktörer som samspelar i den omgivning de 

befinner sig i och inte enbart se till deras situation. Dessutom är det viktigt att vara medveten 

om kulturella föreställningar och att grupper som försörjningsstödstagare är utsatta för samma 

myter som allmänheten om deras kultur. Det finns en risk att de tar till sig av dessa hörsägner 

och infogar nedvärderande attityder och tar hjälp av dessa i beskrivningen av sig själva 

(Andersson & Swärd 2008). Det är viktigt att jag försöker hålla mig objektiv och är medveten 

om dessa risker under uppsatsens gång.     

     Att icke förglömma är de antagande som finns bakom varje forskningsfråga, de som 

aktuella forskarna har men som även ofta har ett stöd genom allmänhetens synsätt i samhället. 

Det är även viktigt att vara medveten om att samma undersökning kan ge olika förklaringar 

beroende på vilka grundliggande antagande om individen den person som undersöker utgår 

från (Kalman 2006).      

     Då jag själv har varit i kontakt med människor med försörjningsstöd så måste jag vara 
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medveten om hur mina förförståelser kan ha kommit att påverka min uppsats och de resultat 

jag kommit fram till.    

3. Introduktion till försörjningsstöd 
3.1 Försörjningsstöd 
I socialtjänstlagen benämns det vi oftast kallar för socialbidrag som försörjningsstöd. Under 

årens gång har terminologin varit föränderlig, från fattigvård, socialhjälp, socialbidrag till 

försörjningsstöd (Salonen 2000). Det benämns även som ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt 

bistånd är det begrepp som innefattar all ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen medan 

försörjningsstöd endast är den del av det ekonomiska biståndet som avser de vanligaste och de 

regelbundet upprepande levnadskostnaderna (SOU 2007:2). Förr i tiden så var uppfattningen 

under en längre tid att orsaken till behov av fattigvård var lättja och arbetsovilja hos den som 

fick hjälp och man betraktade dessa individer som svaga individer (Byberg 2002). Att tvätta 

bort den gamla fattigstämpeln på dem som inte klarade av att försörja sig kan vara en orsak 

till detta begreppsbyte (Salonen 2000). Numera kallar man ekonomihanteringen inom 

socialtjänsten för försörjningsstöd, vilket pekar på att man borde kunna försörja sig själv och 

att det är ett begränsat stöd man kan få och inte hjälp (Fred & Olsson 2002). Jag kommer 

under uppsatsens gång att använda mig av varierande begrepp utifrån de olika sammanhang 

jag finner litteratur. Dock är betydelsen av de olika begreppen detsamma.  
 

       4 kap. Rätten till bistånd 
     1§ Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat  
       sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för  
       sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig  
       levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att  
       leva ett självständigt liv (Socialtjänstlagen 2001:453). 

 

Med livsföring i övrigt menas att få hjälp med alla de olika behov som den enskilde kan ha 

utöver det som omfattas i försörjningsstödet och som försäkrar en skälig levnadsnivå. Det 

görs då en individuell bedömning i det enskilda fallet. Det kan röra sig om till exempel 

bistånd till läkarvård, tandvård, glasögon, möbler och husgeråd. Detta begrepp har funnits 

med sedan socialtjänstlagen trädde i kraft för tjugo år sedan och den rättspraxis som har 

utvecklats genom åren samt Socialstyrelsens råd kan vara till hjälp i bedömning av beslut 

gällande aktuell biståndsinsats (prop. 2000/01:80).  

     Jag har och kommer att använda mig av begreppet samhälle. Med samhälle menar jag den 
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ort där en grupp människor bor tillsammans i ett nätverk av sociala relationer.  

3.2 Fattigdom 
Vem räknas som fattig och vad är fattigdom egentligen? Detta är invecklade frågor där svaren 

varierar beroende på vem du frågar. Om man är fattig eller inte handlar till viss del om de 

materiella ting man har i sina ägor men även om de behov och utgifter man har. Individens 

sociala nätverk och andra resurser spelar även in samt sin egen situation i förhållande till 

omgivningens. Man kan definiera fattigdom på många sätt. Det finns de forskare som 

hänvisar till minst 13 olika sätt att mäta fattigdom på. Jag kommer inte gå mycket djupare in 

på det mer än att nämna två stycken definitioner på fattigdom, absoluta och relativ.  När man 

mäter absolut fattigdom räknar man alla dem som har mindre tillgångar än en viss summa 

som fattiga. Om man mäter relativ fattigdom så definierar man fattigdom genom att jämföra 

de som har låga tillgångar med andras tillgångar. På så vis kan man fånga upp dem som inte 

kan vara en del av samhällslivet på samma villkor som den allmänna befolkningen. Det är i 

Sverige vanligt att definiera de som får socialbidrag, eller har inkomster under 

socialbidragsnormen som fattiga (Dahlberg et al. 2008). 

3.3 Allmän bakgrund till försörjningsstöd 
Det är rådande lagstiftning som bestämmer vilka som är berättigade socialbidrag och den 

uttrycks genom samhällets syn som är föränderlig. Det samhällspolitiska och ekonomiska 

klimatet påverkar vilka som har rätt till stöd för tillfället (Rivière 1998; SOU 2007:2). Den 

allra första svenska sociallagstiftningen kom på slutet av 1700-talet och många förändringar 

har gjorts fram till den socialtjänstlag vi har idag (Puide 2000). I januari 1982 trädde 

socialtjänstlagen i kraft och den har därefter förändras under årens gång till den lag vi idag 

använder oss av. Bland annat har den ändrats från att man har haft rätt till skälig levnadsnivå 

om behov ej kan tillgodoses på annat sätt, till att skriva in det egna ansvaret i lagen (Rivière 

1998).  

     I Sverige består välfärdspolitiken av två hörnstenar, en politik för full sysselsättning men 

även en generell socialpolitik som inkluderar alla medborgare. Man kan säga att den generella 

socialpolitiken utgår från två olika principer, inkomstbortfallsprincipen samt en princip som 

utgår ifrån att alla medborgare skall omfattas av ett grundläggande skydd vid vissa tillfällen i 

livet. Inkomstbortfallsprincipen är ett slags försäkringssystem där man utgår ifrån att alla 
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människor kan drabbas av inkomstbortfall vid till exempel sjukdom, ålder, olycksfall och vid 

barns födsel. Vid dessa tillfällen så får man en slags kompensation i form av bland annat sjuk- 

och föräldraförsäkring och pensionssystemet. Dessa förmåner är relaterade till bortfall av 

inkomst och inte till försörjningsbehov. Den andra principen, som innefattar ett 

grundläggande skydd under vissa skeden i livet som alla medborgare har rätt till, räknas bland 

annat barnbidrag och folkpension. Det finns i det svenska socialpolitiska systemet även 

selektiva inslag i form av inkomst- eller behovsprövade bidrag. Behovsprövade i form av 

bland annat bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer och inkomstrelaterade avgifter i 

form av till exempel hemtjänstservice och barnomsorg (Norström & Thunved 2009). 

Försörjningsstöd utgör det yttersta skyddsnätet för den som inte kan försörja sig själv eller 

genom det generella socialpolitiska systemet som vi har i Sverige. Detta är det mest tydligt 

särskiljande stödet med fullständig individuell behovsprövning. Det är också den enda delen 

av socialsystemet som är helt kopplat till försörjningsbehovet hos det enskilda hushållet 

(Norström & Thunved 2009).   

     Försörjningsstöd består av två delar, en schablonberäknande del, så kallad ”riksnormen” 

som är lika för alla samt en annan del där beloppen varierar individuellt. I den så kallade 

riksnormen ingår livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien, dagstidningar, telefon och TV-avgift. De övriga kostnaderna i försörjningsstödet som 

varierar individuellt är sådana kostnader som boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 

samt avgifter för fackförening och arbetslöshetskassa (Norström & Thunved 2009). För att ha 

rätt till socialbidrag ställs vissa villkor på en. En förutsättning är i första hand att den enskilde 

själv ej kan tillgodose det rådande behovet och att han själv gör det han kan för att bidra till 

sin försörjning. Detta kan vara i form av att aktivt söka arbeten eller att medverka i de 

arbetsmarknadsåtgärder som finns i kommunen (Fred & Olsson 2002; Norström & Thunved 

2009).   

     Sett till antalet klienter och kostnader så är försörjningsstöd den största verksamheten inom 

individ och familjeomsorgen (Bergmark 2000; Byberg 2002; Fred & Olsson 2002; Milton 

2006).  

     Orsakerna till försörjningsproblem varierar över tid och mellan olika grupper och även 

mellan olika individer. De personer som söker försörjningsstöd påvisar en mängd varierande 

problem som i sin tur kan hänga samman med arbetsmarknadsläget, individens bakgrund, den 
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aktuella situationen eller med specifika behov (Puide 2000). 

4. Tidigare forskning 
4.1 Introduktion 

Om man tittar på tidigare forskning mer generellt så finns det goda kunskaper om 

socialbidragstagare i Sverige. Genom olika undersökningar så vet man idag ganska mycket 

om deras försörjningssituation, familjeförhållande och utsatthet i olika avseende. Det finns 

dessutom ett flertal studier om just det personliga mötet mellan klient och socialsekreterare 

(Minas & Stenberg 2000).  

     För att hitta relevant litteratur så har jag använt mig av olika databaser, bland annat av 

Libris där jag har använt sökord som: socialbidrag, klientperspektiv, samhällets syn och 

försörjningsstöd. Jag har även varit inne på Socialhögskolans bibliotek, där jag dels sökt på 

databasen Lovisa men även rent fysiskt på biblioteket. Förutom detta har jag även besökt 

biblioteket i Halmstad. I kommande kapitlen kommer jag att belysa en del av den tidigare 

forskning jag har ansett vara relevant för mitt uppsatsämne.   

