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Sammanfattning 
 

Det övergripande syfte med denna uppsats var att undersöka hur bidragstagare upplever sin 
situation och hur de upplever bemötandet från samhället. Syftet var även att undersöka ifall det 
finns några skillnader i hur de blir bemötta och hur de önskar bli bemötta. Studien genomfördes 
med hjälp av att intervjua sex bidragstagare som haft försörjningsstöd minst ett år. Studien är 
kvalitativ och utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Resultatet analyserades med hjälp 
av tidigare forskning och teorier. De teorier som användes var skam/stigma, stereotyper och 
symbolisk interaktionism. Resultatet visade på att samtliga hade negativa upplevelser av att gå 
på försörjningsstöd, men det varierade i omfattning. Faktorer som påverkade den negativa 
upplevelsen var en kombination av skamkänslor och ekonomiska svårigheter. Resultatet visade 
att samtliga deltagare kände skam inför försörjningsstöd, vilket stämmer överens med tidigare 
forskning. 
 
Sökord: Bidragstagande, socialt arbete, skam, stigmatisering, bemötande. 
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Abstract 
 
The overall purpose of this paper was to examine how welfare recipients experience their 
situation and how they experience being treated by society. The purpose was also to examine 
if there are any differences in how they are being treated and how they wish to be treated. The 
study was executed by interviewing six welfare recipients, who has received social benefits for 
at least one year. The study is quantitative and has a hermeneutic approach. The result was 
analyzed with previous research and theories. The theories that were used to analyze the result 
were shame/stigma, stereotypes and symbolic interactionism. The result showed that all 
participants had negative experiences of getting social benefit, but the extent of it varied. 
Factors that affected the negative experiences were a combination of feeling of shame and 
economic difficulties. The result showed that all participants had feelings of shame because of 
the social benefits, which corresponds with previous research on the field. 
 
Keywords: Welfare recipients, social work, shame, stigmatization, treatment. 
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1. Inledning 
 
Tretton procent av Sveriges befolkning är idag mottagare av försörjningsstöd enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB) (2017). Detta betyder att ungefär 800.000 personer i Sverige på något sätt 
påverkas av vad samhället har för syn på bidragstagandet. Tidigare forskning (Baumberg, 
2015; & Jönsson, 2002) visar också att det finns en koppling mellan bidragstagande och stigma. 
Det finns också ett samband mellan bidragstagande och ökad risk för psykisk ohälsa (Reneflot 
& Evensen, 2014. Med utgångspunkt i detta kan det tänkas att bidragstagares upplevelse av 
hur det är att ha försörjningsstöd är av vikt. Enligt Socialstyrelsen (2013) ska ekonomiskt 
bistånd fungera som ett komplement till samhällets generella system, när de är otillräckliga, 
och är det yttersta skyddsnätet i välfärdssystemet. Det ekonomiska biståndet erbjuds för att 
personer ska kunna leva ett så autonomt liv som möjligt, och bidraget ska stödja ens ekonomi 
tills livssituationen ändras och individen kan klara av att försörja sig själva. Det ekonomiska 
biståndet består av två olika delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Försörjningsstödet 
utgår från riksnormen och ska täcka en skälig levnadsnivå, och detta inkluderar bland annat 
boende, livsmedel och kläder (Socialstyrelsen, 2013). Livsföring i övrigt innebär tillfälliga 
kostnader som uppkommer vid behov, och som inte ingår i försörjningsstödet. Det kan handla 
om både ekonomiska resurser men även resurser i form av insatser. Dessa räknas fortfarande 
in i skälig levnadsnivå och det kan exempelvis handla om sjukvårdskostnader och 
skuldsanering (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Orsaker till behovet av ekonomiskt bistånd är ofta strukturella, exempelvis arbetslöshet, 
avsaknad av arbetslöshetsersättning och socialförsäkringarnas konstruktion. Individuella 
faktorer påverkar också behovet av ekonomiskt bistånd, och det kan vara exempelvis ålder, 
familjesituation, grad av utbildning, etnicitet samt psykisk och fysisk ohälsa (Socialstyrelsen, 
2013). Sättet på vilket ekonomiskt bistånd hanteras är viktigt och missförhållanden i 
handläggning ska rapporteras. Exempel på missförhållanden är en allt för lång 
handläggningstid, men även brister i bemötande räknas som missförhållanden. Verksamheten 
ska ha metoder för att kunna ta emot och hantera eventuella synpunkter från biståndsmottagare, 
då dessa synpunkter anses vara en viktig informationskälla till att kunna revidera arbetet. 
Arbetet med ekonomiskt bistånd ska även sträva efter att uppnå god kvalitet, genom bland 
annat att brukaren blir bemött med respekt. Det finns utöver det inte några direkta lagstadgade 
riktlinjer för hur bemötandet ska utföras (Socialstyrelsen, 2013). Handläggare för ekonomiskt 
bistånd blir en central och viktig kontakt för bidragstagarna och handläggarna behöver därför 
fungera som mer än bara någon som beviljar bistånd. Bidragstagare önskar många gånger att 
handläggarna ska fungera som ett socialt stöd (SOU, 2007). 
 
