
Kandidatuppsats 
Sociologi (61-90)

Ekonomiskt bistånd - stöd eller maktlöshet?
Financial assistance - support or
powerlessness?

En kvalitativ studie av åtta personers upplevelser av
långvarigt ekonomiskt bistånd.

Sociologi 15 hp

2019-07-02

Linnéa Johnsen Amhliden, Nafiseh Nazem



 

 

 

 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................ 1 

2. Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 3 

3. Bakgrund ................................................................................................................................ 4 

3.1 Fattigdom ......................................................................................................................... 4 

3.2 Det ekonomiska biståndets historia i Sverige .................................................................. 4 

3.3 Välfärdsstat ...................................................................................................................... 5 

3.4 Ekonomiskt bistånd idag .................................................................................................. 5 

3.5 Långvarigt ekonomiskt bistånd ........................................................................................ 6 

4. Tidigare forskning .................................................................................................................. 7 

4.1 Sociala rättigheter i skuggan av dålig hjälp – Socialt bistånd i den universella svenska 

välfärdsstaten. ........................................................................................................................ 7 

4.2 En urholkad stödform ...................................................................................................... 7 

4.3 I arbetsmarknadens utkant – om arbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin situation

................................................................................................................................................ 8 

4.4 Arbetsmarknadspolitisk forskning ................................................................................... 9 

4.5 Lek och empowerment. De alternativa rummens roll i sociala rörelser .......................... 9 

5. Teoretisk och begreppslig referensram ................................................................................ 12 

5.1 Konsumtionssamhället - Zygmunt Bauman................................................................... 12 

5.2 Symboliskt kapital och “den officiella utnämningens magi” – Pierre Bourdieu ........... 13 

5.3 Identitet .......................................................................................................................... 14 

5.4 Empowerment ................................................................................................................ 15 

5.5 Teorisammanfattning ..................................................................................................... 15 

6. Metod ................................................................................................................................... 16 

6.1 Hermeneutisk vetenskapsteori ....................................................................................... 16 

6.2 Förförståelse ................................................................................................................... 17 

6.3 Kvalitativ forskningsmetod ............................................................................................ 17 



 

 

 

 

6.4 Kvalitativa intervjuer – metodinstrument ...................................................................... 18 

6.5 Urval .............................................................................................................................. 19 

6.6 För- och nackdelar med intervjuer som metod .............................................................. 19 

6.7 Validitet av intervjudata ................................................................................................. 20 

6.8 Analysmetod .................................................................................................................. 21 

6.9 Etisk reflektion ............................................................................................................... 21 

7. Resultat ................................................................................................................................ 23 

7.1 Utbildningsbakgrund...................................................................................................... 23 

7.2 Arbetsliv och arbetslöshet .............................................................................................. 24 

7.3 Erfarenhet av ekonomiskt bistånd .................................................................................. 26 

7.4 Boende, familj och vardagsliv ....................................................................................... 28 

8. Sociologisk analys ............................................................................................................... 31 

8.1 Utbildning och arbetslöshet, en analys med Zygmunt Bauman .................................... 31 

8.2 Erfarenhet av samt relation till ekonomiskt bistånd, en analys med Pierre Bourdieu ... 32 

8.3 Vardagslivet och identitet, en analys med Anthony Giddens och empowerment ......... 33 

9. Avslutande sammanfattning och reflektion ......................................................................... 36 

Litteraturlista ............................................................................................................................ 39 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstrakt 

Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur individers liv påverkas 

av ett långvarigt ekonomiskt biståndstagande. För att studera detta har vi valt att intervjua åtta 

personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Uppsatsen fokuserar på klienternas egna syn på 

biståndstagandet och hur deras liv påverkas. Resultatet visar att klienter som erhåller 

ekonomiskt bistånd i en period på minst 10 månader påverkas negativt ur en rad olika 

perspektiv. Bland annat påverkas deras hälsa negativt, såväl fysiskt och psykiskt. Klienterna 

vittnar om hur de känner sig socialt isolerade från omvärlden och upplever en maktlöshet i 

sina liv. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna i denna studie har en låg 

utbildningsnivå samt att de saknar stöd från familj och vänner. Vår studie visar att personer 

som uppbär bistånd vill inget hellre än ha ett arbete och vara självförsörjande. För att stärka 

analysen tog vi hjälp av tidigare forskning och sociologiska teorier som 

konsumtionssamhället av Zygmunt Bauman, den officiella utnämningens magi, symboliskt 

kapital av Pierre Bourdieu, identitet av Anthony Giddens. Vidare används även begreppet 

empowerment beskrivet av Ole Petter Askheim.  

Nyckelord: ekonomiskt bistånd, empowerment, marginaliserade, makt, maktlöshet.  

Abstract 

This essay is a qualitative study that aims to investigate how individuals' lives are affected by 

long-term financial assistance. To study this, we have chosen to interview eight people who 

receive financial assistance. The essay focuses on how the clients themselves look at financial 

assistance and how their lives are affected. The result shows that clients who receive financial 

assistance for a period of at least 10 months are negatively affected from a number of 

different perspectives. Their health is adversely affected, both physically and mentally. The 

clients testify how they feel socially isolated from the outside world and experience a 

powerlessness in their lives. The results also show that the majority of the participants in this 

study have a low level of education and that they lack support from family and friends. Our 

study shows that people who receive assistance wants nothing more than having a job and 

being self-sufficient. To strengthen the analysis, we took the help of previous research and 

sociological theories such as the consumption society of Zygmunt Bauman, the magic of 

official appointment, the symbolic capital of Pierre Bourdieu, the identity of Anthony 

Giddens. Furthermore, the term empowerment is described by Ole Petter Askheim. 

Keywords: financial assistance, empowerment, marginalized, power, powerlessness. 
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1. Inledning  

År 2017 var 408 000 svenska invånare i behov av ekonomiskt bistånd (tidigare benämnt som 

socialbidrag), vilket innebär att de inte klarar att försörja sig själva eller har något annat 

trygghetssystem som hjälper dem med deras försörjning. Många av dessa erhåller biståndet 

under långa perioder. Att vara långvarigt biståndsberoende innebär att man fått biståndet i 10 

månader eller längre. Ekonomiskt bistånd regleras av Socialtjänstlagen (SoL), som syftar till 

att främja människors ekonomiska och sociala trygghet. Biståndet ska garantera att 

medborgarna ska ha skälig levnadsnivå och detta problematiseras och kritiseras med stöd i 

tidigare forskning som lyfts fram i uppsatsen.  

Enligt Åke Bergman (2013) är det ekonomiska biståndet en numera urholkad stödform som 

inte har utvecklats i samma takt som övrig samhällsekonomi, vilket givetvis påverkar 

biståndstagare negativt. Vidare skriver Alexandru Panican och Rickard Ulmestig (2016) hur 

det svenska välfärdssystemet arbetar för att bekämpa fattigdom och istället syftar till att 

garantera sociala rättigheter för alla medborgare. Detta problematiserar författarna då det inte 

alltid upprätthålls till följd av brister i det juridiska.   

Vi menar att det finns en sociologisk problematik då ett ekonomiskt biståndstagande ofta är 

förankrat med fattigdom, socialt utanförskap och ensamhet. Många känner att de står utanför 

samhället och saknar förmågan att själva ta sig in på olika sociala arenor. Känslor som 

maktlöshet och hopplöshet är påtagligt hos stor andel av dem som lever i en marginaliserad 

verklighet som påverkar identiteten. När vi har sökt efter tidigare forskning har vi insett att 

det finns få forskare som fokuserat på att studera biståndstagande ur klientens perspektiv och 

hur deras liv påverkas av den aktuella situationen. Dessa faktorer ligger till grund varför vi 

väljer att undersöka hur ett långvarigt ekonomiskt biståndstagande påverkar individen och 

hur individen själv ser på sin situation.  

För att undersöka den ovan nämnda problematiken använder vi oss av grundläggande 

bakgrundsfakta och den forskning som det tidigare rapporterats om. Därtill använder vi oss 

av sociologiska teorier för att kunna analysera vårt insamlade material. Teorier som använts 

är konsumtionssamhället av Zygmunt Bauman, symboliskt kapital samt den officiella 

utnämningens magi av Pierre Bourdieu, identitet av Anthony Giddens och begreppet 

empowerment.  
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Vår insamlade empiri är hämtat från semistrukturerade djupintervjuer med åtta biståndstagare 

som erhåller ekonomiskt bistånd i Halmstad kommun och varit biståndstagare under minst 10 

månader. Genomgående i uppsatsen har varit en kvalitativ ansats med fokus på 

hermeneutiken som syftar till att undersöka känslor och tankar hos det eller de som studeras.   
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2. Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för den uppfattning som människor som uppbär 

ekonomiskt bistånd under en längre tid själva har på sin situation. Vårt mål är att undersöka 

anledningen till varför biståndstagarna är i behov av ekonomiskt bistånd, hur deras situation 

ser ut just nu men också hur de ser på framtiden. Därtill fokuserar vi på deras syn på 

myndigheten, myndighetens agerande och klienternas relation till samhället, hur deras 

familjeliv och sociala liv ser ut. Problemet med utanförskapet som kommer av ett ekonomiskt 

biståndstagande syftar vi till att belysa då det inte lyfts fram i många andra situationer. 

Vidare har vi en förhoppning att vår studie, som inte är generaliserbar, banar vägen för vidare 

forskning inom ämnet.  

Vår uppsats har en frågeställning som styr intervjuerna, med underfrågor för att stärka vår 

analys.  

Frågeställning:                   

- På vilket sätt påverkar ett långvarigt ekonomiskt biståndstagande klienterna? 

Underfrågor:                    

  - Hur ser klienterna på sitt biståndstagande och dess beroende?   

  -Hur ser klienternas levnadsförhållande ut?  
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3. Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för fattigdom och välfärdssamhällets historia i 

Sverige och till sist välfärdsstat. Därefter följer en fördjupad beskrivning av det ekonomiska 

biståndet samt aktuell statistik. Syftet är att ge läsaren en förståelse av vilka lagar och regler 

som styr arbetet samt hur den aktuella situationen är i dagsläget.  

3.1 Fattigdom  

Innebörden för fattigdom definieras olika i tid och rum. Ur ett historiskt perspektiv och även i 

många länder i den tredje världen idag associeras fattigdom med hunger, svält, krig och 

naturkatastrofer. I utvecklade länder, som exempelvis Sverige, är fattigdom lika med låg eller 

otillräcklig inkomst. Fattigdomen i dessa länder identifieras som en följd av lathet, brister i 

den personliga arbetsförmågan, konflikter på arbetsmarknaden, låg utbildning och 

diskriminering (Rauhut, 2011).   

Det finns många olika åsikter om vad som är fattigdom, hur den mäts och hur den 

uppkommer och bekämpas. Det som forskarna kan vara ense om är att fattigdom är ett 

förhållande som inte är önskvärt. Det bör åtgärdas och motverkas.  

Författaren beskriver att i dag finns det tre, från varandra åtskilda, definitioner om vad 

fattigdom är (Rauhut, 2011): 

Absolut fattigdom – har en tydlig brytpunkt mellan fattiga och icke fattiga. Definitionen 

beskriver även fattigdom som konstant över tid och geografisk plats.  

Relativ fattigdom - jämför den allmänna levnadsstandarden på en geografisk plats och således 

bestäms definitionen av sociala faktorer till skillnad från den absoluta fattigdomen.  

Dual fattigdom - är en kombination av absolut och relativ fattigdom. Fattigdom handlar om 

att inte kunna tillgodose vissa biologiska och vissa sociala behov. De biologiska behoven 

beskrivs som föda, kläder och tak över huvudet förändras inte över tid och rum medan de 

sociala behoven är föränderliga.  