4.2 Förändrat umgänge vid försörjningsstöd      
Det verkar som att människor med ett långvarigt socialbidragstagande alltmer isolerar sig från 

omgivningen. Den skam som människor med försörjningsstöd känner samt brist på pengar gör 

att de begränsar sitt umgänge. Istället söker de nya vänner som befinner sig i liknande 

situationer. Bland dem behöver de ej ljuga om sin situation och risken minskar att de ska 

känna sig fördömda eller kränkta. Det finns försörjningsstödsstagare som menar på att de har 

mist vänner på grund av sitt behov av försörjningsstöd och att det underlättar att umgås med 

personer i liknande situation, då dessa har en annan förståelse för bristen på pengar. Även om 

inte skammen skulle finnas där så kostar det helt enkelt pengar att umgås, detta genom att 

bland annat bjuda på fika och att man får gåvor som sedan måste återgäldas. Olika nöjen 

kostar även de vilket leder till att det blir svårt att träffa nya människor (Nilsson 1989).   

4.3 Känslor hos bidragstagarna 
De starkaste åsikterna om bidragstagare kommer inte sällan från de som aldrig själva har 

behövt ansöka om hjälpen. De synpunkter som betonas är ofta fördomsfulla och 

moraliserande och en åsikt om att människor alltför ofta obefogat utnyttjar systemet finns. 
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Dessa värderingar grundas som regel på en uppfattning om att människor själva alltid bär 

skuld till sina svårigheter och att försörjningsstöd handlar om lättja och arbetsskygghet. Dessa 

myter framkallar en motvilja hos många människor att ansöka om hjälp då detta förstärker 

upplevelser av misslyckande och mindervärde hos dem (Nilsson 1989). 

     Ett grundläggande begrepp för att förstå den bidragstagandes situation är skam. De äldre 

som har erfarenheter av att ha levt ett självständigt liv och självförsörjande upplever det som 

extra påfrestande. Bara tanken på sig själva som arbetslösa och bidragsberoende får dem att 

må sämre, vilket i sin tur leder till att de försöker undvika att tänka på det. De som är yngre 

upplever det annorlunda. Det kan vara deras första upplevelse av vuxenlivet och det kan på så 

vis hämma deras kreativitet. Känslor av skam och i samband med den sårbara situationen man 

befinner sig i när man tvingas söka upp socialtjänsten kan göra att man upplever sig 

klassificerad som en av dem som inte klarar att sköta sig själv. En känsla av utanförskap kan 

då uppstå.  Det har visat sig att personer som upplever skam och mindervärdeskomplex även 

har svårare att ta sig ur bidragsberoendet. Det har även visats ett samband mellan arbete och 

hälsa och att brist på arbete kan leda till ohälsa (SOU 2007:2). Bland de vanligaste känslorna 

vid arbetslöshet enligt en undersökning som har gjorts är förlust av självkänsla, att inte 

behövas, försämrad ekonomi samt förlust av kontakt med före detta arbetskamrater 

(Socialstyrelsen 1990:6). 

     I Nilssons (1989) rapport får man ta del av en hel del känslor och tankar hos dem som har 

försörjningsstöd och jag kommer att ta upp några av dem här nedan: 
 

[---] Min uppfattning om socialbidrag innan jag gick dit första gången var att det var något 

dåligt och förnedrande. Man var ett socialfall om man gick dit. Jag har ändrat uppfattning, men 

jag känner mig som en dålig människa för att jag har socialbidrag [---]. (Nilsson 1989, sid. 48). 
 

[---] För jag är den sortens människa, att jag vill kalla socialbyrån för fattighus. Det är ett hus 

och dit går fattiga människor, alltså är det ett fattighus. Därför kan inte Sverige vara ett 

välfärdsland, som har så många fattighus[---] (Nilsson 1989, sid. 70). 
 

[---] Min syster sa till mig att gå till det sociala och försöka få hjälp. Jag berättade för min mor 

att jag tänkte gå dit. Det tyckte hon inte om. Hon sa att det var att nedvärdera sig själv och att 

det skulle hon aldrig ha gjort. Min far sa väl ingenting, men man såg på honom att han inte 

tyckte om det. [---] (Nilsson 1989, sid. 100). 
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Av de människor Nilsson (1989) intervjuade framgick tydligt en känsla av skam och 

skuldkänslor oberoende ålder och kön över att behöva gå till socialbyrån och be om hjälp. 

Detta grundade sig på hur det borde vara, att man borde klara av att försörja sig själv och inte 

behöva ligga samhället till last genom att be om hjälp. 

     Dahlberg et al. (2008) undrar om socialbidrag kan gå i arv. Kanske att det kan vara så att 

en direkt effekt av att ha växt upp i ett socialbidragshushåll kan vara att man på så sätt lär sig 

hur det fungerar att söka socialbidrag. På så vis kanske man upplever mindre eller mer känslor 

av skam, i förhållande till socialbidragstagandet. Kan det även vara så att om man har växt 

upp med föräldrar som inte har arbetat så kan detta i sin påverka den naturliga kontakten till 

arbetsmarknaden för barnen senare?  Det är inte ovanligt med studier som pekar på att barn 

som växer upp i familjer med socialbidrag själva ofta blir bidragstagare sedan som vuxna.  

    

4.4 Värdig eller ovärdig försörjningsstödsstagare? 
Redan långt tillbaka, på den medeltida lagstiftningen gjorde man klart att det var varje 

arbetsduglig människas plikt att försörja sig och inte be om hjälp. Man gjorde alltså redan då 

en åtskillnad på de ”värdiga” fattiga som inte hade arbetsförmåga och de ”ovärdiga” fattiga 

som hade arbetsförmåga och borde kunna klara sig själva (Dahlberg et al. 2008). Nilsson 

(1989) beskriver med hänvisning till Mayer och Timms (1980) och Stjernö (1985) två 

kategorier av försörjningsstödsstagare. Den ena är den grupp som är berättigade socialbidrag, 

de ärliga. Dessa har ingen skuld till sin arbetslöshet och dessa tycker man oftast synd om. Den 

andra gruppen är de som inte anses vara berättigade och uppfattas som oärliga och själva bär 

skuld till sin situation. Det har visat sig i Nilssons såväl som i Stjernö, Mayer och Timms 

forskning att socialbidragstagarna själva genomgående upplever att de tillhör den berättigade 

gruppen. De tror däremot att andra människor, även socialsekreterarna uppfattar dem att 

tillhöra den icke berättigade gruppen. Inte ovanligt med en sådan motsägelsefull uppfattning 

bland socialbidragstagare såväl som bland folk i allmänhet, att andra människor i samma 

situation skulle vara oärliga. 

     Byberg (2002) tar i sin studie upp om fusk gällande socialbidrag med hänvisning till bland 

annat Kamali (1999), Svedberg (1994), Svallfors (1989;1996;1999) och Bergmark (1995). 

Forskningsrapporter bestående av intervjuer med socialbidragstagare visar på att det hos vissa 

av dem förekommer en positiv inställning till att fuska när det gäller socialbidrag. Fuska i 
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form av bland annat ”svartjobba” och då inte uppge dessa pengar som inkomst. De verkar inte 

själva uppfatta detta som fusk eller bedrägeri av något slag. Däremot så visar studier av 

människors attityder att människor i allmänhet tror att socialbidragssystemet utnyttjas på fel 

sätt. Detta är något som även politiker och tjänstemän inom socialtjänsten instämmer i. Detta 

är dock empiriskt mycket oklart i vilken omfattning människor får socialbidrag som de ej är 

berättigade till. Att det finns de som får bidrag trots att de inte egentligen är berättigade till det 

gör att misstroende riktas mot socialtjänstens sätt att hantera det uppdrag de har. Den 

uppfattningen många har om att socialbidragssystemet missbrukas är i sin tur ett hot mot dess 

legitimitet. Konsekvenserna blir sannolikt att de som har rätt till bistånd blir misstänkta för att 

utnyttja systemet, att ta emot socialbidrag utan att vara berättigade. Detta i sin tur är 

kränkande för dem (Byberg 2002). 

     Det finns även studier som visar på att det finns många personer som har rätt till 

socialbidrag och ändå inte söker. En av anledningarna till detta kan vara att det känns 

förnedrande att söka socialbidrag menar Byberg (2002) och hänvisar till Gustafsson (1987). 

En annan orsak kan vara de skamkänslor som det medför (Dahlberg et al. 2008). 

     I Sverige och Danmark har man intervjuat 59 arbetslösa ungdomar där resultatet visade att 

inte en enda av de svenska ungdomarna medvetet valt försörjningsstöd för att slippa arbeta. 

De har försökt med alla medel för att undvika socialen och nästan samtliga anser det vara 

skamligt att leva på försörjningsstöd. Det framkom under intervjuerna att särskilt skamligt 

tyckts det vara för svenska andragenerationens invandrarungdomar. Detta då det sättet att leva 

varken accepteras av deras föräldrar eller deras svenska umgängeskrets (Swärd 2000).  

4.5 Bemötande från omgivningen   
En hel del forskning visar att attityderna till försörjningsstödsstagare och 

försörjningsstödstagande är negativa. Allmänheten anser att försörjningsstödsstagare borde 

skämmas för att de lever på skattebetalarnas pengar och att de snyltar på dessa. Denna attityd 

verkar även påverka de som har försörjningsstöd och forskning visar att bidragstagare själva 

är kritiska mot andra bidragstagare. Detta genom en uppfattning om att andra bidragstagare 

ofta lurar systemet samt att de är bristande ambition och lättja som har åstadkommit deras 

situation (SOU 2007:2).  