“The best approach is not to decide; it is to ask people who are poor what matters to them” 
(Spicker, 2007). När det kommer till bidragstagande kan det upplevas att det finns en generellt 
negativ uppfattning. SOU rapporterar att många anser bidragstagare vara lata och sakna 
ambitioner, och att de egentligen inte behöver hjälp. Denna generellt negativa uppfattning om 
bidragstagare styrks även i tidigare forskning (Luc & Leski, 2005; & MacLeod, Montera, & 
Speer, 1999). Vad som ligger till grund för denna syn kan vara svår att precisera. Denna syn 
tycks ändå utan grund fortsätta frodas, vilket är problematiskt med utgångspunkt i Spickers 
uttalande.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick vi ta del av många personers 
erfarenheter och upplevelser av bemötandet, både från myndigheter och allmänheten, vilket 
väckte ett intresse att lyfta deras perspektiv. Med tanke på hur många människor som har bidrag 
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i någon form, kan det motiveras att deras perspektiv bör beaktas. I enlighet med Spicker menar 
vi att frågan om vad som är bäst för bidragstagare, bör ställas till just bidragstagarna. 

 
1.1 Problemformulering 

 
Tidigare forskning visar att samhället har en generellt negativ syn på bidragstagare. Luc och 
Leski (2005) skriver att bidragstagare tenderar att utsättas för stark kritik och beskrivas med 
ord som lata, oansvariga och oproduktiva. Vidare framkommer det i McLeod, et al., (1999) 
studie att antalet personer som anser att fattigdom orsakas av individens brist på motivation 
ökar, samt att majoriteten av respondenterna menar att bidragstagare egentligen skulle kunna 
klara sig utan bidrag. Vad som kan konstateras utifrån tidigare forskning är att bidragstagare 
är en utsatt grupp och att det i samhället finns många antaganden om bidragstagare som grupp, 
både negativa och positiva. 
  
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 1§ ska samhällets socialtjänst främja bland annat 
människors sociala trygghet, och arbeta för att människors levnadsvillkor är jämlika. Det 
sociala arbetet syftar till att hjälpa andra människor, och olika offentliga verksamheter  finns 
till för att stödja medborgarna på olika sätt. En verksamhet är exempelvis socialtjänsten som 
har som mål att utveckla individens egna resurser (SoL, 1 kap. 1§), och dit hör gruppen 
bidragstagare. Gruppen arbetslösa är en av de största grupperna i norden som socialt arbete 
behandlar (Kallio et al., 2013). Detta motiverar varför en undersökning kring bidragstagare är 
relevant för socialt arbete. Den största delen av den forskning som finns inom problemområdet 
fokuserar på samhällets syn på bidragstagare och bara en liten del tar upp bidragstagarnas 
faktiska upplevelser. Även den tidigare forskningen som faktiskt tar upp bidragstagares 
upplevelse har det inte som det huvudsakliga syftet. Därmed har en lucka i forskningen 
identifierats vilket gör det relevant att undersöka och lyfta bidragtagares egna upplevelser. Med 
utgångspunkt i detta vill vi undersöka bidragstagares upplevelse av sin situation och de 
bemötanden de får av offentliga myndigheter, sin sociala omgivning och samhället i övrigt. 
Detta för att lyfta deras perspektiv, och därmed fylla den lucka i forskningen som identifierats.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här studien är att undersöka	bidragstagares upplevelser av sin situation. Studien 
ska också fokusera på om det finns skillnader i hur de blir bemötta och hur de önskar de blev 
bemötta av samhället.  
 
• Hur upplever bidragstagare sin situation? 
• Hur upplever bidragstagare att de blir bemötta i samhället? 
• På vilket sätt önskar bidragstagare att de blev bemötta av samhället? 
 

1.3 Nyckelbegrepp  
 

Situation. I denna studie kommer begreppet situation användas för att beskriva 
bidragstagares upplevelse av sitt liv, i relation till att deras bidrag i form av försörjningsstöd. 

 
Samhället. Eftersom ett samhälle inkluderar nätverk av sociala relationer 

(Nationalencyklopedin, 2018), innebär det att det består av många olika grupper av relationer. 
I denna undersökning kommer samhälle delas upp i två olika underkategorier: social 
omgivning och offentliga verksamheter. Med social omgivning menas de relationer som en 
person har privat, och som den möter i sin vardag. Det kan vara familj, vänner och ytligt 
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bekanta. Med offentliga verksamheter menas de verksamheter som individen har kontakt med 
när det kommer till formella ärenden. Den verksamhet som ingår i begreppet offentlig 
verksamhet i denna undersökning kommer vara försörjningsstöd.  
 

Bemötande. När det kommer till bemötande är det både professionellas och människor i 
omgivningens bemötande som det syftas till. Bemötandet från en tjänsteman är ett mottagande 
och agerande som grundar sig i både professionaliteten och personligheten. Målet är att skapa 
och bevara en relation till klienten (Billquist, 1999). Med människor i omgivningens 
bemötandet menar vi hur individen upplever att hen blir tilltalad i interaktionen med familj, 
vänner och ytliga bekanta. 
 

2. Tidigare forskning 
 
Nedan presenteras tidigare forskning på området. Kapitlet inleds först med en beskrivning om 
hur sökningsprocessen såg ut. Sedan kommer en definition av fattigdomsnormen, för att på så 
sätt tydliggöra vad som menas med fattigdom och hur det kan tänkas påverka bidragstagares 
upplevelse av sin situation. Slutligen presenteras artiklarna som använts utifrån de olika ämnen 
som de berört. 
 