3.2 Det ekonomiska biståndets historia i Sverige  

Att hjälpa nödställda och fattiga har sedan flera sekel varit tradition i Sverige. Länge stod 

kyrkan för detta bistånd och småningom övertogs ansvaret av kommunerna. Redan under 

1800-talet reglerades biståndet av fattigvårdförordning och varje kommun fick en 

fattigvårdsstyrelse (Elmér et al, 2000).  
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I Sverige förändrades fattigvården i början av 1900-talet och kompletterades med 

alkoholistvård och barnavård. I takt med att socialförsäkringarna infördes så minskade 

kommunens ansvar för det ekonomiska hjälpbehovet. Ytterligare moderniseringar av lagarna 

genomfördes under 1950-talet. Socialtjänstlagen ändrades åter 1980. Den nuvarande 

socialtjänstlagen är har inte ändrats sedan 2001. 

Det ekonomiska biståndet har inget eget namn i lagstiftningen. Till och med år 1981 

benämndes den som socialhjälp och före 1957 som fattigvård. Anledningen till ändring av 

termen var att lagstiftarna ville ta bort den stigma som är förknippad med biståndet. Med 

stigma i detta avseende menas när något anses vara nedsättande eller förödmjukade åtgärd 

(Elmér et al, 2000). 

3.3 Välfärdsstat 

Bauman (1999) menar att begreppet välfärdsstat syftar till föreställningen att det är statens 

plikt och ansvar att garantera alla medborgares välfärd, det vill säga överlevnad. Det ska 

fungera som en kollektiv garanti för individuell överlevnad.  

3.4 Ekonomiskt bistånd idag 

Övergripande mål och grundläggande värderingar för socialtjänstens arbete framgår i 1 kap. 1 

§ Socialtjänstlagen (SoL). Denna paragraf tydliggör att socialtjänsten ska främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet. Socialtjänsten ska även se till att människor använder sig 

av sina egna resurser och utvecklas samt ska lagen ska bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet. Viktigt i förarbeten och lagstiftningen är att människor ska 

ta ett eget ansvar för sina liv (Socialstyrelsen, 2013).  

Socialtjänsten har två uppdrag – hjälpa människor till en annan försörjning samt att under 

denna process hjälpa dem med deras försörjning. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 

kap 1 § SoL. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska den sökande göra vad denne kan för 

att bidra till sin försörjning, det kan exempelvis vara att söka arbete, delta i 

kompetenshöjande insatser eller annan planering utifrån det individuella behovet och 

möjligheten (Socialstyrelsen, 2013).   

Det ekonomiska biståndet ska möjliggöra för den sökande att ha en skälig levnadsnivå. Dock 

definieras inte vad en skälig levnadsnivå är utifrån lagstiftning och förarbeten. Vad som anses 

vara skälig levnadsnivå ska utredas av socialtjänst och utgå ifrån den enskilda personens 

behov. Denna individuella bedömning gör att det ekonomiska beståndet skiljer sig från de 

andra bidragssystemen som finns i Sverige. Den individuella bedömningen avser inte endast 
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vilket belopp den sökande ska erhålla utan även om vilka krav som ska ställas på den 

enskilde utifrån dennes förmåga. Således ska socialtjänstens bistånd inte vara kravlöst, men 

kraven ska anpassas (Socialstyrelsen, 2013). 

Under 2017 beviljades 215 000 hushåll och 408 000 biståndstagare ekonomiskt bistånd vilket 

utgjorde en summa på 10,7 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2019).  

Enligt Socialstyrelsen har arbetslöshet, sedan 2010, varit den största faktorn till varför någon 

erhåller ekonomiskt bistånd, så pass många som hälften av biståndstagarna benämns som 

arbetslösa (Socialstyrelsen, 2017).  

3.5 Långvarigt ekonomiskt bistånd  

Socialstyrelsen definierar sökande som långvarig biståndstagare där de erhållit bistånd under 

10–12 månader under en period och mycket långvarig biståndstagare som fått bistånd minst 

27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad (Socialstyrelsen, 

2011).  
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4. Tidigare forskning 

4.1 Sociala rättigheter i skuggan av dålig hjälp – Socialt bistånd i den universella 

svenska välfärdsstaten.  

2016 skriver Alexandru Panican och Rickard Ulmestig en artikel som handlar om 

välfärdsstaten som försöker bekämpa fattigdom, social utslagning och har som syfte att 

garantera alla medborgare en social trygghet. Då dessa faktorer är av stor vikt för att kunna 

förstå problematiken av vårt syfte, finner vi denna artikel som intressant för uppsatsen.  

Författarnas syfte med artikeln är att analysera den teoretiska idéen om socialt 

medborgarskap och se hur det fungerar som en social rättighet. De lyfter vad som fungerar 

och inte fungerar med sociala rättigheter och den sociala tryggheten samt problematiserar 

huruvida vårt system är starkt nog för att dessa begrepp ska klassas som rättigheter. I artikeln 

beskrivs EU och dess mål, om är att arbeta mot social utslagning och istället främja de 

grundläggande rättigheterna. Det betonas att alla EU-medborgare ska kunna tillgodose sina 

grundläggande behov vilket socialtjänsten ska ta ett stort ansvar över i Sverige. Det är just det 

ekonomiska biståndet som ska svara för att främja fattigdomen och förebygga den sociala 

utslagningen som ofta blir en konsekvens av fattigdom.  

Panican och Ulmestig (2016) för en teoretisk diskussion kring huruvida socialt bistånd är en 

social rättighet då det har ett visst stöd i lagen och kallas rättighet, men det är inget som anges 

i lagen. De grundar sig på rättigheter som rättsliga rättigheter där den kommunala budgeten 

styr, därmed menar författarna att sociala rättigheter inte kan styrkas tillräckligt juridiskt. 

Slutsatsen de drar är att även om ett socialt medborgarskap är av stor vikt inom EU, ligger 

tillvaron för medborgarna som är i behov av bistånd i de lokala handläggarnas händer. 

Därmed är inte de juridiska sociala rättigheterna tillräckligt starka för att de ska vara rättsliga 

rättigheter.  

4.2 En urholkad stödform  

Åke Bergman skriver (2013) om hur det ekonomiska biståndet har urholkats över tid sedan 

det infördes 1998. Artikeln är av betydelse för vår uppsats då den belyser hur någon som 

erhåller ekonomiskt bistånd har det ur ett ekonomiskt perspektiv i relation till någon som 

själv tjänar sin inkomst. Bergman lyfter också hur biståndet inte förändrats i takt med övrig 

samhällsekonomi vilket givetvis påverkar biståndstagarna, detta menar vi är viktigt att ha 

med då det ingår i våra frågeställningar.  
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Målet med socialtjänstlagen var att lagstiftaren ville införa en skälig levnadsnivå för alla 

människor som inte kunde försörja sig själva och när riksnormen introducerades 1998 utgick 

man från vad en låginkomsttagare skulle ha råd att kosta på sig. Normen skulle förändras 

utifrån såväl samhälleliga och ekonomiska förändringar, vilket Bergman menar att det inte 

har gjort. Då de intjänade inkomsterna utvecklas i en annan hastighet än vad riksnormen gör 

drabbar detta bidragstagarna hårt.  

Bergman (2013) lyfter fram kommunernas sätt att hantera det ekonomiska biståndet och 

konstaterar att det oftast är denna bidragsform tjänstemän vill spara in på, vilket han också 

stärker med studier som visar på att biståndet har blivit mer återhållsamt. Studierna Bergman 

använder som underlag visar också på att det endast är hälften av hushållen som erhöll 

ekonomiskt bistånd år 2007 som räckte upp till riksnormen.  

Vidare problematiserar Bergman (2013) att människor i allmänhet ofta har en negativ bild av 

ekonomiskt bistånd som helhet, det finns en misstro kring såväl biståndstagare som 

handläggare.  

4.3 I arbetsmarknadens utkant – om arbetslösa ungdomars förhållningssätt till sin 

situation  

Ulla Rantakeisu skriver (2018) en artikel där hon problematiserar långvarig arbetslöshet 

bland ungdomar. I artikeln lyfter hon bakgrund, aktuell situation, framtidsutsikten och den 

ohälsa deltagarna uppvisar. Vidare problematiserar hon även hur det blir allt svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden, vilket är en stor problematik även för våra deltagare. Även 

om vi inte har specialiserat oss på ungdomar i vår uppsats, väljer vi ändå att använda oss av 

Rantakeisu då hon lyfter upp problematik i artikeln som vi har som syfte att undersöka och 

besvara. 

Rantakeisu är tydlig med att de försämrade etableringsmöjligheterna som råder på 

arbetsmarknaden idag och att det är osäkrare anställningsmöjligheter är en konsekvens av 90-

talets lågkonjunktur. I takt med detta har också utbildningskrav och specialisering ökat samt 

att man måste vara ”rätt person är på rätt plats”. Man behöver enligt Rantakeisu förlita sig på 

sina egna möjligheter för att ta plats i arbetslivet, vilket hon kopplar till hur försvagade de 

traditionella samhörighetsmönster har blivit vilket leder till en osäkerhet och ökning av såväl 

sociala som kulturella risker.  
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Resultaten från Rantakeisu visar att många respondenter har sömnproblem, oro inför arbete 

och ekonomi samt upplever en maktlöshet. 

4.4 Arbetsmarknadspolitisk forskning   

Denna artikel väljer vi att lyfta fram då författarna, Panican och Ulmestig, samma som 

tidigare, 2018, lyfter problematiken mellan kommunerna och staten vilket är en del av det 

problem vi i vår studie stöter på. Den tidigare forskningen bekräftar denna artikel vilket vi 

använder oss av för att kunna stärka vår kommande analys av den insamlade empirin.  

Enligt Panican och Ulmestig (2018) är gränsen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen 

uppdrag otydligt och att dessa två organisationer konkurrerar med varandra vilket gör att 

samarbetet försvåras. De menar att en tydligare styrning från staten hade minskat behovet av 

förhandlingar på lokal nivå.  I artikeln framgår det att regeringen, SKL (Sveriges kommuner 

och landsting) och Arbetsförmedlingen är överens att kommunerna är en viktig aktör för att 

möta framtidens utmaningar inom arbetsmarknadspolitiken. Detta utifrån de personer som 

inte har en ingång till den reguljära arbetsmarknadspolitiken i dagsläget, dvs personers som 

lever på ekonomiskt bistånd. Kommunerna började på 1990-talet att organisera egna 

arbetsmarknadsinsatser då kostnaden för ekonomiskt bistånd ökade. Denna organisering var 

även en effekt av att Arbetsförmedlingen prioriterade arbetslösa som uppbar ersättning, tex i 

form av a-kassa.   

Författarna skriver i sin artikel att under 2016 hade ungefär 95 000 personer 

arbetsmarknadsinsatser via kommunerna trots att det saknas lagstiftning eller nationella 

styrdokument, vilket gör att kommunerna agerar på olika sätt. Arbetsmarknadsenheterna har 

även en tydligare koppling till socialt arbete då de flesta människor som de kommer in 

kontakt med står långt i från arbetsmarknaden och har omfattande social problematik. 

Författarna avslutar med att belysa arbetslöshet bland vissa kategorier samtidigt som det finns 

en generell brist på arbetskraft i Sverige. De menar att arbetsmarknadspolitiken är inriktade 

mot etablerade grupper i samhället och inte marginaliserade grupper.  