     Starrin & Kalander Blomqvist (2001) hänvisar till en hel del studier, varav jag kommer att 

nämna några härnedan.  
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     Studier gjorda av Jönsson och Starrin (1998) visar att försörjningsstödstagare är medvetna 

om deras sociala underläge och tror att andra uppfattar att de endast lurar systemet, att de är 

lata, inte kan sköta sin ekonomi eller har problem med alkohol eller droger. Det framgår även 

i en studie gjord av Rank (1994) med personer som har försörjningsstöd att 2/3 av dessa har 

behandlats på ett annorlunda sätt av sin omgivning sedan det framkommit att de har 

försörjningsstöd.  

     Många av de som har försörjningsstöd känner sig som en andra gradens människa och 

upplever känslor av förnedring, förödmjukelse och skam i samband med sin situation. Genom 

att utveckla olika strategier så kan bidragstagare hantera omgivningens negativa inställning. 

Detta genom att bland annat dölja att de har försörjningsstöd. Det framgår i intervjuer gjorda 

med bidragstagare av Mayer och Timms, (1970)  att många dolde för vänner och även familj 

att de mottog försörjningsstöd. Detta på grund av den skam de kände över att inte kunna 

försörja sig själva. Man kan säga att skam är den känsla man har när man uppfattar sig som 

mindre värd samt underlägsen. Denna känsla kan uppkomma när man blir avvisad eller blir 

medveten om en tillskriven svaghet hos en själv. Detta genom att till exempel ett mål inte har 

uppfyllts eller man inte klarar av att leva upp till de förväntningar som finns på en. En 

upplevelse av andras negativa omdömen väcker skam. Studier visar att skam är vanligt 

förekommande vid arbetslöshet Hur andra betraktar en är något som i sin tur påverkar 

utvecklingen av vår självkänsla och vår identitet (Starrin & Kalander Blomqvist 2001). 

     I Starrin och Kalander Blomqvists (2001) studie om försörjningsstödstagares ekonomiska, 

sociala och hälsomässiga förhållande framkommer att försörjningsstödsstagande män såväl 

som kvinnor tror att det är vanligt förekommande med en nedvärderande syn på dem bland 

människor ute i samhället. Av de som medverkat i undersökningen tror 8 av 10 att 

allmänheten uppfattar försörjningsstödssökande som lata personer. Personer som utnyttjar 

systemet, saknar framåtanda, inte kan sköta sin ekonomi och som har problem med alkohol 

eller droger. Att samhället skulle betrakta den bidragssökande som att den hade blivit orättvist 

behandlad, haft otur eller haft en svår barndom är det betydligt färre som tror. Studien visar 

att det är 43 procent som någon gång varit med om att någon i omgivningen har uttryckt sig 

nedsättande om dem. Detta på grund av vetskapen om att de är eller har varit 

försörjningsstödsstagare. Det framgår även tydligt att ju längre man har haft försörjningsstöd 

desto starkare är upplevelsen av att omgivningen har uttryckt sig nedsättande mot en. 
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Undersökningen visar också att män i något högre utsträckning har varit med om att någon i 

omgivningen har uttryckt sig nedsättande. Det finns även en uppfattning om svårigheter eller 

problem i kontakten med myndigheter på grund av sitt försörjningsstödsstagande. Även här är 

siffran högre hos de som har längre erfarenhet av försörjningsstöd. Något mer än hälften av de 

som har deltagit i studien uppger även att det vore förargligt om det kom ut bland grannarna 

att de har försörjningsstöd. Denna siffra är något högre hos kvinnor än män. Tankar hos de 

som har försörjningsstöd är bland annat att de uppfattas som en ”looser” och att grannarna 

skulle ändra inställning till dem om de fick vetskap om det. En uppfattning är även att 

omgivningen ofta tror att det finns missbruksproblematik eller allvarliga problem i 

äktenskapet om man går på försörjningsstöd. Att handla på rekvisition är något som uppfattas 

skamfullt av många. Även att inte kunna hitta på så mycket med sina vänner, att inte ha råd 

med det på grund av olika ekonomiska förutsättningar är något som framkallar skamkänslor. 

(Starrin & Kalander Blomqvist 2001). 

     Många undersökningar visar att det inte är avsaknaden av materiell välfärd som är det som 

känns förödmjukande. Det är först när man jämför sin egen levnadsstandard med de som har 

det bättre, som känslan av förödmjukelse blir som mest påtaglig. Det är då den sociala 

jämförelsen och de sociala förväntningarna som spelar in (Starrin & Kalander Blomqvist 

2001). 

4.6 Medias framställning av försörjningsstödstagare 
 
Mycket av det som framhävs i media om försörjningsstödstagare handlar om ungdomar. Min 

fokus ligger inte på specifikt ungdomar men jag har ändå valt att presentera en del tidigare 

forskning om dessa, då de utgör en stor andel av försörjningsstödstagarna i Sverige.  

     Medias syn på ungdomar med socialbidrag är delad visar Swärd (2000) på. Det finns en 

kritik mot samhällets behandling av ungdomar med bidrag, gällande att unga skulle 

diskrimineras, att de skulle behandlas som andra klassens medborgare eller till och med som 

slavar. Detta grundas på olika artiklar i svenska dagstidningar. Samtidigt visar andra artiklar i 

de svenska dagstidningarna på en misstro gällande ungdomar som har socialbidrag. De skriver 

då att ungdomar visst kan få arbete om de bara hade velat arbeta och att de inte skäms det 

minsta över att leva på socialbidrag. De menar även på att de har lärt sig att utnyttja systemet. 

Det är inte heller ovanligt att ungdomar upplever sig ifrågasatta av omgivningen när de har 
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socialbidrag. De behöver inte själva uppleva det som moraliskt orätt till en början att leva på 

socialbidrag men att de sedan påverkas av personer i deras omgivning som kommer med 

negativa kommentarer gällande deras bidragstagande (Swärd 2000).  

     Diskussioner i massmedia utgår ofta från att dagens ungdomar inte i samma utsträckning 

som äldre känner ett motstånd att söka hjälp.  Detta då de skulle se bidraget som en rättighet 

och inte förknippar det lika mycket med känslor i form av skam och skuld som generationen 

före dem. Dock finns det inga belägg för detta i forskningen då Swärd (2000) hänvisar till ett 

flertal studier (t.ex. Bergmark 1987, 1991; Furåker 1997; Gustafsson 1987) som visar på att 

ungdomar i lika hög grad som äldre har känslor i form av skam och nederlag vid 

socialbidragstagande. Studier visar även på att ett lika stort motstånd att söka bidrag finns hos 

ungdomsgruppen som den övriga befolkningen i sin helhet (Swärd 2000).  

    Förutom presenterad tidigare forskning så tar även samhällsdebattören Rivière (1998)  i sin 

bok ”Bidragskulturen, filosofin bakom socialbidraget” upp en hel del tänkvärda tankar som 

kan tänkas ge förklaringar till den negativa syn som finns på bidragstagandet i Sverige utifrån 

ett samhällsperspektiv. Boken behandlar inte samhällets syn på klienten ur klientperspektiv 

men är ändå intressant att behandla då Rivière för en nyliberal kritik på hur välfärdsstaten 

fungerar. Vad som även bör nämnas är att hennes bok inte är vetenskaplig utan istället har 

politisk grund och produceras inom ett speciellt sammanhang. Riviére representerar ett 

ideologiskt perspektiv som sällan lyfts fram i forskningen men som kanske är en 

förhållandevis utbredd föreställning. 

     Hon för bland annat en diskussion om rätten till bistånd gällande tidning, telefon och TV-

licens hos personer med socialbidrag. Rivière menar att det är sådana frågor som gör 

socialbidraget filosofiskt intressant då det är många icke bidragstagare som ej har råd med 

dessa sorters utgifter och att daglig tidning inte är en social rättighet utan endast en rättighet 

för socialbidragstagare. Visserligen lägger sig staten ej i vad bidragstagaren gör av sina 

pengar så tidningsproblemet uppstår aldrig men detta icke-problem visar ändå på typen av 

konflikter mellan skattebetalare och bidragstagare (Rivière 1998). 

     I ett inslag i Rapport om socialstyrelsens utredning om det ökade bidragsberoendet 

sommaren 1997 presenterade man en ung frilansande skribent som var i behov av socialbidrag 

då hennes kunder ej betalat in sina fakturor i tid. Den unga skribenten berättade även att 

hälften av hennes vänner hade socialbidrag av och till för att kunna försörja sig. Även i andra 
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intervjuer med unga skymtar denna nya attityd med socialbidrag som livsform där de bara 

väntar på att bli tillräckligt gamla för att kunna söka socialbidrag. Ett annat inslag, i TV denna 

gång, 1997, visar ett möte mellan tre jämngamla tjejer varav två var socialbidragstagare och 

en arbetstagare. Tjejen som arbetade fann till sin häpnad att de två andra med socialbidrag 

levde på en högre standard än henne. Fler exempel som detta finns där familjer med 

socialbidrag har en högre inkomst än familjer där föräldrarna arbetar (Rivière 1998).  

     Rivière (1998) för en ganska hätsk diskussion om orättvisan om att människor som har 

socialbidrag har det bättre ställt än de som arbetar och sliter för att det ska gå runt. Hon 

skriver i sin bok att det inte finns några belägg för att ungdomar numera skulle ha en annan 

syn på socialbidrag utan mer se det som en rättighet och undrar varför forskare som Sunesson, 

Salonen, Halleröd; Marklund, Vogel; Bergmark, Gunnarsson, Pettersson, m fl undviker att 

gräva i denna fråga.  

     Ministern Ulrika Messing sammanfördes med en mycket omtalad värsting för att samtala 

om ungdomsbrottslighet för ett antal år sedan. Där berättar Kristian, värstingen, om att han 

hade blivit erbjuden ett arbete på en städfirma som han hade hoppat av på grund av att hans 

lön inte skulle resultera i mer pengar än hans socialbidrag. Han anser inte sig vilja ”sjunka så 

lågt”. Media skriver sedan om detta och journalisten Marie Söderqvist, SvD, reagerar på den 

nya klientsort som Kristian representerar. De som anser sig ha stoltheten orörd så länge de går 

på bidrag men som förlorar den, den dag de tar ett arbete och försörjer sig själva (Rivière 

1998). 