2.1 Litteratursökning  
Tidigare forsknings söktes i databaserna Social Services Abstract och PsycINFO. För att hitta 
relevanta artiklar som motiverar syftet och frågeställningarna användes sökord som 
”bidragstagare”, ”bemötande” och ”Stigmatisering”. Inklusionsskriterier för sökningen var att 
artiklarna inte skulle vara äldre än 20 år, och helst skulle artiklarna vara utförda i länder som 
har liknande system när det kommer till bidrag som Sverige. Anledningen att 20 år var 
tidsbegränsningen vi hade på artiklarna var att mycket av den relevanta forskningen som 
finns på området är lite äldre, vilket gör att en tidsbegränsning på exempelvis 10 år hade 
exkluderat flera relevanta artiklar. Artiklarna som användes kom från Sverige, Nederländerna 
och Tyskland. En artikel från USA användes, men även om de har ett annorlunda system än 
Sverige så ansågs den vara relevant. Detta då artikeln handlade om känslorna hos 
bidragstagare, och inte om hur de förhöll sig till bidraget i sig. Samtliga artiklar söktes fram 
under ett och samma sökningstillfälle efter syftet hade klarlagts. 
 

2.2 Fattigdomsnorm 
Samhällets lägst socialt accepterade levnadsstandard kallas fattigdomsnormen, och denna 
norm påverkar de personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. En person som ansågs fattig 
i början av seklet hade en mycket lägre levnadsstandard än genomsnittet, medan en person som 
anses fattig idag har en levnadsstandard som ligger närmare den genomsnittliga 
levnadsstandarden. Idag pratas det därmed istället om relativ fattigdom (Rauhut, 2002). Relativ 
fattigdom innefattar inte en person som inte kan tillgodose sina grundläggande behov, som 
kläder, mat och bostad. Relativ fattigdom bygger istället på individens subjektiva upplevelse 
av social underlägsenhet (Rauhut, 2002). Det är denna definition av fattigdom som vi kommer 
utgå ifrån i följande kapitel. Fattigdomsnormen kan tänkas påverka bidragstagare eftersom att 
det sätter deras ekonomiska situation i förhållande till det som anses vara just ”normen”. Detta 
kan tänkas ha effekter både på deras ekonomiska situation och för den grad av stigmatisering 
de utsätts för. Det kan antas vara av vikt att uppmärksamma att fattigdomen som kommer 
diskuteras i denna studie handlar om relativ fattigdom, det vill säga bidragstagarnas egna 
upplevelse av fattigdom. 
 

2.3 Stigma kopplat till bidragstagande 
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Skam över sin situation är en stor del av fattigdom och ett globalt problem. Forskning visar att 
stigma kring bidragstagande är en bidragande faktor till känslor av skam. Stigmatisering av 
bidragstagare har ökat på grund av medias porträttering av, och politikens diskurs kring 
bidragstagare, där bidragstagare utmålas som “tiggare” som “snyltar” på välfärden (Baumberg, 
2015).  
  
Det finns föreställningar om att arbetslöshet beror på attityder och egenskaper hos personen 
ifråga. Fördomar som att arbetslösa är “snyltare” har lett till att arbetslöshet ses som skamfullt 
och moraliskt stigmatiserande (Jönsson, 2002). I en studie där skam och stigma undersöktes 
svarade 20 procent av de tillfrågade att de personligen tyckte personer som mottar något typ 
av bidrag borde känna skam, medan 27 procent trodde att personer som mottar bidrag känner 
skam (Baumberg, 2015). Det finns skilda åsikter om stigma och stigmatisering och hur det 
påverkar bidragstagare. Vissa menar att stigma är nödvändigt för att motverka alltför många 
bidragstagare, och att stigma gör generositet möjligt (Baumberg, 2015). Rogers-Dillon (1995) 
skriver att det är ett generellt antagande i samhället att bidragstagande är förknippat med 
stigma, men hans studie inte stödjer detta antagande. Det framkommer istället att känslan av 
stigma varierar beroende på social omgivning, situation och individens personliga livshistoria. 
Resultatet visade att de tillfrågade upplevde att stigmatiseringen inte var speciellt allvarlig i 
jämförelse med deras akuta behov av mat. Däremot var de väl medvetna om stigmatiseringen 
och stereotyperna av bidragstagare. De upplevde samhällets bild av dem som lata, 
barnafödande kvinnor som lever på andras pengar, men att de menar att de inte hade något 
annat val än att söka bidrag (Rogers-Dillon, 1995). 
  
Personer på bidrag är inte bara ekonomiskt utsatta utan upplever även skam och stigma på 
grund av att de avviker från normen, vilket är att kunna arbeta. Bidragstagare anses ha lägre 
moraliskt värde då de avviker från normen och genom det blir de förknippade med moraliskt 
stigma. De har upplevelser av att känna sig misstrodda och en del har undvikit att söka bidrag 
då de ansett det varit förnedrande och inte velat vara en belastning för samhället (Jönsson, 
2002). Det framkommer i en studie att 34 procent av bidragstagare upplevt antingen personligt 
stigma eller stigmatisering av andra. Vidare svarade en fjärdedel av de som inte mottagit något 
bidrag, att stigma och stigmatisering kring bidragstagande är en faktor som skulle kunna hindra 
dem själva från att söka bidrag de är berättigade till. Bidragstagare uttryckte även att medias 
porträttering av dem bidrar till att de känner sig stigmatiserade (Baumberg, 2015). Slutsatserna 
i Baumbergs studie presenterar ett resultat som visar ett samband mellan att söka 
försörjningsstöd och känslan av skam. 
 