4.5 Lek och empowerment. De alternativa rummens roll i sociala rörelser  

Den sista artikeln vi väljer att lyfta fram är skriven av Carl Cassegård (2010) och handlar om 

hur alternativa sociala rum kan användas för att förstärka självkänslan hos människor som av 

olika anledningar känner sig maktlösa eller marginaliserade. Cassegård har studerat 

marginaliserade människor i Japan som i vissa fall hoppat av skolan eller är arbetslösa och 

därmed blivit socialt isolerade. Han menar att empowerment och dess tankesätt kan hjälpa 
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individerna och att samhället har ett ansvar. Vi har valt att använda artikeln då författaren 

lyfter bra tankesätt och exempel på hur man kan arbeta med utsatta människor för att 

förstärka deras självkänsla och då även deras plats i samhället.  Då systemet som tidigare 

nämnt kan kritiserat, menar vi att denna artikel är användbar då den kan ge nya infallsvinklar 

på vårt syfte. 

Cassegård (2010) lyfter hur sociala rörelser i detta fall syftar till alternativa rum, och menar 

att dessa under vissa betingelser kan påverka människors känsla av maktlöshet i relation till 

samhället. Han menar att man bör möjliggöra gruppers deltagande, finna sätt att vidmakthålla 

och förstärka dem samt att få dem att vilja påverka samhället. Dessa rum bör vara en plats där 

empowerment kan appliceras och där underordnade grupper inte står i underordning utan 

istället representerar icke-hierarkiska organisationer eller etablera icke-kapitalistiska 

utbytesmekanismer.  

För att exemplifiera lyfter Cassegård (2010) fram rum vars syfte är återhämtning till socialt 

liv för marginaliserade människor genom interaktionen i det alternativa rummet som skapats. 

Han skriver om nätverk som arbetar för att hjälpa och ge stöd åt människor som står utanför 

arbetsmarknaden och socialt umgänge där syftet inte är att återanpassa människor till 

samhället utan istället anpassa samhället där ”utslagsmekanismer trätt ur kraft”. 

I nämnda artiklar ovan diskuteras social utslagning i olika former och hur detta påverkar 

individers liv samt förslag på hur man kan tänka annorlunda för att förbättra för den enskilde 

individen. 

I den första artikeln av Panican och Ulmestig (2016) problematiserar författarna hur tryggt 

vårt välfärdssystem egentligen är och dess sociala rättigheter. De lyfter vidare det sociala 

biståndets “rättigheter” och poängterar att det inte är någon lagförd rättighet. Därefter följer 

Åke Bergman (2013) som ytterligare problematiserar det ekonomiska biståndet och hur detta 

inte följer den övriga samhällsutvecklingen. Bergman är tydlig med att biståndstagarna idag 

har det sämre ställt än för ett par år sedan, som en direkt konsekvens av det oföränderliga 

systemet. Vi menar att Bergmans artikel styrker Panican och Ulmestigs tankar om bristerna i 

vad vi kallar för sociala rättigheter. Ulla Rantakeisu (2018) skriver om de negativa känslorna 

men också till viss del negativa hälsoeffekterna som kommer ur arbetslösheten. Detta tänker 

vi är viktigt att lyfta fram, som de övriga artiklarna inte gör. Därmed kompletterar Rantakeisu 

artiklarna på ett bra sätt i förhållande till vår studie. Vidare presenteras en annan artikel av 

Panican och Ulmestig (2018) som fördjupar den ovan nämnda problematiken och kritiserar 
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förhållandet mellan kommuner och Arbetsförmedling. De beskriver hur aktörer arbetar med 

arbetslösa vilket vi anser är ett bra komplement till övriga artiklar. Avslutningsvis presenterar 

vi Carl Cassegård (2010) som behandlar begreppet empowerment, vilket vi menar borde 

lyftas av ovan nämnda aktörer på olika sätt. 
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5. Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier vi valt samt en begreppsförklaring för 

empowerment. Vi börjar presentationen med Zygmunt Baumans teori om 

konsumtionssamhället, därefter följer Pierre Bourdieus tankar kring det symboliska kapitalet 

och den “officiella utnämningens magi” samt Anthony Giddens teori om identitet. Slutligen 

presenteras en kort begreppstolkning av empowerment.  

5.1 Konsumtionssamhället - Zygmunt Bauman 

Bauman skriver i Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1999) om hur vårt samhälle 

gått från ett produktionssamhälle till ett konsumtionssamhälle och hur dessa samhällen 

påverkar individen. Bauman skriver om att arbeta är alla människors normaltillstånd; att inte 

arbeta är därmed onormalt.  

Då vår uppsats behandlar marginaliserade individers relation till det samhälle de ofta utesluts 

från på grund av deras ekonomiska kapital anser vi denna teori vara användbar och nyttig. 

Zygmunt Bauman (1999) börjar med att beskriva hur människan i ett produktionssamhälle 

var starkt påverkade av att arbeta, det var oerhört stigmatiserat att inte arbeta. Såväl i skolor 

som i kyrkor predikades det om hur viktigt det var med arbete, även om arbetet innebar att 

man inte hade några direkt fria val. Genom arbetet fick man en social identitet, man följde de 

rådande samhällsnormerna och man var en kärna i livet i stort. Det fanns en stark arbetsetik 

som präglade varför man valde att producera i den utsträckning man gjorde.  

Under produktionstiden var det också tydligt hur icke önskvärt det var att vara fattig och inte 

vara arbetsför, samhället försökte komma till bukt med dessa individer då dessa ansågs vara 

till besvär (Bauman, 1999). Då normen var att arbeta, var också normen att de arbetslösa och 

fattiga var onormala och saknade någon given plats i samhället. Trots fattigvårdslagar 

försökte man i största möjliga mån få människor in i produktionsarbeten, men det fanns 

individer som inte gick att anpassa, såsom sjuka, äldre eller svaga människor. Vad man skulle 

göra med dessa människor hade man ingen bra lösning på, utan de stod då utanför samhället.  

Under tid utvecklas samhället till ett konsumtionssamhälle, vilket innebär att vi konsumerar, 

använder och tillfredsställer våra olika behov. Alla människor konsumerar, oavsett i vilket 

samhälle - dock konsumerar vi olika, vi förförs av olika ting och våra behov tillfredsställs 

olika. Kontentan är oavsett att vi konsumerar (Bauman, 1999).  
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I vårt moderna konsumtionssamhälle menar Bauman (1999) att det krävs att kunna spela 

spelet, att kunna konsumera som urskiljer oss då det berör både samhälle och kultur men 

också individen. Vi har insocialiserats att uppfylla konsumtionens krav för att kunna få en 

social identitet. Att konsumera bidrar till ett erkänt meningsfullt liv vilket leder till vår 

självidentitet.  Därmed är det givet att när en individ inte kan konsumera och är således en 

otillräcklig konsument, bryter detta mot normerna.  

Bauman (1999) menar att en stor skillnad mellan att leva i ett produktionssamhälle och ett 

konsumtionssamhälle innebär att det är omvända prioriteringar. I produktionssamhället 

prioriterade man först och främst att producera innan det var tal om att konsumera något, idag 

konsumerar vi innan vi blir något.  

Vad händer då när man inte kan konsumera i samma utsträckning som andra, om man är 

fattig? Bauman (1999) menar på att fattigdomen bidrar till att man är en otillräcklig 

konsument vilket ställer individen i en underordnad position. Bauman beskriver vidare hur 

arbetet under produktionssamhället var såväl en skyldighet som rättighet. Fattigdomen har 

alltid inneburit ett hot mot vår direkta överlevnad, oavsett tidsepok. Man kan dö av hunger 

eller sjukdomar, men fattigdomen är inte endast kopplad till synliga faktorer som nämnda 

utan det påverkar också sociala och psykologiska tillstånd hos människor. Då vår mänskliga 

existens tillhörighet är kopplad till förmågan att följa normer, vilket ofta är problematiskt som 

fattig, påverkas de aktuella individerna negativt. Man utesluts från vad som anses vara det 

“normala”, vilket i sin tur leder till en dålig självbild, skam eller skuldkänslor och vetskapen 

om att inte kunna ta del av vad samhället erbjuder.  

5.2 Symboliskt kapital och “den officiella utnämningens magi” – Pierre Bourdieu  

Bourdieu (1999) talar om det symboliska kapitalet, vilket innefattar socialt kapital, 

ekonomiskt kapital, fysiskt kapital och kulturellt kapital. Alla dessa kapital som människan 

besitter bildar tillsammans ett symboliskt kapital, vilket är det andra uppfattar. Det är när 

någon uppfattas i enighet med vilka perceptionskategorier som finns det kan talas om ett 

symboliskt kapital.  

Vidare skriver Bourdieu (1999) om att det kan ske en övergång från ett diffust symboliskt 

kapital som är grundat på en kollektiv tanke, till ett objektiverat symboliskt kapital som är 

tilldelat och bestämt av staten.  

Bourdieu (1999) menar att olika dokument och intyg, såsom exempelvis födelsebevis eller 

äktenskapsbevis, kan få en symbolisk genomslagskraft när de hanteras i 



 

 

14 

 

myndighetssituationer av handläggare som arbetar åt statens vägnar. Tanken är att dessa 

dokument kan komma bli vad Bourdieu kallar ”den officiella utnämningens magi”, vilket 

innebär att de följer föreskrivna procedurer och i sin tur blir grunden för att det skapas socialt 

garanterade identiteter. Då staten har makten att avgöra hur en viss person bör vara som en 

bidragande faktor av dess sociala definition, har också staten en makt att skapa en social 

identitet. 

5.3 Identitet 

I sin bok ”modernitet och självidentitet” tar Anthony Giddens (1992) upp skillnaden mellan 

den moderna och den historiska identiteten där frågor kring släktskap, kön, sociala status och 

andra relevanta attribut kopplade till identitet var fastställda.  

Giddens (1992) menar att vi i större utsträckning förr i tiden hade en tydlig gemenskap, ofta 

via släktskapet, vilket vi idag till viss del saknar.  

”Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara?” är centrala frågor för 

människor i det senmoderna samhället som gör att den enskilda individen hamnar i fokus. 

Den moderna individen tvingas till ett antal komplexa val. Ett av dessa val som Giddens 

(1992) tar upp i sin bok är livsstil vilket han beskriver som ett tvång för individen att välja för 

att självidentiteten ska hamna i en kontext.  

Giddens (1992) beskriver självet som ett reflexivt projekt, där varje individ är ansvarig. Här 

beskrivs att individen inte är vad den är utan vad den gör sig till.  

Det senmoderna samhället har bidragit till att individen är mer medveten om ”världen” runt 

sig i ett större perspektiv än under tidigare historiska epoker. Detta kan bidra till spänningar 

och svårigheter för jaget. När individens självidentitet erkänns som adekvat av andra infinner 

sig en trygghet. Giddens (1992) skiljer sig från andra teoretiker som beskriver att det 

senmoderna samhällets valmöjligheter bidrar till att människor känner en viss maktlöshet, 

han menar snarare att människan har större möjlighet till att förändra sin situation jämfört 

med tidigare samhällen där människor var relativt maktlösa att förändra eller fly från den 

sociala omgivningen.  

Giddens (1992) tar upp i sin bok om den personliga meningslösheten där han menar att 

vardagen behöver vara kalkylerbar. Rutiner i kombination med en grundläggande tillit håller 

undan den personliga meningslösheten. Detta bidrar till en minskning av den existentiella 
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oron och en ökning av trygghet. Den grundläggande tillit som skapas genom detta är en 

nödvändighet för att få en känsla av meningsfullhet i personliga och sociala aktiviteter. 