5 Teori och begrepp 
5.1 Normer, normalitet och normalisering 
Jag har valt att analysera mitt material utifrån normteorin och kommer att använda mig av 

begrepp såsom normer, normalitet och normalisering. Jag anser denna teori vara intressant då 

normer är något som är närvarande överallt och hela vårt samhälle är uppbyggt runt dessa. 

Genom att ha försörjningsstöd avviker man från några av samhälles grundläggande normer. 

Intressant är hur samhället uppfattas se på dessa människor ur ett klientperspektiv och att hur 

människor med försörjningsstöd förhåller sig till detta (Repstad 2005; Svensson 2007). 

     Det finns vissa genomgående principer för hur socialtjänsten skall utformas, vilket framgår 

i socialutredningen och som har godkänts av riksdagen.  En av de viktigaste principerna är 
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normalisering. Med normalisering menas att socialtjänsten i största möjliga mån skall stödja 

den enskilde att vara som andra och att denna hjälp ej skall ges så att personen i fråga känner 

sig utpekad, särbehandlad eller stämplad (Elmér et al 2005). Men vad menas egentligen med 

att vara ”normal”? Före 1800-talet så fanns inte detta begrepp utan man började använde sig 

utav det på slutet av1700-talet och början av 1800-talet. Innebörden av det var då att vara 

”vanlig” eller att vara ”typisk”(Svensson 2007). Före dess använde man sig av begreppet 

”ideal” som innefattade det goda, det fulländade, det perfekta och något att sträva efter 

Meeuwisse 2007; Svensson 2007).  

     Idag socialiseras vi in i det normala och utvecklar på så vis en normalitet (Svensson 2007; 

Östnäs 2007). Detta gör vi genom att pröva och ompröva olika sätt att vara och tänka i mötet 

med andra människor. Normalitet står för hur vi tänker och handlar och det är något som 

upprätthålls av de värderingar och normer vi har (Svensson 2007). Norm består av en regel 

eller föreskrift för hur vi bör agera i olika lägen (Östnäs 2007). Ett samhälle består aldrig helt 

och hållet av samma normer och de varierar även i olika sammanhang. I alla dessa 

sammanhang eller grupper finns det både normalitet och avvikelser som alltid är närvarande 

(Svensson 2007).  I en studie gjord av Ohlsson (2007) bestående av intervjuer gjorde med 

femton ungdomar, alla invandrade till Sverige framgår att det de lever i en miljö där 

arbetslöshet är en norm och där det framstår vara onormalt att arbeta. Både arbetslöshet och 

försörjningsstödstagande kan ses som en normalitet hos dessa trots att de inget hellre vill än 

att arbeta. Ungdomarna får det att framstå som att alla i deras närhet har försörjningsstöd, 

vilket givetvis inte är fallet. Detta hjälper dem dock att göra det till en normalitet och på så vis 

är de inte ensamma om att söka hjälp av samhället till sitt leverne. Att de inte är ensamma om 

sitt beroende utan delar detta med majoriteten i sitt bostadsområde mildrar även deras skam- 

och skuldkänslor som bidragstagare. Det förekommer ett ständigt prövande av normerna i 

samhället då det finns åtskilliga sammanhang och kulturer på samma gång. Studier visar att 

bidragstagare som är infödda svenskar har dubbelt så stor chans att få ett arbete jämfört med 

bidragstagare med invandrarbakgrund. Särskilt svårt är det för de invandrare som endast har 

vistats en kortare tid i Sverige (Milton 2006). Lars B Ohlsson (2007) beskriver ett antal 

situationer bland invandrade ungdomar och deras bidragsberoende. Trots att mycket i deras 

situation framstod som en normalitet för dem så var de inte nöjda. Detta då de var mycket väl 

medvetna om att det inte var det ”normala” om man såg till samhället som helhet. De kände 
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utanförskap som i sin tur gav sig uttryck i känslor som skuld och skam.  

5.2 Avvikelser 
Processen att göra en avvikare ”normal” och återföra denne in i samhället igen kallas ofta för 

normalisering. Detta gör man genom att få personen att gå tillbaka till samhällsstrukturen 

genom att bli en accepterad medlem av samhällssystemet (Östnäs 2007).  

     Avvikelser är en del av normaliteten samtidigt som den utmanar den. Det som är 

avvikande märks, uppmärksammas och hotar det normala på samma gång som det gör det 

möjligt för en förändring. Dock så tänker och agerar de allra flesta så som de väntas göra 

(Svensson 2007). 

     Det är genom avvikelser som man kan definiera det normala och det är genom avvikelser 

det normala blir synligt (Svensson 2007). Trots att sökande av försörjningsstöd är en rättighet 

så kan det komma att uppfattas som avvikande då rådande normer är att man ska klara av att 

försörja sig själv (Starrin & Kalander Blomqvist 2001).   

5.3 Roller 
Att människor handlar som de gör utifrån normperspektivet gällande socialt beteende beror på 

att de har rättat sig efter de normer som råder i den kontext den befinner sig i. Väl efter att 

bestämda normer och roller är satta så tänker människor inte så mycket på hur de ska handla 

utan följer det ”handlingsprogram” de har arbetat in. Med roll menas den uppsättning normer 

och förväntningar på vad man ska göra och hur man ska bete sig i en viss social position. 

Dessa kan formuleras av andra för att sedan bli till en del av individens 

verklighetsuppfattning. En roll kan även förklaras genom en uppsättning regler, formella såväl 

som informella vilka i sin tur är knutna till hur människor i särskilda positioner beter sig och 

agerar. Det spelar ingen roll vem som har rollen utan normerna är regler för hur man uppför 

sig samt uppgifter oavsett vem det gäller. Normer kommer till när förväntningar blir stabila 

över tid, när samma förväntningar visar sig i samma sorts situationer (Repstad 2005). 

5.4 Socialisering 
En norm kan förmedlas till en person genom att följas av positiva eller negativa sanktioner 

såväl som formella eller informella sanktioner (Repstad 2005). Positiva sanktioner i form av 

belöningar och negativa i form av bestraffningar (Östnäs 2007). En negativ sanktion kan vara 

minskat bistånd om man har uteblivit från den insats man har i form av till exempel aktivering 
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av något slag (SOU 2007:2). Genom sanktioner kan man effektivt styra beteendet och dessa 

kan utgöra verkningsfulla redskap för socialisering. Socialisering är den process som gör att 

människor växer in i roller och sedan lär sig handla i likhet med dem. Denna process innebär 

även att personen tillskriver sig de normer och förmågor som behövs för att fungera ute i 

samhället (Repstad 2005). Negativa sanktioners främsta syfte är just att föra tillbaka den 

avvikande individen till gruppen, organisationen eller samhället (Östnäs 2007). 

6 Presentation och analys av empiri  
6.1 Inledning 
Här nedan följer en presentation, sammanfattning samt analys av den empiri som har legat till 

grund för denna uppsats.  

     De fem personer jag valde att intervjua bor alla i kommunen och är aktuella inom 

Arbetsmarknadsenheten där. Jag kommer här nedan att benämna dem som I1, I2, I3, I4 och I5 

för att kunna behålla informanternas anonymitet. Direkt efter varje avsnitt kommer jag att 

analysera empirin, detta för att det ska bli så tydligt som möjligt. Dels kommer jag göra detta 

med hjälp av tidigare forskning som jag har presenterat men även i vissa avsnitt med hjälp av 

de teorier jag har använt mig av i uppsatsen.  

6.2 Bakgrunden till försörjningsstöd 
Samtliga informanter är sedan tidigare bekanta med försörjningsstöd på något sätt. Detta 

genom att familjemedlemmar, nära vänner eller någon i bekantskapskretsen har eller har haft 

det. En av informanterna har själv haft det under perioder mellan arbeten för länge sedan. Det 

är ingen av informanterna som uppger att de har föräldrar som har försörjningsstöd. Tidigare 

forskning visar att det inte är ovanligt att barn som växer upp med föräldrar som har 

försörjningsstöd själva blir försörjningsstödstagare i vuxen ålder (Dahlberg et al. 2008). Att 

det skulle vara aktuellt i min undersökning går dock ej att utesluta. Detta då jag endast har 

undersökt om det är någon i familjen som uppbär försörjningsstöd i dagsläget. Jag skulle ha 

kunnat gå längre tillbaka i tiden men avstod från det då mitt huvudsakliga syfte ej var att 

undersöka detta och att jag anser det kunna vara ett känsligt ämne. 