2.4 Offentliga verksamheters syn på bidrag 
 
Socialarbetare och bidragstagare kan tänkas uppfatta fattigdom på olika sätt. Detta då 
socialarbetare, även om de arbetar med frågor som utsatthet och fattigdom, ofta besitter andra 
sociala och ekonomiska situationer. Socialarbetare har ett arbete och en lön som de kan leva 
på, och lever inte under samma förutsättningar som bidragstagare (Bullock, 2004). 
Socialarbetares och bidragstagares uppfattningar om fattigdom skiljer sig åt enligt Bullocks, 
och bidragstagare anser i större utsträckning än socialarbetare att fördomar har en stor 
orsakspåverkan på varför en person hamnar i fattigdom. Vidare anser också bidragstagare att 
det bör läggas mer resurser på välfärd än vad socialarbetarna anser, samt att bidragstagande 
bör bli mera accepterat i samhället (Bullock, 2004). Socialarbetarnas vilja är att hjälpa, men 
begreppet “hjälp” kan uppfattas som både positivt och problematiskt. Relationen mellan 
socialarbetare och klient är alltid förbunden med symbolisk makt. Med symbolisk makt menas 
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makt som är dold i en vilja att hjälpa till, och att hjälpa en annan person innebär att placera 
denna person i en beroendeställning till sig själv (Järvinen, 2003). Hjälp kan ses som en gåva 
och en gåva måste alltid bli besvarad eller gengäldad. Detta innebär att hjälprelationen mellan 
socialarbetare och klient blir problematisk eftersom klienten inte kan gengälda gåvan och 
relationen blir därför asymmetrisk. Hjälparrollen blir attraktiv och enkel medan mottagarrollen 
blir ambivalent och svår, eftersom klienten vet att den måste visa tacksamhet för hjälpen, trots 
att hela situationen innebär att klienten placeras i en underlägsen position (Järvinen, 2003). De 
som hamnar i en hjälparroll har en tendens att tänka “den kunde åtminstone visa lite 
tacksamhet” (Järvinen, 2003). Bidragstagande ställer krav på mottagaren att vara tacksam för 
hjälpen, och skapar förväntningar som kan vara svåra att leva upp till i en utsatt situation 
(Järvinen, 2003). I en annan studie undersöktes socialarbetares attityder gentemot arbetslösa i 
norden, och det kom fram att runt 11 procent av svenska socialarbetare ansåg att arbetslösa 
hade mindre vilja att arbeta än de med arbete. Det var således en liten endast en minoritet av 
socialarbetare som ansåg att missbruk av bidrag var ett problem. Det fanns dock inte, till 
skillnad från Järvinens studie, någon åsikt att arbetslösa måste visa och känna tacksamhet mot 
samhället över att de fått bidrag (Kallio, Blomberg, & Kroll, 2013). 
  

2.5 Samhällets syn på bidrag 
 
I en studie framkommer det att majoriteten av respondenterna anser att staten har ett ansvar att 
hjälpa de som är i behov av hjälp, samtidigt som majoriteten också anser att staten spenderar 
för mycket pengar på bidrag och välfärd (MacLeod, et al., 1999). Ett ökande antal amerikaner 
anser att huvudorsakerna till fattigdom är lathet och låg arbetsmotivation. Historiskt sett har 
människor alltid haft en splittrad syn på bidrag och hur välfärden ska konstrueras. Personers 
syn på välfärd varierar beroende exempelvis på vad man tror orsakar fattigdom, och politiska 
åsikter. Däremot har synen på bidrag och bidragstagare varit relativ stabil under den andra 
hälften av 1900-talet. Majoriteten av de tillfrågade svarade att de tyckte bidragstagare skulle 
kunna klara sig utan bidrag och inte egentligen behöver hjälp. Vidare frågades respondenterna 
om vad de tror orsakar fattigdom och 43 procent svarade att de ansåg fattigdom orsakas av 
personens egen brist på ansträngning, och 41 procent svarade att de ansåg fattigdom orsakas 
av orsaker som är bortom den enskilde individens kontroll. Senare undersökningar visar dock 
att antalet amerikaner som anser att fattigdom beror individens brist på ansträngning ökar 
(MacLeod,  et al., 1999). Luc och Leski (2005) menar att det historisk sett funnits en avsky 
gentemot de som förlitar sig på bidrag och socialt stöd samt att det alltid funnits ett stigma 
kring bidragstagande. Ord som lathet och oansvarighet har historiskt sett stämplat 
bidragstagare. Synen på bidragstagare som oproduktiva grundar sig i deras exklusion från 
arbetsmarknaden, vilket resulterar i att de inte bidrar till ekonomin och samhällets utveckling. 
En sådan syn kräver ett ansvar av bidragstagare att de ska göra allt i sin makt för att komma ut 
på arbetsmarknaden (Luc & Leski, 2005). I en studie uppgav bidragstagare att det själva känner 
att de bidrar till samhället, exempelvis genom volontärarbete och engagemang i lokala 
organisationer. Bidragstagarna visade sig ha hög grad av personlig styrka och personliga 
resurser. Bidragstagarna svarade att de uppmärksammat samhällets krav på att alla ska bidra, 
men att de trots pressen känner att de kan göra de val de känner är rätt för dem och sina familjer 
(Luc & Leski, 2005). 
 