5.4 Empowerment 

Ole Petter Askheim (2007, 18) skriver i boken Empowerment (2007) hur begreppet 

Empowement är svårt att översätta till svenska då det kan betyda såväl makt som styrka. I 

detta fallet syftar begreppet till att människor som av olika anledningar känner en maktlöshet 

inför olika situationer ska skaffa sig möjlighet och styrka att ta sig ur detta och på så vis 

förändra sina liv. 

5.5 Teorisammanfattning  

 Zygmunt Baumans teori om konsumtionssamhället kan appliceras väl in i vår studie och 

relateras till de svårigheterna många av våra deltagare lyfter. Deltagarna vittnar om hur den 

ekonomiska situationen ställer dem utanför samhället vilket vi i analysen tolkar till Baumans 

tankar kring otillräckliga konsumenter. Pierre Bourdieus teori om symboliskt kapital och den 

officiella utnämningens magi är applicerbar i vår studie då det berör statens makt över den 

sociala identiteten som vi relaterar till hur ekonomiskt bistånd påverkar individen. Den sista 

teorin vi lyfter fram av Anthony Giddens om människors identiteter och hur dessa påverkas 

använder vi då vår uppsats syftar till att förstå hur biståndstagarna påverkas av deras 

situation. Begreppet empowerment väljer vi att ha med då detta tankesätt som går att koppla 

till våra deltagares möjligheter att stärka sig själva i relation till deras rådande situation.  
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6. Metod  

6.1 Hermeneutisk vetenskapsteori   

Enligt Gilje och Grimen (1992) försöker den hermeneutiska vetenskapsteorin hitta metoder 

för tolkning och förståelse av meningar. Hermeneutiken är en viktig ansats inom ämnen där 

det finns behov av en tolkningsprocess. Den hermeneutiska metoden har en stor betydelse vid 

studier av samhällsvetenskap då insamlade data består av handlingar, samtal och text som är i 

behov av tolkning och förståelse för att författaren ska skapa en meningsfullhet i sin 

forskning.  Eftersom teorin syftar till tolkning och förståelse var valet för vår del lätt, då det 

är precis det vi vill göra. Genom en teori som denna möjliggör det för oss att, på bästa 

möjliga sätt, kunna tolka och förstå det våra respondenter berättar och därmed kunna besvara 

hur ett långvarigt ekonomiskt bistånd påverkar biståndstagarna och hur de själva ser på 

biståndstagandet och sina levnadsförhållanden.   

Gilje och Grimen (1992) beskriver att det i forskning som är knutet till samhällsvetenskapliga 

ämnen redan finns en tolkning i det material som studien baseras kring, tex intervjuer. 

Intervjupersonerna har redan en uppfattning av sin egen identitet utifrån deras samhälle samt 

normer och värderingar som finns i den. Det är viktigt för forskaren att ha ett tydligt 

förhållningsätt till det redan tolkade materialet. Detta sätt att tolka material benämns som 

dubbel hermeneutik. Med termen menas att forskaren dels behöver förhålla sig till den redan 

tolkade världen som framkommer i underlaget dels återskapa tolkningarna med stöd i 

teoretiska begrepp.   

Vi är medvetna att vi har en del förförståelse och att det område vi har valt att studera färgas 

av den förförståelse som vi redan besitter och att detta kan påverka våra slutsatser av vår 

kvalitativa data. Det är av yttersta vikt att vara medveten om sin egen förförståelse kring valt 

forskningsområde. Enligt författarna Gilje och Grimen (1992) finns det ett samband mellan 

det som vi ska tolka, vår förförståelse och sammanhanget som det tolkas i. Detta kallas den 

hermeneutiska cirkeln och syftar på ett motiveringssammanhang som menar att tolkningar 

motiveras genom hänvisning till andra tolkningar.   

Gilje och Grimen (1992) lyfter även fram problemet kring tolkningens riktighet. Om en 

tolkning är baserad på forskarens förförståelse, hur vet man då att tolkningen är den enda 

riktiga? Den metodologiska toleransen är en grundprincip vid all tolkning. Här menas att som 

forskare behöver vara öppen för andra tolkningar i frågan och att den egna tolkningen inte 

nödvändigtvis behöver vara den bästa.   
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6.2 Förförståelse 

Vi som skriver uppsatsen har en viss förförståelse, på olika sätt. Nafiseh har under flera år 

arbetat inom socialtjänsten med bland annat ekonomiskt bistånd och har genom sitt arbete en 

god inblick i hur lagstiftning, regler och verksamheten fungerar. Hon har även mött många 

människor i den aktuella situationen. Linnéa lider av en kronisk sjukdom och har nära 

kontakt med såväl sjukvård som försäkringskassan och vet vad det kan innebära att “falla 

mellan stolarna”. Linnéa förstår innebörden med att man ur många aspekter är maktlös 

gentemot myndigheter och att det kan vara svårt att veta hur man går vidare. Våra olika 

infallsvinklar har kompletterat varandra väl genom att vi haft olika infallsvinklar och sett 

saker ur olika perspektiv vilket gjort att vi fått fram en bredare tolkning.  

Vår intention har varit att jobba objektiv och inte luta oss mot förkunskaper, fördomar eller 

förväntningar utan snarare låta processen leda oss fram till resultatet.  Även om vi har en 

förförståelse är syftet att bringa ny kunskap och låta resultat och analys tala för sig. 

6.3 Kvalitativ forskningsmetod   

Denscombe (2000) skriver att en kvalitativ forskning syftar till att tolka människor och 

betydelser av olika händelser. Den kvalitativa forskningen möjliggör också att belysa olika 

beteenden och normer. Vidare menar Denscombe (2000) att denna metod också är att föredra 

för att kunna kartlägga en grupps mönster, såsom exempelvis traditioner eller gemenskap.  

Anledningen till att vi har valt att utföra en kvalitativ forskningsmetod är att metoden bidrar 

till att fånga den intervjuades egna perspektiv. Således får vi, med hjälp av denna metod, en 

djupare insyn i respondenterna uppfattning av deras verklighet. Detta hjälper till att 

sammansvetsa datamaterialet och analysen. Enligt Denscombe (2000) har även den 

kvalitativa forskningsmetoden fördelar vid hantering av komplexa situationer då metodiken 

gör rättvisa åt det sociala livets många nyanser och bjuder på tolerans för tvetydigheter och 

motsägelser. Vi anser således att den kvalitativa forskningsmetoden som lämplig för vår 

insamling av den data som krävdes i förhållande till studiens ansats.  

Andra forskningsmetoder som hade kunnat vara tillämpliga för att genomföra i denna studien 

skulle kunna vara den kvantitativa forskningsmetoden. Vi kände dock att vi ville samla in 

utförliga data som grundar sig i respondenternas känslor och upplevelser varpå vi valde att 

tillämpa den kvalitativa forskningsmetoden. Vi ville åt biståndstagarnas känslor och tankar, 

vilket vi menar nås på bästa sätt via samtal där klienterna själva får berätta hur de ser på deras 

biståndstagande och hur detta påverkar deras liv.  
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6.4 Kvalitativa intervjuer – metodinstrument  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för datainsamling (Trost 1997). 

Anledningen till valet är att vi tillämpar en hermeneutisk ansats och behöver således få 

tillgång till data som gör att vi kan få en djup förståelse av respondentens utsaga och sedan 

tolka dessa med hjälp av valda teorier och tidigare forskningar.  

Vi använde oss av semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att våra intervjuer har haft 

olika teman som styrt diskussionen (Denscombe 2000). Samtalets ordning är flexibel och 

respondenten har getts möjlighet att utveckla och förklara det hen känner för. Samtliga 

intervjuer har behandlats konfidentiellt och vi började varje intervjutillfälle med att informera 

om anonymitet. 

Vår intervjuguide fokuserade på fyra olika teman med tillhörande underfrågor som ett stöd 

för intervjuaren. Frågorna har valts utifrån relevans i förhållande till frågeställningen i 

uppsatsen. Under intervjun utgick vi från våra teman, men kompletterade även med 

ytterligare frågor vid behov. Nedan presentar vi våra olika teman och vilka syftet med dess 

innehåll.  

Första intervjutemat avser att utforska respondents bakgrund, hens familjeförhållande, 

tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning samt boendesituation.  

Därefter följer temat som berör kontakten med ekonomiskt bistånd. Här ville vi att 

respondenten skulle berätta lite om sin upplevda kontakt med sin handläggare samt hur länge 

hen har varit i kontakt med ekonomiskt bistånd. Vi ville även här försöka se vad 

respondenten önskar för stöd för att bli självförsörjande.  

Vi har även valt att kalla ett tema för hälsa med tanke på att utforska biståndsberoendets 

påverkan på det psykiska och fysiska hälsotillståndet. Vi försökte även här ta reda på hur 

personerna upplevde sin hälsa före och efter kontakten med ekonomiskt bistånd.  

Det sista temat har vi benämnt som delaktighet i samhället. Här ville vi att respondenterna 

skulle delge mer kring sitt nätverk och intressen. Vi har även försökt ta reda på hur vardagen 

ser ut för en person som uppbär bistånd samt hur de tänker om sin framtid.  

Våra intervjuer ägde rum i lokaler på enheten för ekonomiskt bistånd under mars 2019. Varje 

intervju varade mellan 30–45 minuter och spelades in för att i efterhand transkriberas. 
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Transkriberingens huvudsakliga syfte har varit för att underlätta sökandet efter gemensamma 

teman i deltagarnas svar och berättelser vilket vi använt oss av i analysen.  

6.5 Urval  

Ahrne & Svensson (2011) skriver om gatekeeper, dessa har funktionen att möjliggöra 

kontakten mellan forskare och deltagare. I vårt fall är handläggarna på ekonomiskt bistånd 

gatekeepers då det är dessa som möjliggjorde kontakten med våra deltagare.  

Ruane, Janet M. (2006) skriver om hur ett kvoturval syftar på att forskaren väljer ut vissa 

individer som kan ingå i forskningen utifrån vissa specifika egenskaper som ska känneteckna 

den population undersökningen berör. 

För att få tillgång till våra åtta respondenter kontaktade vi, via email, handläggare på 

ekonomiskt bistånd och beskrev syftet med undersökningen men också vilka egenskaper som 

respondenterna behövde ha för att kunna delta. De efterfrågade egenskaperna var att 

respondenterna skulle ha försörjt sig på ekonomiskt bistånd under en längre tid, då minst 10–

12 månader samt att de skulle kunna tala svenska. Därefter kontaktade handläggarna de 

klienter de ansåg passa in i undersökningen för att se vilka som var villiga att ställa upp på en 

intervju. Därmed använde vi oss av en kombination av gatekeeper och kvoturval.  

Varför vi valde att kombinera dessa metoder var för att det var det enklaste och mest 

effektiva sätt att få tag på respondenter. Vi var också tvungna att ta hänsyn till 

tillgängligheten då det inte finns något officiellt register på de som erhåller ekonomiskt 

bistånd. Genom att kontakta handläggarna använde vi oss av gatekeeper då dessa i sin tur 

valde ut lämpliga individer som passade in i vårt urval. För att handläggaren skulle veta vilka 

individer som var lämpliga var vi tydliga med vilka specifika egenskaper de behövde ha och 

därmed använde vi oss även av ett kvoturval.  

6.6 För- och nackdelar med intervjuer som metod  

Denscombe (2000) skriver att intervjuer är en bra metod om man vill undersöka djupgående 

ämnen och ställa följdfrågor om dessa, man kan genom detta få insikter som annars är svåra 

att nå. En annan fördel är att utrustningen är relativt enkel samt att det är den mest flexibla 

metoden att använda sig av.   

Nackdelarna enligt Denscombe (2000) med intervju som metodinsamling är att det är en 

tidskrävande metod samt att det kan generera icke-standardiserade svar i analysen. 