     Gemensamt för fyra av informanterna är att de står utan arbete, tre av dem har en önskan 

om att snart komma ut på arbetsmarknaden medan den fjärde precis har ansökt om förtida 

pension. Den femte har precis fått ett arbete och väntar i sin tur på sin första lön. 
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Anledningarna till deras arbetslöshet varierar informanterna emellan. Antalet år de har varit 

aktuella för försörjningsstöd är: 2, 2, 3,17 och 19 år. Två av informanterna är strax över 20 år, 

en runt 35 år och de övriga två runt 60 år gamla. Alla har slutfört grundskolan och tre har en 

slutförd gymnasieutbildning. Det förekommer även vidareutbildning hos en av dem. Alla har 

tidigare haft arbeten i olika former. Puide (2000) menar att orsakerna till försörjningsproblem 

varierar över tid, mellan olika grupper och även mellan olika individer. De personer som 

söker försörjningsstöd påvisar en mängd varierande problem som i sin tur kan hänga samman 

med arbetsmarknadsläget, individens bakgrund, den aktuella situationen eller med specifika 

behov. Detta är något som också återfinns i min empiri. Anledningen till att fyra av 

informanterna har försörjningsstöd är enligt dem själva att de är arbetslösa. Egentligen gäller 

detta även den femte då även han har varit arbetssökande fram till nyligen då han ansökte om 

förtida pension. Anledningen till att de är arbetslösa skiljer sig åt. I3 säger själv att han har 

problem med alkoholen, han dricker i perioder menar att då är det svårt att sköta ett arbete. I1 

har haft en jobbig period, fylld med skilsmässa, konkurs av det egna företaget och en flytt 

som har resulterat till att hon fortfarande är inneboende hos sin syster. Detta har gjort att hon 

har haft problem med fokus på att söka arbete. I2 är relativt ung, har ingen färdig 

gymnasieutbildning och har inte så mycket arbetserfarenhet. Till skillnad från I4 som är lika 

gammal, men har färdig gymnasieutbildning och som precis har fått ett arbete.  I4 däremot 

menar att han kan ha haft svårare än andra att få ett arbete då han har en invandrarbakgrund 

och att han tror att fördomar om detta finns. I5 som nyligen ansökt om förtida pension sa för 

många år sedan upp sig själv från sitt arbete då nedskärningar skulle göras. Han säger själv att 

det har varit mer lönsamt för honom att få försörjningsstöd än att arbeta, detta då han har 

skulder hos kronofogden.  

6.3 Återgärder före försörjningsstöd samt under tiden. 

Fyra av informanterna har under tiden de har haft försörjningsstöd varit aktuella för olika 

åtgärder på Arbetsmarknadsenheten. Detta i form av att ha deltagit i de olika sysselsättningar 

som kommunen har att erbjuda. Alla fem informanter har under tiden de har haft 

försörjningsstöd stått till arbetsmarknadens förfogande och sökt arbeten. Det var dock endast 

två av informanterna som hade sökt arbete innan de vände sig till Arbetsmarknadsenheten 

första gången för att söka försörjningsstöd.  De andra vände sig till Arbetsmarknadsenheten 

efter bland annat konkurs, studenten eller då A-kassan strulade och inte betalade ut några 
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pengar. Enligt socialtjänstlagen skall man göra det man kan för att bidra till sin försörjning 

vilket är en förutsättning för att för att få försörjningsstöd.  Detta kan vara i form av att aktivt 

söka arbeten eller att medverka i de arbetsmarknadsåtgärder som finns i kommunen (Fred & 

Olsson 2002; Norström & Thunved 2009). Intervjuerna visar att detta är något som samtliga 

informanter har gjort under tiden de har varit aktuella för försörjningsstöd.  

6.4 Förändrad levnadssituation 
Hur deras levnadssituation har förändrats sedan de började få försörjningsstöd varierar mellan 

informanterna. Fyra av dem tycker att det förutom rent ekonomisk även har påverkat deras 

umgänge att ha försörjningsstöd. Dock inte i någon större mån men på så sätt att de inte alltid 

har råd att umgås på samma vis som förut.  I5 tycker att hans levnadssituation har blivit till 

det bättre. 
 

I5: Och jag har haft fördel av det här, för ska du gå till tandläkaren, jag menar och sånt där, 

doktorn och mediciner, jag har ju mediciner och jag menar liksom så får jag det betalt, har jag 

pension som nu va, då får jag betala allting själv. Jag menar min tjej, hon är sjukpensionär va, 

hon har diskbrock. Men jag kan lova dig, jag har faktiskt lite mer pengar att leva på varje månad 

än vad hon har sen när allt är betalt, så varför skulle jag, varför, nä jag är nöjd med det. 

 
Rivière (1998) berättar om flera fall där individer eller familjer som har försörjningsstöd har 

det bättre ekonomiskt ställt än andra som arbetar för sin livsföring. Dock är det endast I5 som 

nämner detta bland informanterna.  I1 tycker att hennes levnadssituation har förändrats en hel 

del då hon har varit tvungen att flytta in hos sin syster och hennes familj i samband med att 

hon slutade arbeta och sökte försörjningsstöd. Hon har på så vis haft svårt att bygga upp en 

egen umgängeskrets. Hennes situation har även förändrats på så vis att hon måste planera allt 

och inte kan köpa kläder och skor till sin son som tidigare. Såhär förklarar hon hur det känns 

när hon måste säga nej till sin son när han vill åka och bada med sina kusiner som han delar 

rum med: ” Så det skär i hjärtat, det är psykiskt, det är som att gå in i en torktumlare och 

komma ut urvriden som en disktrasa”. På frågan om hennes umgänge hade sett annorlunda ut 

om hon hade haft en annan inkomst svarar hon: ”Jag hade nog varit mer aktiv, varit ute och 

suttit på Eurostop (köpcenter, min kommentar) och suttit och druckit kaffe och tittat på folk, 

men jag har inte råd med det. Så det har ändrats radikalt”. Nilsson (1989) menar att det verkar 

som att många personer med långvarigt socialbidragstagande alltmer avskiljer sig från 

omgivningen. Dessutom att det är svårare för människor med försörjningsstöd att skapa nya 
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kontakter på grund av sin begränsade ekonomi, detta då det kostar att umgås. Vad som 

framgår i intervjuerna är att umgänget för fyra av dem har förändrats, för tre av dem minimalt. 

Det har inte resulterat till att någon av de tre har slutat umgås helt med någon i sitt umgänge 

utan endast att de har fått avstå vid vissa tillfällen på grund av sin ekonomi. En stor del till att 

umgänget för I1 har förändrats kan ha sin förklaring i att hon har flyttat från den stad där hon 

tidigare bodde. Att hon dessutom har haft svårt att skapa nya kontakter är något hon förklarar 

genom att hon står utan eget boende och endast är inneboende. På så vis har I1 haft svårare att 

skapa nya kontakter på grund av sitt försörjningsstöd då hon inte har hittat någon lägenhet 

inom den norm som beviljas från Arbetsmarknadsenheten. Dock bör nämnas att den av 

informanterna som inte har märkt av något negativt med försörjningsstöd utan snarare har fått 

det bättre ställt har haft försörjningsstöd näst längst av informanterna, 17 år.  
    Genomgående svarar alla informanter att det allra sämsta med att ha försörjningsstöd är att 

pengarna inte räcker till, att bidraget är för lågt.  

6.5 Familjens och nätverkets attityd/bemötande 
Det framkommer att alla informanter har fått stöd i sin omgivning av olika slag. I de flesta 

fallen har föräldrar eller ställt upp. Detta bland annat genom att köpa mat, ge bort begagnade 

möbler, låna ut pengar eller ge bort pengar till dem.  Endast en av informanterna, I3 säger att 

han inte har fått någon hjälp av omgivningen varken före eller efter han vände sig till socialen, 

varken ekonomiskt eller på något annat sätt. Det framkommer senare i intervjun att han har en 

bror som han brukar hjälpa med diverse ting och för detta brukar få en hundralapp eller så. 

Han säger även: 
 

Jag brukar säga det att jobbar svart en dag, inte fan sätter jag in det på mitt konto, det stoppar 

jag ju i fickan, det är ju inte svårare än det. Vad fan de ska in där och göra på banken, det är ju 

mina pengar, men då menar ju dem att det är en inkomst och då ska du inte ha dem. Där har 

dem fel åt helvete. Har jag fått en bonus på att jag har betalat mindre då ska ju dem lägga ut 

samma. 
 

Forskningsrapporter visar att de försörjningsstödstagare som ”svartjobbar” inte alltid själva 

uppfattar detta som fusk eller bedrägeri av något slag. Konsekvenserna av det kan bli att ett 

misstroende riktas mot socialtjänstens sätt att hantera det uppdrag de har vilket kan leda till ett 

hot mot dess legitimitet. En annan konsekvens kan vara att de som har rätt till bistånd blir 

misstänkta för att utnyttja systemet, att ta emot försörjningsstöd utan att vara berättigade. 
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Vilket i in tur är kränkande för dem (Byberg 2002). 
 
     I1 säger om familjens attityd gentemot att hon har försörjningsstöd:  

De ser inte det som något negativt direkt. Utan att det är bra att jag får hjälp. Men dom önskar 

ju, de tycker ju också när de ser summorna att det är alldeles för lite för när dom jämför med 

vad de har för kostnader så frågar de hur du kan överleva på den summan. 
 

Detta är något som överensstämmer med flera av de andra informanterna, de uppfattar inte att 

deras familjer eller vänner skulle ha någon negativ syn till att de har försörjningsstöd, utan 

istället tvärtom att de har en förståelse.  

     I2, som är strax över 20 år svarar att ingen av hans kompisar bryr sig då många av dem 

själva har försörjningsstöd. Detta är något som även har diskuterats i media, att det inte ses 

som något avvikande att ha försörjningsstöd om ett flertal i umgänget även har det. Detta 

fenomen är inte ovanligt hos just ungdomar (Riviére 1998). Studier visar att det finns de som 

lever i en miljö där arbetslöshet är norm och där det framstår vara onormalt att arbeta 

(Ohlsson 2007). Jag kommer vidareutveckla detta längre fram i uppsatsen.  

     I4 säger att hans familj har stöttat honom och att han har fått peppning av sin familj och 

vänner att söka arbete. Han menar att de vet att han inte hade gått på socialen om han bara 

hade fått ett jobb. Nu har I4 precis fått ett arbete vilket hans familj och vänner tycker är 

väldigt bra. I5 berättar när jag frågar hur det känns att leva på försörjningsstöd följande:  
 

Jag säger såhär, en kompis till mig sa till mig för några år sedan, du är en jävla parasit, du lever 

på min skatt liksom,. Jaha, är det bara du som betalar skatt i hela Sverige sa jag, sen vart han 

tyst om det. Jag menar liksom, det är att det inte känns innerst inne riktigt bra, heller, det kan 

det ju aldrig göra. 
 