Henry, Reyna och Wiener (2004) skriver att det finns skillnader i hur personer uppfattar 
bidragstagare respektive fattiga. Det finns en generellt mer positiv inställning till fattiga 
personer medan uppfattningen om bidragstagare är mer negativ, trots att begreppen hör ihop 
med varandra. Vad som kan vara anledningen till detta är att olika attribut och egenskaper 
omfattas inom stereotyperna av bidragstagare och fattiga. Bidragstagande associeras ofta med 
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”slöseri” och ”ineffektivitet”, och bidragstagare beskrivs som lata personer som utnyttjar 
systemet. Stereotypen av en bidragstagare kan alltså sammanfattas som någon som har sig själv 
att skylla för sin fattigdom och därmed inte förtjänar hjälp. Stereotypen av fattiga är istället 
någon som inte själv är i kontroll över sin situation och därför förtjänar medlidande. 
Stereotypen av fattiga väcker, till skillnad från stereotypen av en bidragstagare, sympati.  
 
Luc och Leski (2005) skriver att bidragstagare utsätts för stark kritik och att media tenderar att 
porträttera bidragstagare negativt samt hålla dem ansvariga för samhällets ekonomiska 
problem. Även här beskrevs bidragstagare som lata, oansvariga och oproduktiva, trots att 
bidragstagarna själva uttryckt att de vill arbeta, men inte kan på grund av avsaknaden av arbete. 
Sotirovic (2001) har undersökt hur olika typer av media och deras porträttering av 
bidragstagare påverkar personers bild av bidragstagare och välfärd. Även här framkommer det 
att media tenderar att beskriva bidragstagare i negativ betoning, och bidrar till skapandet av 
negativa stereotyper om bidragstagare. Media har en stor påverkan på hur människor i 
allmänhet uppfattar bidragstagare och välfärd, och en negativ porträttering av bidragstagare 
resulterar därmed i mindre stöd för bidragstagande (Sotirovic, 2011).  
 

2.6 Konsekvenser av bidragstagande 
 
En studie gjord i Nederländerna visar att det finns en ganska jämn fördelning gällande huruvida 
personer ser på välfärden negativt respektive positivt. Arbetslösa uppfattar att det finns få 
negativa moraliska konsekvenser, och majoriteten av de personer som inte går på bidrag har 
en positiv syn på de positiva konsekvenser välfärden har. Upp till 67% anser att de positiva 
sociala konsekvenserna väger tyngre än de negativa ekonomiska och moraliska 
konsekvenserna välfärden har (Oorschot, 2010). Jönsson och Starrin (2000) menar att bli 
arbetslös och tvingas söka bidrag för med sig konsekvenser, både ekonomiska, sociala och 
psykiska. Vad som går förlorat vid arbetslöshet är inte bara inkomst, utan också social status. 
Personer påverkas olika av arbetslöshet, där en dels hälsa försämras drastiskt, medan andra inte 
påverkas alls. Jönsson och Starrin (2000) använder sig av ekonomi-skammodellen som är en 
modell för att mäta hur påverkad en person blir av arbetslöshet. Genom att använda sig av 
ekonomi-skammodellen, som grundar sig i det som går förlorat vid arbetslöshet, har det 
analyserats vad det är som gör att vissa personer blir mer påverkade av arbetslöshet och 
bidragstagande än andra. Synen på arbetslöshet och bidragstagande har betydelse för ens 
identitet som arbetslös, och det är i mötet med andra som ens självbild prövas och eventuellt 
ändras (Jönsson & Starrin, 2000). Reneflot och Evensen (2014) menar att arbetslivet och dess 
betydelse i en persons identitet har ökat under åren, och det inkluderar även att det finns ett 
stort behov av att ha hög social status.  
 
Vid användandet av ekonomi-skammodellen kategoriseras konsekvenser av arbetslöshet i olika 
beskrivningar: opåverkade, besvärade, omskakade och plågade. Av de personer som deltog 
uppgav 83 procent att de är påverkade av arbetslösheten på något sätt, varav 25 procent av dem 
tillhör gruppen “plågade”. Denna kategori betecknas av en känsla av otillfredsställdhet med sin 
livssituation, oro och nedstämdhet. Det framkom att ju sämre ekonomiskt ställt och ju mer 
skamfyllda upplevelser en arbetslös har, desto större risk har personen att bli påverkad av 
arbetslösheten (Jönsson & Starrin, 2000).  
Ekonomi-skammodellen visar på hur olika faktorer av arbetslöshet kan få konsekvenser för 
individen, men forskning visar också att dessa kan leda till mer allvarliga psykiska 
konsekvenser. Konsekvenser av arbetslöshet är ekonomiska problem, skamkänslor och ett 
svagt socialt nätverk. Dessa konsekvenser kan i sin tur öka risken för psykisk ohälsa och 
suicidala tankar. Det finns därmed ett samband mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa. Psykisk 
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ohälsa på grund av arbetslöshet kan vara en stor riskfaktor när det kommer till möjligheten att 
bli anställd igen, då personens motivation till att försöka hitta nytt arbete kan tänkas minska 
(Reneflot & Evensen, 2014). 
 

3. De teoretiska utgångspunkterna 
 
Under detta avsnitt kommer tre teorier presenteras. Teorierna har varit en närvarande faktor 
under hela processen, då de valdes som eventuellt relevanta i samband med skapandet av 
syftet. Efter datainsamlandet kunde de sedan fastställas fortfarande vara relevanta för studien. 
Dessa teorier kommer sedan användas i senare kapitel för att analysera och diskutera 
resultatet som undersökningen visar. 
 