Intervjuareffekten är en annan nackdel, vilket handlar om att intervjuaren kan ha stor 
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inverkan på respondenten och hur hen svarar. Det är därför oerhört viktigt att man är 

respektfull och lyhörd i sin roll för att undvika en negativ respons som i sin tur bidrar 

resultatet. Man ska vara väldigt försiktig med att inte kränka någon, särskilt när det handlar 

om känsliga frågor.   

Vidare skriver Denscombe (2000) att tillförlitligheten kan vara en negativ aspekt av 

intervjuer då varje intervju är unika data som skiljer sig från varje individ och därmed 

påverkar tillförlitligheten.   

Vår förhoppning med intervjuerna är att kunna få ut så mycket som möjligt av fördelarna, vi 

hoppas kunna nå respondenternas känslor, tankar och uppfattningar om hur deras livsvillkor 

påverkas av att leva på ekonomiskt bistånd under en längre tid.  Genom att de får tala relativt 

fritt, är vår förhoppning att “en sak leder till en annan” och att de lättare öppnar upp sig.  

Vi är medvetna om att intervjuareffekten i vårt fall är viktig att ha i åtanke då vi inte vill 

riskera negativa resultat. Då de ämnen vi diskuterar är känsliga är vi noga med hur vi går 

tillväga för att inte kränka eller väcka upprörda känslor hos våra intervjupersoner även om vi 

inte kan styra vare sig vår ålder eller vår bakgrund. Vi kommer lägga stor vikt vid 

bemötandet och hur vi uttrycker oss såväl verbalt som fysiskt.  

Gällande tillförlitligheten väljer vi, som nämnt ovan, att så gott vi kan försöka säkerställa 

validiteten i intervjuerna även om studien blir svår att generalisera på grund av 

tillförlitligheten. Då vårt syfte är att undersöka hur biståndstagarna upplever att det 

långvariga ekonomiska biståndstagandet påverkar dem, hoppas vi studien genererar en 

inblick. I ett senare skede hoppas vi detta kan lyftas upp i ett större sammanhang eller i en 

större forskning som i så fall kan fokusera mer på generaliserbarheten. En större studie, med 

större omfång, skulle på ett bättre sätt få fram en studie som går att generalisera.  

6.7 Validitet av intervjudata  

Även om det är svårt att kontrollera huruvida respondenten talar sanning i fråga om känslor, 

uppfattningar och erfarenheter kan författarna utgöra vissa kontroller. Författarna kan bland 

annat visa upp utskriften av intervjun för respondenten för att ge hen en chans till korrigering 

men man kan också fråga direkt under intervjun, eller efter, för att säkerställa att man som 

forskare förstått korrekt, (Denscombe, 2000). Det sistnämnda kommer vi använda oss av i vår 

studie då vi har en tidsaspekt att ta hänsyn till och det alternativet är minst tidskrävande. Då 

vi undersöker känslor, uppfattningar och erfarenheter är vi noga med att få det rätt för att 

undvika att någon känner sig missförstådd eller misstolkad. Vårt fokus kommer vara att 
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försöka tolka och återberätta deltagarnas känslor och tankar så gott vi kan, för att också på 

bästa sätt kunna besvara vår frågeställning om hur de själva upplever sin situation. 

6.8 Analysmetod 

Enligt Ahrne & Svensson (2011) finns det tre grundläggande sätt att skapa en god analys på. 

Det första sättet är att sortera empiri, för att skapa en ordning för analysarbetet. Detta 

tillvägagångssätt menar författarna är starkt förknippat med de teorier och dylikt man 

använder för analysen.  

Nästa sätt är att reducera empirin, menar Ahrne & Svensson (2011) är att välja ut delar av den 

insamlade datan för en tydligare presentation vilket i sin tur leder till en förbättrad analys. 

Genom att ta fram de delar man i huvudsak vill poängtera och belysa är det av vikt att man 

lyckas välja ut väsentliga delar i resultatet.  

Ahrne & Svensson (2011) skriver om det sista sättet, vilket är att argumentera för sin poäng. 

Detta är för att öka chansen för att i ett senare skede kunna bidra till en vidare forskning. 

Gilje och Grimen (1992) menar att hermeneutiken syftar till att undersöka känslor, tankar och 

åsikter, vilket är det vi försöker nå i vår analys genom att tolka deltagarnas vittnesmål.  

För att förenkla och tydligare kunna se olika tematiseringar har vi valt att dela upp analysen i 

fyra delar, där varje del analyseras med en utvald teori som därefter styrks med övriga teorier 

och begrepp. Detta menar vi stämmer med vad Ahrne & Svensson skriver (2011) om att 

sortera empirin för en god analys. I vårt resultat lyfter vi fram de delar vi anser svarar mot vår 

frågeställning och vår problemformulering vilket Ahrne & Svensson (2011) benämner som 

reducering av empirin. Vi gör också en argumentation av att det skulle vara att föredra en 

senare forskning i vårt ämne vilket Ahrne & Svensson (2011) skriver som den sista etappen.  

6.9 Etisk reflektion  

Etiska aspekter är viktig vid genomförande av forskningsprojekt. Flertalet forskare anser till 

exempel att det är mer lämpligt att inte redovisa sina forskningsresultat ifall det finns risk för 

att en eventuell tystnadsplikt kan äventyras. Trost (1997) är en av dessa forskare. Med 

anledning av detta kommer data i vår rapport att avidentifieras. Samtliga intervjuade har gett 

sitt medgivande till intervjun och vi har också informerat att de är anonyma. I 

resultatredovisningen kommer därför uppgifter som riskerar röja deras identitet inte 

redovisas. Med anledning av detta har vi valt att inte fingera namnen eller återge citaten 
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utifrån vilken intervjuperson som har uttryckt sin åsikt. Detta för att vi anser att det finns risk 

för att röja intervjupersonens identitet i resultatredovisningen. 
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7. Resultat  

I detta kapitel presenterar vi våra respondenters utsagor. Resultatet kommer delas upp efter 

följande fyra teman, utbildningsbakgrund, arbetsliv och arbetslöshet, erfarenhet av 

ekonomiskt bistånd samt boende-, familjesituation och vardagsliv. Tematiseringen grundar 

sig i att på bästa sätt kunna svara på vår frågeställning och vårt syfte. Genom att tematisera 

resultatet blir det också mer strukturerat att analysera det presenterade resultatet.  

7.1 Utbildningsbakgrund  

Våra respondenter har generellt ganska liknande utbildningsnivåer. Av de åtta intervjuade har 

sex personer avslutat sina gymnasiestudier och två avbrutit dem. En av respondenterna som 

har avbrutit sina studier andra terminen in på gymnasiet berättar följande anledning: 

"jag började på barn och fritid och då hade jag börjat slarva med alkohol och 

droger…lite större nivå så att säga…det var mycket skolkning”  

Den andra personen som ej slutförde gymnasiet säger: 

“jag gick inte gymnasiet…vad heter det…eller jag började men jag hoppade 

av…handel och administration och då började jag jobba…för då fanns det något 

sån där...ungdoms...jag kommer inte ihåg vad hette och då fick jag jobba på dagis 

ett år och så fick man ngt sorts bidrag eller så”  

Ovanstående respondent som inte slutförde sin gymnasieutbildning har senare läst på 

folkhögskola samt studerat enstaka kurser på högskolan. Hen uppger ett önskemål om att 

studera vidare på högskolan till bibliotekarie men känner en osäkerhet inför dessa studier på 

grund av sin sociala fobi.  

Utifrån våra respondenters svar om deras utbildning kan vi se att samtliga förutom en person 

har gått en yrkesutbildning på gymnasiet. Dock har endast en av dessa respondenter haft ett 

arbete med koppling till den gymnasieutbildning som hen genomgick.  Den respondent som 

har studerat en mer högskoleförberedande utbildning säger: 

“Orkade egentligen inte…. Hade inte så bra betyg när jag tog studenten…Knappt 

godkänt och så” 

Därmed är utbildningsnivån inte hög bland någon av våra deltagare, majoriteten av 

deltagarna talade negativt om skolgången och uttryckte ett missnöje kring utbildningen. 
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Två av respondenterna funderar i dagsläget på att studera vidare. Någon av våra respondenter 

uppger att hen har gått enstaka kurser via Arbetsförmedlingen som exempelvis svetsarkurs 

och fastighetsskötsel.  En av våra respondenter har skolat om sig till servitör i vuxen ålder 

och senare även till nätverkstekniker.   

Även om det fanns vissa deltagare som hade som mål att studera vidare i framtiden, vittnade 

de om rädslorna som tillkom av att ta steget och påbörja något nytt. Rädslan verkade främst 

beröra det sociala umgänget som tillkommer vid studier.  

En respondent talar om hur hens personlighet är ett hinder gällande utbildningar som leder till 

jobb, detta beskriver hen följande:  

“jag har varit mycket sådär att jag vill jobba med det kreativa… men det går 

inte…men särskilt inte med min personlighet som är ganska så 

där…tillbakadragen och sådär…jag kan inte sälja mig själv…” 

7.2 Arbetsliv och arbetslöshet  

Våra respondenter har varierande erfarenhet av arbetliv och arbetslöshet. Några av 

respondenterna har haft kontakt med arbetslivet medan andra inte haft något lönearbete 

hittills. Flertal av de har haft insatser som praktik via Arbetsförmedlingen, men även via 

kommunens arbetsmarknadsenhet samt övriga samarbetspartner såsom 

Individsamverkansteamet, som är ett samarbete mellan kommunen, regionen, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den totala erfarenheten av kontakten med 

myndigheterna är övervägande positivt. En av våra respondenter som har varit sjukskriven i 

omgångar berättar följande om Arbetsförmedlingen: 

”deras …var ju att hitta sysselsättning, att man kommer ut och då är det ju liksom 

arbetsföra människor som de jobbar med och inte folk som försöker ta sig tillbaka 

efter att ha varit långtidssjukskrivna” 

Samma respondent berättar att hen i dagsläget har kontakt med Arbetsförmedlingen och att 

vid två tidigare tillfällen har insatserna orsakat nya sjukskrivningar. Idag har respondenten 

kontakt med Individsamverkanstemat i Halmstad som har hjälpt till med arbetsträning inom 

administration. Respondenten beskriver dock att väntetiden till Individsamverkansteamet var 

lång på grund av köer. Respondents plan är att studera till hösten, hens mål är att kunna 

arbeta med administration.  
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En annan respondent berättar om sin praktik inom en secondhand butik efter en lång period 

av missbruk. Respondenten berättar att hen aldrig har haft ett lönearbete och upplever 

praktiken som positiv för sin utveckling och nykterhet. Praktiken var anordnad via 

Arbetsförmedlingen och nu har respondenten fått tillgång till en SIUS handläggare 

(Stödperson inför och under en anställning, s.k. SIUS konsulent som är en insats från 

Arbetsförmedlingen), men beskriver att väntetiden var flera månader och att hen har fått 

avsluta sin praktik i dagsläget. Hen funderar på att arbeta som volontär under en period för att 

känna en delaktighet och att återskapa rutinerna i vardagen.  

” ...har man känt att det står och stampar” 

Flera av våra respondenter har haft sysselsättning och praktik på Halda-huset som drivs av 

kommuns arbetsmarknadsenhet. Känslan att vara på Halda-huset är olika hos olika 

respondenter, vissa upplever att det inte bidrar till en positiv förändring och de träffar 

människor som är negativa och trötta på sina situationer medan andra respondenter anser att 

det är bra med att vara igång i en verksamhet och träffa andra människor. Att ha rutiner och 

regelbundenhet var två komponenter som en del av respondenterna talade gott om.   