Även I4 berättar om en situation där hans flickväns bror (som själv har försörjningsstöd) har 

sagt till honom ” Ni invandrare bara lever på skattepengarna”. I4 säger själv om detta: ”Jag 

förstår honom. De andra som gör det förstör mitt rykte”. Jag kommer att vidareutveckla även 

detta längre fram i uppsatsen.   

6.6 Lokalsamhällets/allmänhetens attityd/ bemötande 
Enligt tidigare forskning så är det inte ovanligt att ungdomar upplever sig ifrågasatta av 

omgivningen när de har socialbidrag. Negativa kommentarer gällande deras bidragstagande 

kan få dem att själva uppfatta sitt försörjningstagande som något negativt (Swärd 2000).  
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     När jag ställer frågan om hur de uppfattar lokalsamhällets attityd gentemot dem som 

bidragstagare skiljer sig svaren, särskilt mellan I2 och I4 som bägge är strax över 20 år.   
 

I2: Inte vad jag har märkt, jag tänker inte på det så mycket, jag bryr mig inte om vad andra 

tycker och så, tycker de illa om mig, så är det synd om dom. [---]Nä, jag har inget emot att säga 

att jag går på socialen, men det har ju inte dom med att göra, det är min ensak. Har man inget 

jobb, då får man ju säga, det är ju en sista utväg.[---] Ja, nu är det så många som har blivit 

arbetslösa, så har den siffran stigit, att folk får försörjningsstöd, så det har blivit mindre tabu att 

folk får hjälp. [---] Det är ju så med småbyar att de flesta går här, eller många av dem i alla fall.  
 

Genom att få det att framstå som att de flesta i samhället får försörjningsstöd kan få det till att 

vara en normalitet (Ohlsson 2007). Jag kommer att utveckla detta länge fram. I4 svarar på 

samma fråga:  
 

Det är många som har försörjningsstöd nu på grund av lågkonjunkturen. Det är många som ser 

ner på en för att man lever på soc. Vad är du för person? Jag kan inte säga så mycket, det är inte 

mitt land, inte min hemmaplan, finns de som har det värre, ingen utbildning alls. Jag är glad 

över mina betyg och certifikat. Man är ett snäpp bättre om man har åstadkommit lite mer. 

Känns bra för en invandrare som mig, är då ingen minoritet, utan försöker passa in och göra 

mitt bästa.  
 

Att vara en minoritet på grund av att ha försörjningsstöd är något som I4 återkommer till flera 

gånger under intervjun. Han säger att han inte vill förväxlas med de andra invandrarna som 

kommer till Sverige och inte gör någonting, bara lever på skattepengarna. När jag frågar 

honom om vilken attityd han möter från lokalsamhället när han har försörjningsstöd svarar 

han: 

    
Det här är ***, alla vet när det är den 25-e, man handlar då. Storhandlade 20-e, oj, han går nog 

på soc. Jag fick en konstig blick av kassörskan när hans mamma betalde maten åt mig sist. Men 

annars är det inget jag har tänkt på. I Större samhälle har de billigare lägenheter, i olika 

områden, typ som ***. I *** finns inget sånt. Alla lägenheter ser likadana ut, döms inte på 

samma sätt, om man inte är känd på något vis. 
 
I4 säger att i ett litet samhälle som *** så vet alla allt om alla men samtidigt så säger han att 

man inte döms efter vart man bor då alla lägenheter ser likadana ut. I5 säger att han inte möter 

någon särskild attityd från lokalsamhället då det inte är någon som vet vad han har för utgifter 

eller inkomster utan de tror att han har pension. När jag frågar I1 om hon har märkt av någon 
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skillnad under tiden hon har haft försörjningsstöd till skillnad från tidigare svarar hon:  
 

Jag kan ju gå till mig själv, för en cirka 15 år sen så var det ju väldigt skamligt att gå till 

socialkontoret, då var man ofta som man trodde alkoholmissbrukare eller knarkare.[---]  Ja det 

var som jag själv tänkte, och det var samma uppfattning i hela familjen i stort sett, varför går 

dom bara och drar. Men tiden har förändrats, det är tuffare, det är fler som är arbetslösa, så jag 

tror kanske att det har mjukas upp litegrann. Idag så är det mer allmänt accepterat att man får 

någon slags hjälp.[---] Jag skäms inte, det gör jag inte. Men det är inget du går och pratar med 

första bästa, men jag gå till socialen och får hjälp, det gör man inte, inte jag i alla fall.[---] Som 

sagt, jag går ju inte talar om det för Gud och alla människor.   
 

I3 svarar att han inte har märkt av något i det lokalsamhälle han bor, inga fördomar eller något 

annat heller. Även han menar på att det är som med andra småbyar, att de flesta, i alla fall 

många har försörjningsstöd. 

     Flertalet av informanterna uppger att de inte berättar för folk runt omkring dem i samhället 

att de har försörjningsstöd och menar att de inte har med det att göra. Tidigare forskning 

menar att bidragstagare kan hantera omgivningens negativa inställning genom att utveckla 

olika strategier. Detta genom att bland annat dölja att de har försörjningsstöd för att slippa 

andras negativa omdömen som i sin tur väcker skam. En känsla som kan uppkomma när man 

blir avvisad el blir medveten om en tillskriven svaghet hos en själv. Studier visar även att 

skam är vanligt förekommande vid arbetslöshet (Starrin & Kalander Blomqvist 2001). 

6.7 Medias framställning av försörjningsstödstagare 
Ett flertal svenska dagstidningar skriver att människor med försörjningsstöd skulle kunna få 

ett arbete om de bara ville men att de istället har lärt sig utnyttja systemet (Swärd 2000). Det 

finns även de som har försörjningsstöd som berättar i intervjuer att de hellre går på bidrag än 

försörjer sig genom ett arbete, så länge de går på bidrag är deras stolthet orörd. Olika TV- 

inslag presenterar även orättvisan mellan de som arbetar och de som har försörjningsstöd. Ett 

exempel på detta är när bägge föräldrarna i en familj arbetar men har mindre pengar över efter 

att ha betalat sina räkningar än de som har försörjningsstöd, vilket i sin tur skapar en känsla av 

orättvisa (Rivière 1998).  

     När jag ställer frågan hur de uppfattar medias syn på försörjningsstödstagare får jag svar 

som: 
 

I5: Jag vet inte vad jag ska svara på det liksom. Det enda man hör medias syn, vad man hör, är 
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att det har blivit mer och mer folk som behöver söka socialbidrag. Det är ju bara enkelt och 

statistiskt sätt konstaterande, det är ju inte. 
  

I1: Alltså jag tycker att det skrivs för lite om det, det behövs mer upplysning. Dels så folk 

ändrar synsätt för det kanske fortfarande är lite skammit att få, mest a-lagare och sådana som 

plockar ut sitt bidrag, som gått dit. [---] 
 
Uppfattningen om medias framställning av försörjningsstödstagare är vaga. Flertalet av 

informanterna har ingen uppfattning alls de har helt enkelt inte reflekterat över vad media 

skriver i tidningarna eller sänder på teven. Däremot anser I1 att media skriver för lite om det. 

Detta kanske är anledningen till att svaren är få på denna fråga.  

     När jag senare i intervjun ställer frågan om vad som skulle kunna göras för att förändra 

samhällets syn på försörjningsstödstagare så hänvisar däremot både I1 och I4 till media och 

säger:  
 

I1: [---] Ja precis, att göra reportage. Och att ändra den allmänna uppfattningen, att det inte bara 

är A-lagare som har, utan det är vilka familjer som helst som det kan drabbas. Åh samhället det 

är ju mildare i synen men den är fortfarande dragen åt det negativa hållet, att det inte är riktigt 

okej, när man själv är i den situationen, för jag har liksom ingen missbrukarbakgrund, jag har en 

bra social grund att stå på, ändå är jag här, det kan hända vad som helst. 
 

I4: [---] Jaja, det finns jättemycket att göra. Media kan hugga tag i det. Hallandsposten, kan 

lägga in en annons. - Nu är det sju invandrare som vill jobba och fått jobb. Lyfta upp att det 

finns de som vill jobba, som berättar.[---] Finns folk som är invandrare som vill ha ett jobb, inte 

bara vill vara hemma o slippa.  

6.8 Egna känslor och tankar kring sitt försörjningsstöd 
 
Att inte kunna försörja sig själv kan göra att man uppfattar sig som mindre värd samt 

underlägsen. Detta i sin tur kan bidra till en känsla av skam vilket inte är ovanligt vid 

arbetslöshet. Denna känsla kan även vara ett resultat av att inte ha uppfyllt sina mål eller 

klarat av att leva upp till de förväntningar som finns på en (Starrin & Kalander Blomqvist 

2001). När jag frågar informanterna om deras egna känslor och tankar kring försörjningsstöd 

svarar det en av dem såhär: 

 
I1: [---] Men jag menar om jag tillbaks till för 10 år sedan, då hade inte jag en tanke jag hade 

jobb jag väntade barn och min social situation, ja vi hade två löner jag och min före detta så vi 
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hade det jättebra. Då hade jag själv den inställningen -va fan ska dom gå till socialen för att 

plocka pengar, dom kan gå ut och plocka ris i skogen än att bara gå och dra. Man det bra ställt, 

bra på fötterna och är psykiskt stabil, ja då ser man liksom bara till sin egen närhet. Sen vad de 

andra gör liksom, det för dom skylla sig själv inom citationstecken. Varför kan dom inte göra 

något åt sin situation? 