3.1 Stereotyp 
 
En stereotyp är en ensidig beskrivning av en grupp människor som utifrån olika kriterier har 
något gemensamt (Hall, 1992). En stereotyp uppstår när man sammanslår komplexa olikheter 
hos en grupp och förvandlar den till en förenklad beskrivning av gruppen. Beskrivningen är 
ofta överdriven, men blir det som definierar och karaktäriserar just den specifika gruppen (Hall, 
1992). Stereotyper uppfyller många olika funktioner. En stereotyp kan vara beskrivande, det 
vill säga att den representerar en sammanhängande bild av en speciell grupp i samhället. Dock 
kan en stereotyp kan också har en förklarande funktion, genom att den presenterar information 
om den specifika samhällsgruppen och varför medlemmar av denna grupp är som de är och 
varför de befinner sig i den situationen (Reyna, 2000). Ett exempel som påvisar hur en stereotyp 
kan vara både beskrivande och förklarande är stereotypen att bidragstagare är lata. Den 
stereotypen beskriver inte bara gruppen bidragstagare utan förklarar också varför bidragstagare 
befinner sig i den situationen, det vill säga varför de är mottagare av bidrag. En stereotyp bidrar 
också med redan färdiga förklaringar till enskilda handlingar utförda av stereotypa medlemmar 
av en specifik samhällsgrupp (Reyna, 2000). 
 
Ifall en bidragstagare exempelvis misslyckas med att få en anställning kan det då förklaras med 
stereotypen att hen upplevs lat. Tolkningar och beskrivningar som kommuniceras genom 
stereotyper påverkar hur medlemmar av en samhällsgrupp blir behandlade. Många stereotyper 
innehåller ofta negativa attribut, exempelvis lägre intelligens. Detta leder i sig till att lägre 
förväntningar ställs på den stereotypiserade gruppen vilken kan leda till att gruppens 
förutsättningar och möjligheter begränsas på grund av folk antar att de saknar intelligens 
(Reyna, 2000). Exempelvis kan stereotypen kring en ung tjej som klär sig utmanande bidra till 
att hennes egna skuld ifrågasätts i fall hen skulle utsättas för sexualbrott. Således kan vår 
bedömning av huruvida någon är skyldig eller oskyldig, värdig eller ovärdig, kompetent eller 
inkompetent motiveras av de attributs som förmedlas via en stereotyp. Vissa stereotyper leder 
till negativa konsekvenser på grund av att det attribut stereotypen förmedlar påverkar hur den 
som utsätts för stereotypen behandlas av andra människor, men också hur den uppfattar sig 
själv (Reyna, 2000). Vidare skriver Reyna (2000) om attributionsteorin, som innebär att olika 
stereotyper förmedlar olika typer av attribut. Dessa attribut skiljer sig åt, beroende på ifall det 
är attribut som individen själv styr över, eller om de ligger bortom individens kontroll. De 
attribut som stereotyper förmedlar kan därmed påverka hur en individ blir behandlad, beroende 
på om det anses vara individens fel eller inte att de besitter det attribut som förmedlas via 
stereotypen (Reyna, 2000). Det kan vidare tänkas att attributen kan påverka till vilken grad en 
individ stigmatiseras eller skambeläggs, beroende på ifall attributet är självförvållat eller 
bortom individens kontroll.  
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3.2 Symbolisk interaktionism 
 
Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt redskap som kan användas för att förstå hur relationer 
och interaktioner mellan människor ser ut. Genom att analysera olika grupper i samhället eller 
enskilda individer kan kunskap nås gällande hur en person beter sig och hur den bör bete sig i 
sociala situationer (Trost & Levin, 2010). Symbolisk interaktionism ämnar inte till att förklara 
något fenomen, utan har intresse i att förstå skeenden. Interaktion är en grunddel i den 
symboliska interaktionismen, och innebär alla de möten en har med andra personer. Det är det 
språkliga utbytet, men även rörelser och miner. En person interagerar med sina vänner och med 
kassören i affären. Symboler är en annan del av den symboliska interaktionismen och innebär 
de ord en delar samma mening med andra personer. För att något ska vara en symbol krävs det 
således att det inte bara är en själv som ser ord på ett sätt, utan det måste innehålla samma 
mening för de i ens omgivning också. När folk ser symboler på olika sätt uppstår en oförståelse 
för exempelvis vad en person kommer göra härnäst (Trost & Levin, 2010). 
  
Människan ses i den symboliska interaktionismen som en social varelse som påverkas och 
skapar sitt själv i socialt samspel. Med hjälp av den kunskapen kan vidare kunskap fås om hur 
samhället porträtteras och konstrueras. Självet är något som förändras och skapas utifrån hur 
en ser på sig själv med andras ögon, och det är den viktigaste delen i processen 
identitetsskapande. Förutom speglingen en person gör av hur andra ser på en, påverkas 
processen även av den generaliserande andre. Den generaliserande andre innebär de olika 
normer och regler ett samhälle har införlivat (Johansson, 2014). Genom den generaliserande 
andre uppfattar individen vissa normer och förväntningar som finns på en, och tar sig an det i 
sitt identitetsskapande. Den generaliserande andre är en abstrakt influens i hur personer skapar 
sina åsikter och beteende. Exempelvis påverkas en bidragstagare av hur bekanta behandlar en, 
men bidragstagarens självbild påverkas även av hur media beskriver gruppen bidragstagare och 
vad för normer samhället har. Den generaliserande andre innebär således att en individ 
påverkas av hur personer som kollektiv grupp uppfattar en, och har ett stort inflytande i hur en 
individ uppfattar sig själv. Ett annat begrepp som används inom symbolisk interaktionism är 
social ordning, vilket innebär den ordning som alla i ett samhälle deltar i, och gör så alla 
fungerar och samarbetar med varandra. Den sociala ordningen bestämmer vad för 
föreställningar det finns gällande hur en person ska bete sig och hur saker bör fungera. Det kan 
förklaras som normer som styr ens beteende, exempelvis att personer förväntas arbeta. Om en 
person bryter från den sociala ordningen blir konsekvenserna exempelvis utanförskap eller 
stigmatisering. Den sociala ordningen kan ses som en sorts mall, där alla medborgare ska passa 
in för att inte ses som annorlunda. (Trost & Levin, 2010). En person som går på bidrag, och 
således inte arbetar, hamnar då utanför den sociala ordningen som är upprättad i samhället 
denne befinner sig i. 
 