Även om Halda-huset är en praktikplats som många av våra deltagare varit remitterade till, 

har inte deltagandet alltiid varit frivilligt. En respondent är tydligt besviken och vittnar om en 

känsla av maktlöshet över sin situation, att inte själv kunna välja deltagandet. Hen berättar 

om hur hen ofta gömde sig i ett hörn på praktiken, för att inte synas och slippa delta. 

Personen upplevdes inte som rädd för social kontakt, snarare tvärtom och berättar hur gärna 

hen vill ha ett arbete, bara chansen och möjligheten ges. 

En av deltagarna har även fått delta i kompetenshöjande kurser via Arbetsförmedlingen och 

haft några kortare anställningar med bidrag.  

”det är mentalt tärande kan man säga…man funderar på om man ska bryta ihop 

eller inte…men nej…jag vill ut ur skiten” 

En respondent har flyttat tillbaka till Halmstad från en annan kommun, där hen har haft 

anställningar inom olika hotell som städare. När hen flyttade till Halmstad påbörjade hen en 

anställning här, men blev uppsagd efter en tid då arbetsgivare tyckte att hen inte arbetade 

tillräcklig snabbt. Hen fick praktik på Halda. 

”det var jättebra så där liksom…jag kände verkligen så där liksom att jag blev 

som isolerad, eftersom jag lever själv” 
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I dagsläget har samma respondent fått timanställning inom kommunen, men känner stark för 

att studera vidare. I intervjun uttrycker hen fundering kring hur framtida arbetsgivare ser på 

en praktik på Halda-huset och ifall det istället har ett stigmatiserande effekt.  

”det är ju en grej på CV, men jag vet inte hur mycket praktik egentligen…hur 

mycket det när man söker jobb…vad tänker arbetsgivaren om det…det tänker jag 

är lite dubbelt…tänker folk jaha…detta är ngn konstig typ…där har jag hört 

många…alla på Halda” 

En respondent har arbetat inom byggbranschen efter gymnasieexamen, men på grund av en 

ryggskada blev hen tvungen att söka sig till ekonomiskt bistånd då det respondenten inte hade 

rätt till några andra ersättningar. Respondenten har en arbetsträning på Halda-huset där hen 

får arbeta med att digitalisera gamla folkbokföringar som präster har nedtecknat. 

Arbetsträningen är anpassad med tanke på ryggskadan.  

Vår respondent med längre arbetslivserfarenhet har haft kontakt med ekonomiskt bistånd 

under fyra år. Hen har under denna tid inte haft några insatser i form av praktik eller 

utbildning. Kravet har varit att hen skulle söka arbete på egen hand. Respondenten har haft 

arbete som servitör och utbildade sig senare som nätverkstekniker, men har inte lyckats hitta 

anställning. Hen beskriver själv att det delvis beror på att hen saknar certifiering och är lite 

äldre. 

”…det är också svårt att få jobb…jag har börjar få åldern emot mig…det är så 

pass tufft idag”  

En av våra intervjupersoner har haft kortare anställningar under hela perioden hen har varit 

biståndsberoende. Det har varit timanställningar samt kortare tidsbegränsade anställningar. 

Eftersom intervjupersonen har a-kassa är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att hjälpa 

till med praktik och insatser.   

7.3 Erfarenhet av ekonomiskt bistånd  

Anledningen till att våra respondenter från början tagit kontakt med ekonomiskt bistånd och 

inte haft möjlighet att försörja sig själva på annat sätt har varit varierande. Det som är 

gemensamt för respondenterna är att de inte har kunnat nyttja samhällets andra skyddsnät vid 

arbetslöshet och sjukskrivningar. Det har vanligtvis funnits brister i antingen SGI, 

sjukpenninggrundande inkomst, eller avsaknad av A-kassa.  
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En respondent har haft biståndet i cirka tio år med ett avbrott då hen fick sommarjobb. Hen 

arbetade från början lite i matbutik men blev sjukskriven. Respondenten hade inte rätt till 

sjukpenning eller a-kassa. Hen beskriver relationen till ekonomiskt bistånd som positiv och 

att hen har fått hjälp men tycker det är mycket papper och dylikt som skall medtas speciellt i 

början.  

”när jag blev sjukskriven så klarade jag inte av papper och jag kommer ihåg att 

det var väldigt mycket papper man skulle ha med sig första gångerna” 

En annan respondent har haft kontakt med ekonomiskt bistånd under nästan hela sitt vuxna 

liv och anser stödet vara betydelsefullt. Respondenten anser att hen har varit delaktig i 

planering och dylikt.  

”…har handläggaren varit väldigt stöttande…jag har inget att klaga på…jag har 

kunnat prata och fråga…” 

Vid intervju med en respondent som skadat sig och därmed inte kan arbeta framkommer en 

besvikelse över myndigheter över lag. Hen uppger sig vara nöjd med handläggaren på 

ekonomiskt bistånd som hen haft kontakt med i cirka ett år, men påtalar samtidigt att 

processer borde gå betydligt fortare då hen hann bli hemlös och bo på gatan i cirka sex 

månader innan hen fick hjälp. Hen önskar också att myndigheten för ekonomiskt bistånd 

kunde tillgå med någon form av terapi. Deltagaren upplever inte behovet av ekonomiskt 

bistånd som något stigmatiserande, då hen uppger sig sakna något direkt socialt liv och 

därmed inte berättar för någon om sin kontakt med myndigheten. Däremot berättar 

respondenten att livserfarenheten och den aktuella situationen gjort att hen skulle vilja hjälpa 

till att förändra situationer för likasinnade då hen menar att det finns mycket man kan göra.  

En respondent har haft ekonomiskt bistånd i cirka fyra till fem år, med avbrott då hen arbetat. 

Då de flesta arbeten inte varit berättigade för a-kassa har hen behövt komma tillbaka till 

ekonomiskt bistånd när tjänsterna avslutats. Efter sista arbetet berättigades hen till a-kassa 

men på grund av låg ersättning behövs komplettering med ekonomiskt bistånd, vilket hen inte 

ser som positivt då det innebär mycket inre stress. Deltagaren nämner hur det är många 

dokument som ska in och allt ska redovisas, annars finns risken för avslag vilket upplevs som 

stressande. Hen upplever inte heller mötena med handläggare som meningsfulla.  

” man är väldigt låst…man har inte den friheten som man har när man har ett 

jobb…tex det ekonomiska biståndet är ju att jag behöver komma hit varje gång 
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och redovisa och om ett enda papper är fel så är det risk för avslag…om man 

missar en tid så kan man bli straffat för det…det är praktiskt taget ett heltidsjobb 

och gå på ekonomiskt bistånd” 

I närmare fyra år har en annan respondent varit beroende av ekonomiskt bistånd med några 

korta avbrott till följd av arbete. Idag kompletterar hen sin a-kassa med ekonomiskt bistånd 

och har inte deltagit i några insatser och träffar sin handläggare varje månad.  

En deltagare berättar att behovet av ekonomiskt bistånd är till följd av ett misstag som bidrog 

till att hen förlorade sin ersättning. Hen har erhållit biståndet i fyra år men inte deltagit i några 

insatser alls under tiden. Är nöjd med kontakten med ekonomiskt bistånd som tillhandahåller 

en coach och säger att det värsta med att leva på biståndet är att inte kunna köpa vad hen vill 

och önskar. 

På grund av konflikt med arbetsgivare efter en sjukskrivning har en deltagare mottagit 

ekonomiskt bistånd i cirka tre år. Då hen själv avslutade sin anställning går det ej att få någon 

a-kassa. Hen är negativ inställd till praktiker utan vill direkt ut i jobb. Respondenten påtalar 

att det finns en skam att berätta för andra om kontakten med ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattningsvis är en del av deltagarna positiva till handläggarna på ekonomiskt bistånd 

och är över lag nöjd med deras bemötande, där en respondent till och med upplevt ett stöd 

från handläggaren. Däremot saknas förtroende för systemet, myndigheten och hanteringen av 

handläggningsprocessen. Deltagarna berättar att det är just dessa bitar som är bristfälliga och 

orsakar oro, ångest och stress som förvärrar deras livstillvaro.   

7.4 Boende, familj och vardagsliv 

Responderas boendesituation varierar. Fem av våra respondenter hyr egna lägenheter, en 

respondent bor hos sin pappa, en respondent bor i ett kollektiv och en annan hyr i andrahand 

via socialtjänsten där hen även har insats i form av boendestöd.  

Respondent som bor i kollektiv uppger sig trivas bra då det finns stöd från andra i liknade 

livssituationer på kollektivet. Hen har familj i Halmstad men har ingen kontakt och upplever 

ett svek från familjens sida då hen förväntade sig stöd och hjälp som hen inte fick i samband 

med flytt tillbaka till Halmstad.  

”ett förhållande däruppe tog slut och jag åkte till Halmstad och trodde att 

släktingar skulle hjälpa mig…men nej…” 
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Gemensamt för samtliga våra respondenter är avsaknad av ett socialt nätverk. Flera av 

respondenterna beskriver sig själva som isolerade och ensamma. De tillbringar mycket tid i 

sina hem när de inte har någon praktik eller annan sysselsättning att gå till. En av 

respondenterna berättar följande känsla av att vara i aktivitet: 

”man utvecklas och mår bättre, samtidigt som hjärnan blir väldigt trött…helgen 

blir en helg helt plötsligt” 

Respondenten som hyr i andrahand från socialtjänsten har familj som bor i Halmstad och god 

kontakt med sina syskon. Hen berättar att syskonen är ett bra stöd, men i övrigt har hen ett 

fåtal vänner som hen träffar sällan.  

En respondent som bor lite utanför centralorten uppger att hen växte upp på i samma område 

där hen bor idag. Respondenten har en syster och föräldrar i närheten och upplever sig stå 

nära sin familj. Hen känner även ett stöd från sina föräldrar, men uppger även att hen känner 

sig till besvär och som en besvikelse för sina föräldrar. Respondenten uppger att hen inte har 

något övrigt nätverk. 

”…jag blev som isolerad eftersom jag lever själv och …sen jag flyttade från 

Göteborg så har jag inga vänner…jag har min syster och vi är väldigt nära…hon 

är min allra bästa vän” 

Flertal av respondenterna har en historia av psykisk ohälsa och varit i kontakt med vården, 

medicinerar samt varit sjukrivna i perioder. De beskriver att ohälsa har varit en anledning till 

att de till slut fått söka sig till ekonomiskt bistånd när samhällets andra insatser inte har 

kunnat hjälpa dem.  

”Jag har gått till ungefär fyra psykologer och sju kuratorer under mina 29 år och 

det har inte hjälpt någon gång…jag har gett upp hoppet på det där” 

De beskriver olika stöd från vården och uppfattas vara olika nöjda med de insatser som de har 

erhållit. Dock uttrycker de att sysslolöshet påverkar deras redan vacklande hälsa på ett 

negativ sätt och bidrar till isolering och frustration.  

”man känner sig inte så glad direkt” 

”det påverkar den mental energin och den kroppsliga” 
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Ett par av våra respondenter har social fobi och depression sedan tidigare och beskriver att 

utan planering från ekonomiskt bistånd eller andra myndigheter blir de isolerade. En 

respondent har dock insatser från socialförvaltningen i form av boendestöd.  

Flertal anser bidragsberoende som något som påverkar deras mående negativ och förknippar 

det med skam. Stressen över den ekonomiska osäkerheten nämns vid flera tillfällen av olika 

respondenter.  