  

Jag frågar I1 om det hon säger kan grunda sig i avundsjuka och hon svarar då: 
 

I1: Ja, men det kan mycket väl vara så, här går jag och sliter och jag jobbar fan mig fingrarna 

blodiga, och får verkligen slita för min lön och jag betalar min hyra och jag tar inga jävla 

bidrag, och bla, bla, bla, och så kommer man i den situation själv. Jag skäms idag över hur jag 

har tänkt, för nu vet man hur lätt det är att hamna där. Jag har haft en stabil bakgrund[---]. Om 

man jämför med en väninna jag hade i *** som gick och plockade ut, hon hade sex barn, ja, 

som jag tyckte utnyttjade systemet. [---]Här kan man säga att man har misslyckats med 

någonting i livet folk tänker att man har misslyckats med någonting i livet.[---] Det är den 

uppfattningen jag, man är misslyckad om man går hit. Nu har jag ju fått se båda sidorna. Nu vet 

jag att så är det inte. Men är du inte i den situationen kan du aldrig sätta dig in i hur det är.  

 

I dagens samhälle arbetar de flesta och har uppfattningen att man ska kunna försörja sig själv. 

Detta kan således uppfattas vara en norm i samhället. Att inte arbeta blir då ett avvikande från 

denna norm. Svensson (2007) menar att ett samhälle aldrig består helt och hållet av samma 

normer och att de även varierar i olika sammanhang. Det finns sedan både normalitet och 

avvikelser som alltid är närvarande i olika grupper och sammanhang (Svensson 2007). Vad 

som framgår av empirin är att ett flertal av informanterna anser att det är många i kommunen 

som har försörjningsstöd. Detta skulle i sin tur kunna resultera i att det skulle uppfattas som 

en norm att ha försörjningsstöd. Genom att få det att framstå som att alla i ens närhet har 

försörjningsstöd, vilket ej är fallet, så görs det till en normalitet. Detta skulle betyda att man 

delar sitt beroende med många andra runt omkring. Vilket i sin tur kan mildra de skam- och 

skuldkänslor som är vanligt förekommande hos bidragstagare (Ohlsson 2007). Detta är dock 

något som statistiken talar emot då siffrorna inte är ovanligt höga när man ser hur många 

hushåll som uppbär försörjningsstöd i kommunen. Att de flesta av informanterna inte vill 

berätta för omgivningen att de har försörjningsstöd är även det något som talar emot att det 

skulle vara en normalitet i kommunen. Dock är det inget som säger att det i vissa fall skulle 

kunna ses mer som en norm än ett avvikande beteende. Detta då grundat på det umgänge man 
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har och hur de förhåller sig försörjningsstöd. 

     Även om sökande av socialbidrag är en rättighet så kan det komma uppfattas som 

avvikande då gällande normer i samhället är att man ska klara av att försörja sig själv (Starrin 

& Kalander Blomqvist 2001). I4 sammanfattar detta bra enligt mig genom att säga att han 

tillhör en minoritet i samhället genom att inte arbeta. 

     I litteraturen framgår det att försörjningsstöd skall utgöra det yttersta skyddsnätet för den 

som inte kan försörja sig själv eller genom det generella socialpolitiska systemet som vi har i 

Sverige. (Norström & Thunved 2009). Detta är något som även några av informanterna har 

poängterat.  
   

I2: Det hade varit bättre om man hade kunnat försörja sig själv, inte behöva snylta på alla som 

jobbar och så. Som sagt, det är en sista utväg, om man inte kan något annat, jag hade gärna 

jobbat om jag hade fått det. [---] Nä jag har inget emot att säga att jag går på socialen, men det 

har ju inte dom med att göra, det är min ensak. Har man inget jobb, då får man ju säga, det är ju 

en sista utväg.[---] Nä inte på mig i alla fall, Men min sambo, hon tycker, hon berättar inte 

gärna att hon går på socialen, hon tycker att det är pinsamt. [---]Det är ju för att hon tror att folk 

ser illa på henne, för att hon går på socialen, att vi lever på alla andra, skattebetalarna, det är det 

hon tycker är jobbigt.[---] Jag vet inte om det är skattebetalarnas pengar eller statens pengar, 

men många tror att det är skattepengar och att vi lever på dom, att alla andra måste jobba.[---]Ja 

, dom vet ju inte tillräckligt mycket, man vet ju inte om man inte har gått här själv, hur det är, 

jag måste ju söka jobb, annars får jag ingen hjälp.[---] Ja, jag vet, jag tänkte själv så innan jag, 

när jag hade jobb, men fick en annan syn på det när jag blev tvungen att gå här själv”  
 

Att inte få sitt försörjningsstöd en månad på grund av att ha uteblivit från sysselsättning eller 

inte sökt några arbeten kan vara en form av negativ sanktion (SOU 2007:2). Genom dessa 

sanktioner kan man effektivt styra beteendet och dessa kan utgöra verkningsfulla redskap för 

socialisering vilket är en process bland annat innebär att personen tillskriver sig de normer 

och förmågor som behövs för att fungera ute i samhället (Repstad 2005). 

     När jag frågar I5 hur han tycker det känns att leva på försörjningsstöd svarar han: 
 

I5: Men om du ställer mig mot väggen, och frågar hur känns det, klart att det inte känns bra. 

Jobbar man får man ett visst självförtroende också, jag jobbar i alla fall, jag gör någonting, jag 

gör lite nytta, man kan ju liksom ibland gå och känna sig värdelös och sådär [---] Det var ju så, 

tittar jag när jag var liten på 50-60 talet så, det var få som gick till socialen på den tiden vet du, 

det var skam att gå till socialen förstår du, på den tiden så hjälptes de åt, grannarna hjälptes åt, 
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släkt och vänner hjälptes åt, det gick ändå. 
 

Tidigare forskning visar även den på att en av de vanligaste känslorna vid arbetslöshet är 

förlust av självkänsla, att inte behövas, vilket I5 nämner ovan (Socialstyrelsen 1990:6). I2 

säger att han inte har något emot att säga att han går på socialen och menar på att det beror på 

ett bra självförtroende, han anser det inte vara något fel att ha socialbidrag. I2 är även den av 

informanterna som har flest i sitt nätverk som har försörjningsstöd. Även I3 poängterar att han 

inte är ensam i samhället om att ha försörjningsstöd och säger att han inte skäms över det.  

     I4 upplever att om man i dagens samhälle inte har ett arbete och kan klara sig själv så 

tillhör man en minoritet, och har inte så mycket att säga till om. Han säger även att folk tänker 

att invandrare kommer till Sverige och tar deras arbeten och gör de inte de så tar de deras 

skattpengar. Själv kom han till Sverige från Serbien när han var 3 år. I nästa mening säger 

han: ”Flickvännens brorsa har ingen utbildning och lever på soc, han sa till mig en gång att vi 

invandrare bara lever på skattepengar. Jag förstår honom, de andra som gör det förstör mitt 

rykte”. Jag frågar om det är så han ser på andra som har försörjningsstöd och han svarar då: 

”Alla är individuella, är en person, om jag inte vet hur de egentligen har det kan jag ej döma. 

Finns massor som utnyttjar systemet”. Nilsson (1989) beskriver två kategorier av 

försörjningsstödstagare. Den första gruppen är de ärliga, den grupp som är berättigade 

försörjningsstöd, som inte har någon skuld till sin arbetslöshet och som man oftast tycker synd 

om. Den andra gruppen är de oärliga, de som inte anses vara berättigade och som man anser 

själva bär skuld till sin situation. Forskning visar att försörjningsstödstagarna själva 

genomgående upplever att de tillhör den berättigade gruppen. De tror dock att andra 

människor, även socialsekreterarna uppfattar dem att tillhöra den icke berättigade gruppen.  

6.9 Informanternas egna åsikter om andra försörjningsstödstagare 
 
Vad informanterna anser om andra försörjningsstödstagare var ingen fråga som jag ställde till 

dem, detta framkom ändå på olika sätt i ett flertal av intervjuerna. I ett av avsnitten ovan 

berättar I1 om hur hon tänkte om de som hade försörjningsstöd tidigare. Hon berättar att hon 

tidigare i livet hade uppfattningen om att det bara var alkoholmissbrukare eller knarkare som 

gick till socialen. Vidare berättar hon att hon skäms över sina tankar och åsikter, nu när hon 

själv är i den situationen att behöva ta emot hjälp. Det är först nu hon förstår att vem som 

helst kan hamna där. Samtidigt berättar I1 om en väninna till henne i ***, som gick och 
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”plockade” ut, som I1 tyckte utnyttjade systemet. Även I2 säger att han hade en bild om att de 

som går på socialen endast ligger i soffan och gör ingenting. Detta var dock före han hamnade 

i denna situation själv. Han säger att han hade en annan syn på människor som går till 

socialen innan han blev av med sitt arbete. I4 berättar i avsnittet ovan om ”andra”, som ger 

honom dåligt rykte, de som utnyttjar systemet. När jag frågar I5 om han har något att tillägga 

till intervjun så säger han: 

 
I5: Du vet andra, de är andra liksom, och jag tycker man ska sköta sig så gott det går alltså. De 

har sina grejer och sina problem och jag har mina grejer och mina problem, ja, så jag ingenting, 

jag har inga speciella tankar om andra, stackare som går på socialbidrag. 

 

Tidigare forskning visar att de starkaste åsikterna om bidragstagare inte sällan kommer från 

de som aldrig själva har behövt ansöka om hjälpen (Nilsson 1989). Det är något som även 

framkommer i empirin där flertalet av informanterna delger de synpunkter de tidigare hade på 

personer som gick till socialen. Nilsson (1989) menar att de synpunkter som betonas är ofta 

fördomsfulla och moraliserande och att en åsikt om att människor alltför ofta obefogat 

utnyttjar försörjningsstödet finns. Även detta är något som överensstämmer med de tankar om 

socialbidragstagare som informanterna berättar att de hade innan de blev aktuella för 

försörjningsstöd själva. Dessa värderingar grundas som regel på en uppfattning om att 

människor alltid själva bär skulden till sina svårigheter och att socialbidrag handlar om lättja 

och arbetsskygghet (Nilsson 1989). Något som även informanterna tycks ha instämt till 

tidigare. Detta innan de visste hur lätt det var att ”hamna” där. Dock berättar en av 

informanterna att han inte vill deltaga i en av kommunens sysselsättningar detta då han anser 

att det endast är alkoholister och missbrukare som deltar där. Hur skulle det se ut om han gick 

där menar han. Han vill inte få någon stämpel på sig säger han. En av de viktigaste 

principerna för hur socialtjänsten skall utformas är normalisering. Socialtjänsten skall i största 

möjliga mån skall stödja den enskilde att vara som andra och att denna hjälp ej skall ges så att 

personen i fråga känner sig utpekad, särbehandlad eller stämplad (Elmér et al 2005). 