3.3 Skam/stigma 
 
När en person som tillhör en specifik samhällsgrupp besitter en egenskap, som räknas som en 
mindre önskvärd egenskap, och som gör personen olik övriga personer som tillhör samma 
grupp, blir den personen stigmatiserad. Personen reduceras i vårt medvetande från en 
fullständig människa, till en utstött människa. Den är den stämplingen som innebär ett stigma. 
En person som blir stigmatiserad avviker på ett icke önskvärt sätt från de förväntningarna 
gruppen har på den avvikande individen. De i gruppen som inte avviker blir skapar normen 
(Goffman, 2014). Alla icke önskvärda egenskaper behöver inte leda till stigmatisering, utan 
styrs av huruvida egenskapen upplevs som oförenlig med de mönster som finns för hur en viss 
typ av individ bör vara. Termen stigma är således en benämning på en egenskap som är 
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misskrediterande. En egenskap kan dock vara misskrediterande i en social grupp, och positiv i 
en annan. Det finns tre olika typer av stigma där den första typen handlar om kroppsliga 
avvikelser som syns på personen. Den andra typen handlar om personliga karaktärsdrag, 
exempelvis missbruk, brottslighet och arbetslöshet. Dessa attribut är stigmatiserande för att de 
avviker ifrån det som anses socialt accepterat. Den tredje typen är tribala stigman och innefattar 
etnicitet, nation och religion. Vad dessa tre typer av stigman har gemensamt är att de alla 
innefattar en individ som har en egenskap som skiljer sig från resten av gruppen och som får 
oss att bortse från de anspråk individen gör på gemenskap (Goffman, 2014). De stigmatisering 
resulterar i är att människor på ett effektivt, men ofta oavsiktligt, sätt reducerar den 
stigmatiserades livsmöjligheter. Vi använder den avvikande egenskapen för att förklara och 
motivera den stigmatiserades underlägsenhet och för att övertyga oss själva om att hen är 
avvikande. De ligger nära till hands för människor att tillskriva en person som stigmatiseras 
flera icke önskvärda egenskaper på basis av en icke önskvärd egenskap (Goffman, 2014).  
 
Det kan vara möjligt för en individ som misslyckas med att leva upp till de förväntningar som 
ställs att ändå vara relativt oberörd av det misslyckandet. Individen kan i sitt huvud tillskriva 
sig själv vissa identitetsföreställningar som säger att hen är en helt vanlig normal människa. 
Det är istället alla andra i omgivningen som avviker från det normala. Detta är dock inte alltid 
fallet, en stigmatiserad individ tenderar oftast att ha samma föreställningar och värderingar som 
alla andra. Djupt inne kan den stigmatiserade individen känna sig “fullt normal”, en människa 
som vilken annan som helst och som förtjänar samma chans som alla andra. Trots detta känner 
individen ändå att hen inte blir helt accepterad av alla andra och anammar allmänhetens 
bedömningsmönster som säger att hen faktiskt inte uppfyller det krav som ställs på hen 
(Goffman, 2014). Denna insikt att hen inte uppfyller vad som förväntas kan leda till skam. Det 
blir för individen tydligt att det finns något skamligt med att ha den avvikande egenskapen som 
hen har.  Således har den stigmatiserade en bild av sig själv som en fullt “normal” individ, 
samtidigt som hen också är medveten om den andra bilden av sig själv, den att hen avviker från 
det som är den accepterade normen. Närvaron av “normala” personer i individens omedelbara 
omgivning ökar klyftan mellan den stigmatiserades verkliga jag och det jag som inte uppfyller 
samhällets förväntningar (Goffman, 2014). Det är den här klyftan som kan resultera i skam. 
Skam beskrivs som en intensivt negativ känsla om sig själv, som har att göra med jaget och 
dess förhållande till det som anses vara socialt accepterat. Skam framkallas vid upplevelsen av 
misslyckande och är den skuld man känner på grund av det misslyckandet (Jönsson, 2002). 
Skam är till skillnad från stigma ingenting som syns, men kan leda till en känsla av obehag, 
både hos den som känner skammen och den som iakttar. Oftast skäms personen över att den 
känner skam. Skamkänslor ta sig uttryck i att man upplever sig misskrediterad, misslyckad, 
mindervärdig och värdelös. Skam och stigma hänger således ihop. Tillsammans med den egna 
skammen och upplevelsen av andras synsätt, skapas stigmatisering, samtidigt som skam också 
kan vara ett resultat av stigmatisering (Jönsson, 2002). 
 

4. Metod 
 
I detta kapitel kommer de olika metoder och förhållningssätt som studien är grundad i 
presenteras. Det kommer beskrivas hur valet av metoder gått tillväga, och argumenteras för 
varför de metoder som valts är de mest optimala för denna studie. 
 