”jag har känt att mitt självförtroende har blivit sämre” 

”att känslan att man får bistånd kan vara pinsamt…jag säger ju inte det …det är en 

kompis och min mamma som vet att jag går här” 

En respondent nämner till exempel att det inte finns möjlighet att träna på ett gym ur ett 

ekonomiskt perspektiv, vilken hen gjorde innan kontakten med ekonomiskt bistånd. Detta 

berättar deltagaren är en tråkig och negativ aspekt då hen annars hade sett gymträning som en 

chans att komma ut och träffa folk, även om det inte krävs någon direkt interaktion.  En 

annan respondent vittnar om hur dåliga kostvanor hen har till följd av situationen. Deltagaren 

berättar hur det blir mycket läsk och “skräpmat” i perioder då det psykiska måendet inte är 

bra, i samma perioder begränsas också den fysiska aktiviteten som från början inte är mycket, 

till näst intill obefintlig.  

Nämnvärt är att vi hade som delmål i studien att undersöka hur deras psykiska mående 

påverkades av det långvariga ekonomiska biståndet, tyvärr var det inte alla respondenter som 

öppnade sig på dessa frågor - trots upprepade försök från vår sida. Även om majoriteten av 

deltagarna uppvisade tecken på vad vi skulle kalla psykisk ohälsa av olika slag, var det inget 

de själva uttalade, därav har vi inte kunnat presentera fler resultat på detta. 

Flera respondenter berättar även att den ekonomisk pressen är begränsande för att vara 

delaktig i samhället och att deras dagar ofta är enformiga. De deltagare som inte är 

involverade i någon form av praktik vittnar om att de går upp, kanske tittar på vad 

arbetsförmedlingen har utannonserad och främst kollar på TV, inte mycket mer.  
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8. Sociologisk analys  

I nedanstående kapitel kommer vi att analysera vår problemformulering och frågeställning. 

På vilket sätt påverkar ett långvarigt ekonomiskt biståndstagande klienterna?  

Vi har valt att strukturera vår analys utefter de teman som vi presenterat i resultatkapitlet, där 

varje tema tar ansats i en utvald teori. Varje del kommer att styrkas därtill med övriga teorier 

samt tidigare forskning och begrepp för att få komma fram till en slutsats.  

8.1 Utbildning och arbetslöshet, en analys med Zygmunt Bauman 

Som resultatet visar, var det få av respondenterna som hade någon högre utbildning. 

Resultatet visade snarare tydliga indikationer på att det fanns svårigheter att avsluta 

gymnasiestudier.  

Många av respondenterna i vår studie har aldrig haft ett lönearbete och därmed alltid varit 

stigmatiserade under sina vuxna liv, de har då heller aldrig kunnat delta i 

konsumtionssamhället och fått vara en del av de sociala arenorna som finns. Istället har de 

fått leva på en liten summa pengar och haft känslan av otillräcklighet.  

Som Bauman (1999) skriver är det av stor vikt, att man arbetar för att kunna ha en betydande 

roll i samhället. Ett utanförskap bidrar till svårigheter för den individuella självkänslan. Den 

norm som idag råder syftar till att varje människa ska arbeta och vara självförsörjande. Att 

bryta normen och vara arbetslös är att hamna utanför samhället och på så vis bli 

stigmatiserad. Behovet av ekonomiskt bistånd innebär också fattigdom vilket Bauman menar 

härleds till att vara en otillräcklig konsument. Detta är något våra respondenter tydligt vittnar 

om, att de är begränsade och inte har råd. En deltagare menar att det värsta med 

biståndstagandet är att hen inte kan köpa vad hen vill, det vill säga konsumera. 

De flesta av respondenterna som deltagit i praktiker har upplevt detta som positivt och känt 

att de haft en meningsfull vardag samt att de varit betydelsefulla. Som Bauman (1999) skriver 

handlar det om att ha ett arbete och därmed ett syfte vilket praktikplatserna till viss del har 

bistått. Trots detta finns det också negativa attityder kring praktik, främst på Halda-huset och 

dess påverkan på framtida arbeten. En av våra respondenter uttryckte tydligt att det fanns en 

rädsla att kommande arbetsgivare skulle se ner på deltagandet i praktik. Även detta kan 

kopplas till Baumans förklaring att man inte har något val i arbetslivet, det handlar bara om 

att göra det, oavsett vad man vill.    
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Då statistik från socialtjänsten tydligt visar på att den vanligaste anledningen till varför någon 

behöver ekonomiskt bistånd är konsekvensen av arbetslöshet, anser vi just arbetslöshet vara 

något som man borde arbeta mer med – och med bättre metoder. Som nämnt är det inte alla 

deltagare som upplever att praktik och andra insatser som erbjuds är positivt, utan medför 

istället negativa känslor. Varför erbjuds insatserna i ett “arbetsförberedande” syfte, när de 

medför en negativ känsla hos deltagarna? Om man ska diskutera det ur Bourdeus (1999) teori 

kring hur statens makt beslutar om den sociala identiteten, blir kontentan att individer inte 

själva är i stånd att bestämma över sin egen identitet. Även Giddens (1992) talar om hur 

viktigt det är med en identitet som bekräftas av andra, vilket i detta fall blir problematiskt. De 

kan inte själva bestämma över identiteten och många saknar de rätta medlen för att förändra 

situationen, vilket leder oss till empowerment.  

Som Cassegård (2010) skriver i artikeln, har studier i Japan gjorts som direkt visar på en 

marginalisering hos de som antingen avslutar sina studier i förtid eller står utanför arbetslivet. 

Man kan alltså anses hamna direkt i en underordnad maktstruktur när man antingen hoppar av 

skolan eller står utanför arbetslivet.  Han talar om alternativa sociala rum som kan ha en 

positiv påverkan av självkänslan och därmed identiteten. Om vi utgår från att Halda-huset bör 

kunna implementera någon form av empowerment kanske man bör förändra situationen och 

jobba mer med deltagarnas självkänsla och känsla av samhörighet eftersom det enligt våra 

respondenter brister i dessa frågor.  

Om vi återkopplar detta till Bourdieu (1999) och hans sätt att tänka kring statens makt och 

inflytande över en människas identitet blir det ganska klart, att i detta fall kan staten, som en 

överordnad auktoritet, anses ha stigmatiserat denna grupp individer då de inte själva fått välja 

kring deltagandet av praktik. Därmed har staten också påverkat den sociala identiteten som 

leder till att individerna inte själva är i stånd att besluta över sin identitet. Eftersom 

deltagandet i praktiken villkorar deras möjlighet att få det ekonomiska biståndet beviljat, 

upplever de också att de hamnar i en maktlöshet gällande deras ekonomiska förutsättningar.   

8.2 Erfarenhet av samt relation till ekonomiskt bistånd, en analys med Pierre Bourdieu  

Bourdieu (1999) talar om det symboliska kapitalet och hur de olika kapitalen uppfattas av 

andra, vilket tydligt går att härleda till våra respondenter som var tydliga med att de ofta 

isolerar sig som en konsekvens av att de inte orkar möta folk, de orkar inte förklara och de är 

rädda för vad folk ska tycka och tänka. De känner alltså att deras situation och deras beroende 

av ekonomiskt bistånd identifierar dem. Enligt Bourdieu (1999) förstärks detta tydligare som 
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till följd av vad han kallar ”den officiella utnämningens magi” där staten styr över identiteten. 

Att klienterna inte själva kan styra över identiteten som kommer till följd av det bistånd de är 

i behov av har direkta konsekvenser för deras välmående, resultatet från vår studie visar hur 

många upplever en maktlöshet och även en form av uppgivenhet över situationen de har svårt 

att förändra på egen hand.  

Nämnvärt i detta är dock att vi genom intervjuerna märkt att det finns en attityd hos 

klienterna att de förväntar sig en förändring som ska ske av myndigheterna, snarare än att de 

själva söker förändringen. Detta gör att vi funderar kring hur synen på ansvarstagandet ser ut 

hos respondenterna. Även om vi har sociala rättigheter, vilket problematiseras av Panican och 

Ulmestig (2016), har man ändå som Giddens (1992) talar om – ett visst eget ansvar att 

förändra sin situation.  

Författarna Panican och Ulmestig (2016) skriver om hur långt vi kan kalla det moderna 

medborgarskapet för rättigheter och att vi länge har försökt bekämpa den sociala utslagningen 

– trots detta har reglerna kring det ekonomiska biståndet inte förändrats sedan 1989. Med 

detta i åtanke bör vi också betona den ekonomiska samhällsutvecklingen som skett, det är på 

många plan dyrare att leva – och samhällsklyftorna ökar mellan de rika och fattiga. Samtidigt 

bör tilläggas att det råder högkonjunktur i Sverige vilket även innebär att det finns gott om 

möjligheter till att arbeta.   

Bergman (2013) lyfter fram en studie från 2007 som vittnar om att endast hälften av alla 

ekonomiska biståndstagare får summor som räcker upp till riksnormen. Med detta i åtanke, 

menar vi att den identitet staten ger de ekonomiska biståndstagarna endast förvärrar den 

redan negativa situationen. Om de inte ens får riksnormens summa, försvårar det givetvis 

såväl både den psykiska som fysiska hälsan, men det försätter också klienterna i en ännu mer 

underordnad position i samhället och de står ännu längre från samhällets arenor och dess 

sociala liv än vad man kan utläsa från början. De blir straffade om de inte fyller kriterierna 

vilket också har negativa aspekter på deras hälsa som nämnt ovan.  

Ur ett makroperspektiv får detta långvariga biståndstagande en negativ effekt ur flera 

perspektiv. Då hälsan faktiskt försämras över tid, kostar det på sikt ännu mer pengar för 

samhälle. Pengar som går till både bistånd, vård och insatser.   

8.3 Vardagslivet och identitet, en analys med Anthony Giddens och empowerment   

En given gemensam faktor för samtliga våra respondenter är att de lever ensamma och 

tillgången till det sociala nätverket är svagt. Utifrån Giddens (1992) teori om identitet och hur 
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den svaga gemenskapen påverkar detta identitet menar vi detta vara av vikt för våra 

respondenter. Även som Ulla Rantakeusu (2016) skriver i sin artikel är det traditionella 

samhörighetsmönstren försvagade idag vilket leder till en osäkerhet och ökade sociala och 

kulturella risker. Det åligger enligt Giddens (1992) även på individen själv att hitta “livsstil” 

och sociala sammanhang och att bli erkänd av andra.   

Det sociala erkännande som Giddens (1992) skriver om kopplar vi i detta fallet till en av våra 

respondenter som bodde i ett kollektiv med människor i liknande livssituationer vilket 

upplevdes som positivt. Samma koppling kan vi även se i vissa respondenters utsagor om 

praktikplatser där de upplevde en gemenskap, samhörighet och syfte. Det erkännande som 

nämnts här och utifrån Giddens (1992) tankar står vi undrade inför hur det upplevs att bli 

erkänd av en stigmatiserad och marginaliserad grupp.  

Utifrån Giddens (1992) tankar kring det individuella erkännandet kan detta bli problematiskt. 

Blir man stärkt av att bli erkänd av likasinnade med liknade problem, eller kan detta förstärka 

den negativa spiralen? Enligt Cassegård (2010) kan de sociala rummen användas för förstärka 

människors självkänslor, där de kan möta likasinnade och där de slipper känslan av 

underordning.  

Med denna fakta i åtanke drar vi slutsatsen att det kollektiva boendet och praktikplatser kan 

anses vara till fördel för klienternas identitet, trots Giddens (1992) problematisering av 

fenomenet. Samtidigt är det nämnvärt att Giddens (1992) tar upp behovet kring 

kalkylerbarheten i vardagen, genom exempelvis praktik blir klientens vardag mer 

förutsägbarhet, vilket Giddens (1992) säger vara av stor vikt.   