7 Avslutande sammanfattning  
Jag kommer här nedan att sammanfatta mitt resultat i denna uppsats. Detta genom att försöka 

besvara uppsatsens syfte med hjälp av genomförda intervjuer tillsammans med tidigare 
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forskning samt valda teorier. 

     Syftet med denna uppsats var att undersöka hur människor med försörjningsstöd uppfattar 

att de blir bemötta av familj, släkt, vänner och det lokalsamhället de bor i samt hur de 

uppfattar att media framställer dem. När det gäller bemötandet från familj, släkt och vänner så 

visar tidigare forskning att en negativ syn från deras håll på försörjningsstödstagaren är något 

som kan påverka känslorna hos denne. Detta genom ökade känslor av skam och skuld. Att 

vara i behov av försörjningsstöd är även något som ses som något avvikande i samhället, då 

att försörja sig själv är en norm. Det bör tilläggas att i vissa områden eller umgängen ses det 

istället som något avvikande att arbeta och att få försörjningsstöd är mer vanligt än ovanligt. 

En av informanterna säger att han inte skäms över att ha försörjningsstöd. Han menar att det 

är så vanligt numera och flertalet av hans vänner har det. För övrigt verkar det som att synen 

och bemötandet från vänner, familj och nätverk snarare har varit stöttande än kränkande på 

något sätt. Ett ytterligare bevis på detta bemötande skulle kunna vara om man ser till den hjälp 

de verkar få från sina respektive familjer. Några av informanterna nämner att de har fått motta 

negativa synpunkter från sin omgivning angående sitt försörjningsstödstagande och detta 

endast vid ett tillfälle vardera. Att samhället skulle behandla dem annorlunda på något vis 

sedan de slutade vara självförsörjande eller jämfört med andra som arbetar är det ingen som 

har uppfattat. Förutom att en av informanterna en gång tyckt att kassörskan tittat konstigt på 

honom när hans mamma betalat maten så är det ingen som återger någon specifik situation där 

de har blivit illa bemötta. Jag valde att göra mina intervjuer i ett litet lokalsamhälle då det är 

en speciell kontext där man kan komma att känna sig extra utsatt då de flesta känner varandra 

eller vet vilka de andra är.  Att det är ett litet samhälle och att alla vet allt om alla är något 

som har framgått i empirin, dock är det ingen av informanterna som anser att detta skulle ha 

påverkat dem på något negativt sätt.  

     Trots att ingen har uppfattat sig illa bemött från lokalsamhällets invånare så tar flertalet av 

informanterna upp fördomar som de anser att andra människor har om 

försörjningsstödstagare. Detta till exempel att de skulle vara misslyckade, lata och utnyttja 

systemet. Denna uppfattning hos bidragstagarna överensstämmer även med tidigare forskning. 

Detta skulle kunna ha en grund i de normer vi har i samhället om att man ska kunna försörja 

sig själv och inte ligga samhället till last. När det gäller att förändra denna syn så tror några av 

informanterna att media skulle kunna bidra till detta. Att samhället genom media skulle kunna 
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få en annan förståelse för de som har hamnat i en situation där de inte lyckas försörja sig 

själva. En situation som vem som helst kan hamna i enligt flera av informanterna. Enligt 

tidigare forskning så är försörjningsstöd ett omdiskuterat ämne. Det som bland annat har 

diskuterats är att systemet utnyttjas. Detta genom att människor gör försörjningsstödtagandet 

till en livsstil och helt enkelt inte vill arbeta. Det skrivs även en hel del om att det i vissa fall 

lönar sig att ha försörjningsstöd gentemot att arbeta. Inget av detta är något informanterna 

framhäver utan istället att det som skrivs är om arbetslöshet samt att de tycker att det skrivs 

för lite. 

      Något som gått som en röd tråd genom arbetet är hur synen på försörjningsstöd har 

förändrats över tiden. Det framgår i flera av intervjuerna att skammen var större förr då det 

inte var så vanligt att söka hjälp till sitt leverne. Att det är mest alkoholister och narkomaner 

som går till socialen är även det något som många tror enligt tidigare forskning. Denna åsikt 

eller tro har även några av informanterna haft tidigare, före de själva var tvungna att söka 

försörjningsstöd. En annan sak som det är flera som poängterar är att man egentligen inte vet 

till att man hamnar där men även de motprestationer som krävs i form av att söka arbeten och 

medverka i olika sysselsättningar för att få sitt försörjningsstöd. Det är inte bara att ligga på 

soffan hela dagarna som en av informanterna uttrycker det, vilket han trodde förut och som 

han uppfattar att många som inte själva har erfarenhet av försörjningsstöd tror. Samtidigt så 

har i stort sett alla informanterna själva åsikter om andra som har försörjningsstöd och en tro 

om att det finns en hel del som utnyttjar systemet. Detta är även något som framkommer i 

tidigare forskning genom att försörjningsstödstagare sägs uppfatta sig själva som berättigade 

försörjningsstöd men andra inte. Då undrar jag genast hur man ska kunna lyckas förändra 

samhällets syn på bidragstagare när de själva har en syn på andra som har försörjningsstöd 

som ”oärliga” bidragstagare. Är denna syn befogad, existerar det människor som inte är 

berättigade försörjningsstöd? Ja uppenbarligen kan de finnas, detta då en av informanterna 

själv berättar att han tar emot pengar för att ha ”svartjobbat” utan att redovisa dessa som 

inkomst. En handling som i sin tur kan leda till att de som är berättigade försörjningsstöd blir 

misstrodda och på så vis kränkta, vilket tidigare forskning visar. Jag kan även tänka mig att 

det blir svårare för de som har försörjningsstöd att få den förståelsen de efterfrågar från övriga 

samhället på grund av detta. 
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Bilaga 1- Introduktionsbrev till informanterna 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Charlotte Edvinsson och jag läser min 6-e termin till 
socionom på Socialhögskolan nere i Lund. Under denna termin ska 
jag skriva en C-uppsats om försörjningsstöd. 
 
Jag skulle behöva komma i kontakt med personer som har 
försörjningsstöd och undrar därför om du skulle vara intresserad. 
Intervjun kommer att hålla på i cirka en timme och kommer att hållas i 
Arbetsmarknadsenhetens lokaler. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer med 
försörjningsstöd uppfattar bemötandet från folk runt omkring dem och 
i samhället. 
 
 
Viktigt är dock att poängtera att du som individ ej kommer att kunna 
identifieras i min uppsats samt att det endast är jag som har tillgång 
till dessa intervjuer i sin helhet. Denna anonymitet kommer att bevaras 
under hela processen. Som intervjuperson har du även möjlighet att 
när som helst bryta ditt deltagande utan att ange något skäl för detta. 
 
Ditt deltagande är viktigt för mig och jag skulle bli tacksam om du 
ville träffas för att svara på lite frågor angående detta ämne.  
Jag kommer att genomföra intervjuerna under vecka 16 och 17 och 
hoppas att du har möjlighet då. 
Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta mig via 
telefon eller mail, se nedan, annars hör jag av mig när jag har fått ditt 
namn och nummer så bestämmer vi en tid då. 
 
Med vänlig hälsning Charlotte Edvinsson. Socialhögskolan i Lund 
 
Handledare: Agneta Hedblom, Agneta.hedblom@soch.lu.se 
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Bilaga 2- Samtalsguide 
 
Information om bandspelare, anonymitet samt att de har möjlighet att hoppa över eventuella 
känsliga frågor. Inom parantes är eventuella följdfrågor.  
 
1. Sociodemografiska data, namn, födelseår, boende, familjeförhållande, utbildning, arbete?  
 
2. Hur det kom sig att du sökte försörjningsstöd första gången och hur länge sedan var detta? 
(Antal år? Hur kom det sig?) 
 
 
3. Var du sedan tidigare bekant med försörjningsstöd på något sett? (familj eller vänner som 
hade det?)  
 
4. Kan du berätta om de åtgärder du har gjorde före eller har gjort under tiden för att undvika 
försörjningsstöd? (fått, eller lånat pengar av vänner eller familj, stöd från omgivningen, sökt 
arbeten, mm) 
 
5. Hur känns det att leva på försörjningsstöd tycker du? 
 
6. Hur påverkar det din levnadssituation? 
 
 
7. Vilken attityd möter du från familj/nätverk när du har försörjningsstöd? 
 
8. Har attityden från familj/nätverk förändrats under tiden du haft försörjningsstöd? 
 
9. Vilken attityd möter du från lokalsamhället när du har försörjningsstöd? 
 
10. Har attityden från lokalsamhället förändrats under tiden du haft försörjningsstöd? 
 
 
11. Hur uppfattar du medias syn på försörjningsstöd? 
 
 
12. Kan du berätta om eventuella förändringar du har gjort i ditt liv under den tid du har fått 
försörjningsstöd?  
 
13. Om du tittar tillbaka på den tid du har haft försörjningsstöd, vad skulle du säga var det 
bästa samt värsta med det? 
 
14. Finns det något som skulle kunna ändras som skulle göra att den syn som finns på 
människor med försörjningsstöd förändras?( beroende på svaret på fråga 11, 12) 
 
15. Är det något jag inte har frågat om som du skulle vilja berätta för mig? 
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