Som Giddens (1992) påtalar är det upp till varje individ att själv bestämma över sin identitet. 

Nämnvärt är dock att det uppenbarligen finns svårigheter med detta för våra respondenter, då 

de känner sig låsta och maktlösa i sina situationer. Tänker man då på Baumans tankar kring 

konsumtionssamhällets makt blir det uppenbart att konsumtionen i vårt samhälle - hindrar 

den egna identiteten trots att det enligt Giddens (1992) finns ett eget ansvar.  

Giddens (1992) tar också upp att människan idag har en större möjlighet att förändra sina liv 

än vad vi hade förr, men med konsumtionen i åtanke kan man tänka sig att samhällets 

förändring har ökat möjligheterna för den population som kan konsumera på ett normbestämt 

sätt - och förvärrat för de som står utanför den rådande normen.  



 

 

35 

 

Enligt Giddens (1992) är det också av stor vikt att vardagen är förutsägbar, att det finns 

mönster för att öka känslan av trygghet och meningsfullhet. Detta är något våra respondenter 

också uttrycker, de vittnar om en oro över ovetskapen att de inte vet vad som ska hända eller 

hur deras liv kommer se ut. Även Rantakeisu (2016) skriver om de arbetslösa ungdomarna 

som säger hur de känner oro och har sömnsvårigheter till följd av ovissheten.  

Alla våra respondenter lever utan barn och bara en deltagare hade en relation men bodde 

ensam. Dessa delar är också något som kan anses vara emot våra normer idag. De står alltså 

utanför den sociala kontexten i form av ett familjeliv. Ensamheten som många av våra 

respondenter vittnar om, går att se en klar koppling till negativ hälsa då de själva beskriver att 

de socialt känner sig isolerade och marginaliserade.  

För att kort nämna den fysiska hälsan hos våra deltagare är det inget de prioriterar, några av 

deltagarna berättade hur de har tränat men till följd av det såväl ekonomiska som sociala 

kapitalet tar de sig inte ut för att träna eller promenera. Om man tänker på vad Bauman 

skriver om fattigdom, att detta medför direkt negativa konsekvenser på vår hälsa anser vi 

kommunen bör gå in med någon form av hälsofrämjande arbete för de som erhåller 

ekonomiskt bistånd. En annan deltagare påtalar också bristen på en god kosthållning som en 

konsekvens av den psykiska ohälsan, vilket också kan gå att koppla till Baumans tankar kring 

hur fattigdom påverkar vår fysiska hälsa. Även om deltagaren i detta fall hävdar att 

kostvanorna beror på en psykisk ohälsa, säger respondenten tidigare att ohälsan grundar sig i 

det ekonomiska biståndsbehovet.  
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9. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Vår frågeställning som löd; På vilket sätt påverkar ett långvarigt ekonomiskt biståndstagande 

klienterna? med underfrågor som berörde hur klienterna själva såg på biståndstagandet och 

hur deras levnadsförhållande såg ut, har vi undersökt och försökt besvara genom en kvalitativ 

studie.  

I början av uppsatsen presenteras en bakgrund som lyfter fram begreppen välfärd och 

fattigdom som återkommer genom uppsatsen. Därefter följer en beskrivning av ekonomiskt 

bistånd, hur biståndet fungerar samt socialtjänstens roll. Vi lyfter fram fem artiklar som grund 

för tidigare forskning, som alla berör vårt ämne på olika sätt. Valet av vetenskapsteori 

hamnade på hermeneutiken då dess syfte är att tolka, förstå och förklara - vilket är just det vår 

frågeställning syftar till. Vårt mål har varit att lyfta biståndstagarnas åsikter, tankar och 

känslor vilket vi anser hermeneutiken lämpar sig väl för i samverkan med den kvalitativa 

metoden. För att få fram den empiri vi velat genomförde vi åtta djupintervjuer som var 

semistrukturerade, det vill säga att det fanns utrymme för diskussion från främst deltagarnas 

sida. 

Vi har använt oss av tre sociologiska teoretiker i uppsatsen, först presenteras Zygmunt 

Baumans teori om konsumtionssamhället, därefter Pierre Bourdieus tankar om det 

symboliska kapitalet och den officiella utnämningens magi. Vår sista teori är identitet som 

beskrivs av Anthony Giddens. I detta kapitel beskriver vi också kort begreppet 

empowerment. Teorierna har använts för att analysera fyra presenterade teman, där varje 

tema analyserats efter en specifik teori som vi därefter stärkt med hjälp av övriga teorier och 

tidigare forskning.  

 I resultatdelen presenteras fyra teman för att förenkla och strukturera läsningen, vi har 

tematiserat utifrån utbildningsbakgrund, arbetsliv och arbetslöshet, erfarenhet av ekonomiskt 

bistånd samt boende, familjesituation och vardagsliv.  

Resultatet visar på att det finns en generellt låg utbildningsnivå och en svag 

arbetsmarknadsförankring hos fler av våra respondenter. Våra intervjupersoner upplevde 

kontakten med sina handläggare på ekonomiskt bistånd som positiv, däremot vittnade de om 

en negativ bild av staten och myndigheten, som exempelvis Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Respondenterna upplevde en stress över hur fyrkantigt systemet var och 

menade på att det inte fanns utrymme för individanpassning vilket många hade föredragit.  
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Samtliga respondenter bodde själva, endast en deltagare hade en relation. Märkbart var också 

bristen på umgänge, såväl gällande familj som vänner. Detta var något majoriteten upplevde 

en sorg över och kände sig både ensamma och isolerade.  

I vår analys använde vi en teori per tema, vilket vi stärkte med såväl tidigare forskning som 

de övriga teorierna. Analysen visade att Baumans teori om konsumtionssamhället faktiskt väl 

gick att applicera in i vår insamlade empiri. Slutsatsen blir att respondenterna i vårt fall bryter 

mot de rådande normerna att vara självförsörjande och konsumera, vilket gör dem till 

bristande konsumenter vilket leder till en försvagad ställning i samhället och påverkar 

individerna negativt.  

Bourdieus tankar om det symboliska kapitalet kändes igen via att respondenterna ofta 

isolerade sig till följd av bristen på kapital, såväl socialt som ekonomiskt. Detta menar vi 

också är en konsekvens av statens inflytande över identiteten som Bourdieu kallar för “den 

officiella utnämningens magi”. I detta fall handlar det om just det ekonomiska biståndets 

makt över respondenterna. Slutsatsen menar vi är att statens inflytande på individerna inte 

bara påverkar deras identitet utan också deras symboliska kapital. Biståndstagarna vittnar om 

en maktlöshet som konsekvens av statens kontroll.   

Bristen på det sociala nätverket analyserades med Giddens tankar kring det egna ansvaret 

över respondenternas identitet. I detta fall problematiserade vi Giddens tankar då det enligt 

vår empiri, tillsammans med tidigare forskning, är svårt att förändra situationen när man är 

marginaliserad och i en utsatt situation. De saknade helt enkelt redskap, vilket vi kopplade till 

empowerment. Slutsatsen blir att bidragstagarna hamnar i en ännu mer underordnad position i 

samhället som ofta erbjuder möjligheter för individer att själva påverka sina liv, men i dessa 

fall behöver bidragstagarna hjälp på ett individanpassat sätt.  

Vår slutsats av analysen är att det ekonomiska biståndstagandet påverkar klienterna ur många 

olika perspektiv, det berör inte bara deras ekonomiska situation. Klienterna har uppvisat såväl 

psykisk och fysisk ohälsa som en konsekvens av biståndstagandet, de upplever en social 

isolering och en uttalad känsla av ensamhet, hopplöshet och maktlöshet som en följd av 

arbetslöshet och bidragsberoendet. De själva betonar vikten av att de vill få möjligheter och 

chanser att bli självförsörjande men anser systemet vara för fyrkantigt. Vi menar att det idag 

inte finns något villkorslöst bidragssystem i samhället om man jämför a-kassa, 

försäkringssystemet eller ekonomiskt bistånd - trots att vi ska vara garanterade ett socialt 

skydd då vi lever i en välfärdsstat. Vi har också dragit slutsatsen att man behöver förändra 



 

 

38 

 

systemet där men jobbar mer effektivt och individanpassat för att stärka klienternas 

självkänsla och identitet för att kunna stärka dem i samhället och rusta dem för arbetslivet. 

Vi känner oss nöjda med vårt resultat, men önskar vi hade fått mer gensvar från deltagarna 

gällande deras hälsotillstånd. Trots den mottagna informationen hade vi velat få en djupare 

och mer beskrivande bild av respondenternas mående. Vi upplevde att samtal kring mående 

var ett känsligt ämne att prata om. Nu i efterhand kan vi se att det hade varit att föredra 

intervjuer med handläggare på ekonomiskt bistånd för att få en inblick i de möjligheter som 

erbjuds, på grund av avgränsningen kände vi dock inte att detta var genomförbart. Genom en 

närmare kontakt med handläggarna hade vi velat få deras syn på regelverket i stort men också 

på vilka sätt de individanpassar situationerna. Det hade även varit till en fördel att intervjua 

handläggare på Arbetsförmedlingen och personal på Halda-huset för att få deras perspektiv 

på saker, då dessa aktörer ofta nämnts av respondenterna och vi anser de fylla en funktion, 

oavsett om funktionen är positiv eller negativ. Detta hade kunnat ge en mer omfattande bild 

av vårt problemområde. Vi är medvetna om att vår frågeställning var omfattande, och 

eventuellt för bred, men valde ändå att försöka för att kunna belysa den problematik våra 

respondenter vittande om. Även om vår uppsats inte är generaliserbar hoppas vi den kunna 

öppna upp för framtida forskning kring ämnet, speciellt då det är en ganska osynlig grupp 

som står utanför samhället. Vår uppsats skulle eventuellt kunna fungera som embryo till ett 

fortsatt utvecklingsarbete, t.ex. inom enheten för ekonomiskt bistånd men även för 

kommunens arbetsmarknadsenhet. Förhoppningsvis skulle vidare studier, som involverar 

biståndstagare, handläggare för ekonomiskt bistånd, handläggare på Arbetsförmedlingen och 

personal från Halda-huset (eller liknande praktikplatser) kunna leda till ett nytt och 

annorlunda koncept vars syfte bör utgå från biståndstagarens bästa. Vi menar att det bästa för 

både individ och samhälle vore att försöka gå utanför de strukturerade ramarna och 

individanpassa de metoder som finns idag och arbeta mer empowermentinriktat och 

individanpassat.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide:  

 

Bakgrund:  

• Ålder  

• Familjeförhållande   

• Tidigare arbete innan ekonomiskt bistånd   

• Utbildning  

• Boendesituation  

   

Ekonomiskt bistånd  

• Hur länge haft ekonomiskt bistånd?  

• Hur upplever du bemötandet och kontakten?  

• Har du haft några insatser, isf vilka? Hur ser du på det? Effekter?  

• Vilket stöd behöver du för att bli självförsörjande?  

  

Hälsa:   

• Hur det långvariga biståndsberoendet har påverkat deras hälsa?  

• Hur mådde du innan du fick bistånd?   

• Ser du några skillnader i ditt mående, då mot nu?   

• Har du någon form av antingen psykisk eller fysiska besvär?   

• Känner du annorlunda behandlad för att du har ekonomiskt bistånd?  

  

Delaktighet i samhället.   

• Vänner, bekanta  

• Fritidsintressen.   

• Hur ser en vanlig dag ut för dig?  

• Hur ser du på framtiden?   
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