4.1 Urval 
	
Urvalsgruppen i denna undersökning valdes genom snöbollsurval, vilket innebär forskaren 
hänvisas till nya intervjupersoner av den första intervjupersonen (Bryman, 2008). Ett 
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snöbollsurval var att föredra då vi inte hade tillgång till en redan existerande urvalsgrupp, så 
genom att först ta kontakt med vår handledare på vår tidigare praktik, hänvisade hen oss till de 
första deltagarna. Under den första intervjuns gång fick vi sedan tips om att intervjua andra 
personer som uppfyllde inklusionskriteriet vi hade, vilket var att ha pågående försörjningsstöd. 
För att jämna ut medelåldern gjordes ett till snöbollsurval från ett annat håll, och två yngre 
personer valdes genom rekommendationer. I slutändan bestod urvalsgruppen av sex personer, 
med en åldersfördelning på 23-65 år, medelålder 43 år. Fyra av dem var från en organisation 
där alla kände varandra, och två från en annan organisation där de kände varandra. 
Urvalsgruppen bestod av tre män, 2 kvinnor och en ickebinär. Samtliga hade före 
försörjningsstöd antingen studerat eller haft ett arbete. Hur lång tid de haft försörjningsstöd 
varierade mellan deltagarna. Vi har dock valt att inte specificera varje enskilds deltagares 
bakgrund, för att värna om deras anonymitet. En mer specifik beskrivnings av deras bakgrund 
och situation skulle kunna riskera en identifikation av deltagarna, då majoriteten av dem 
kommer från samma verksamhet.  
 
Innan intervjuerna upprättades en frågeguide. Frågeguiden bestod av 16 frågor, varav vissa 
hade delfrågor för att få svar på olika områden, exempelvis “Hur tycker du att du blir bemött 
av din omgivning?” med delfrågorna “av familj” och “av vänner”. Frågorna var strukturerade 
efter tre teman, varav första handlade om att få bakgrundsinformation om intervjupersonen. De 
två andra var uppdelade efter “Offentliga sociala verksamheter “ och “Den sociala omvärlden 
“. Detta var för att få en struktur över intervjun och lättare se till att alla teman besvaras. 
Frågorna som ställdes var öppna, men ändå tydliga, för att undvika att intervjupersonen 
behöver fråga vad som menas med frågan. Vikt lades vid att notera intervjupersonens 
bakgrundsinformation, som ålder och namn. Frågekategorier som var framträdande under 
intervjuerna var bland annat uppföljningsfrågor, tystnad och tolkande frågor. 
Uppföljningsfrågor innebär att intervjuaren ber intervjupersonen utveckla svaret den gett på en 
fråga (Kvale, 2017). Detta lämnade utrymme för intervjupersonerna att kunna prata vidare om 
ämnet. Tystnad innebär att intervjupersonen får möjlighet att reflektera och tänka över ifall den 
vill tillägga något i sitt svar medan tolkande frågor innebär att intervjuaren tolkar svaret på en 
fråga och frågar sedan intervjupersonen ifall den tolkat rätt (Kvale, 2017). Tolkning var av vikt 
då det var relativt stora frågor som ställdes, och ju mer eftertänksamma och innehållsrika svar 
som gavs desto mer fick vi att analysera. Tolkningsfrågorna användes för att se till att 
informationen som gavs i svaren tolkas likadant av intervjupersonen och intervjuaren. Detta 
fungerade som ett hjälpmedel för att säkerställa trovärdigheten av undersökningen.  
 
Intervjuerna spelades in och vissa anteckningar fördes under intervjun. Deltagarna godkände 
inspelning innan intervjun. Information om studiens syfte och utformning delgavs i början av 
varje intervju via missivbrevet, där deltagarna informerades om att deras medverkan är frivillig 
och de kan avbryta intervjun närsomhelst. De informerades också om att data som samlas 
endast är tillgänglig för oss, och att namnen anonymiseras under transkriberingen. 
Intervjudeltagarna fick via missivbrevet också information om att data som samlats in endast 
kommer användas till denna studie. I missivbrevet berördes också de etiska principerna. Det 
första av dessa etiska krav är informationskravet som handlar om att deltagarna i 
undersökningen ska få information gällande undersökningens syfte, vad för moment den 
innehåller, och att deltagandet är frivilligt genom hela processen (Bryman, 2008). Det andra 
etiska kravet är samtyckeskravet och kan bli aktuellt när minderåriga deltar i undersökningen, 
och då krävs samtycke från vårdnadshavare. Är deltagarna över 18 år krävs endast samtycke 
från dem själva. Konfidentialitetskravet innebär att data som samlas in samt personuppgifter 
om deltagarna ska förvaras på ett säkert sätt med stor konfidentialitet. Slutligen innebär 
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nyttjandekravet att data som samlats in under undersökningen endast används till studien 
deltagarna blev informerade om och gav samtycke till (Bryman, 2008). 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
Kvalitativ forskning bygger på ord och fokus ligger på analys av det insamlade materialets 
betydelse och innebörd. Vidare möjliggör en kvalitativ metod djupare förståelse för ämnet som 
studeras (Hjerm & Lindgren, 2014). Studiens tillvägagångssätt byggde på kvalitativa 
intervjuer. Nilsson (2014) skriver att det positiva med kvalitativa intervjuer är att det öppnar 
för möjligheten att närma sig obesvarade forskningsfrågor där det saknas grundläggande 
kunskap om fältet. Vi har tidigare argumenterat för att det saknas forskning kring 
bidragstagares upplevelse av bemötande, vilket gör att kvalitativa intervjuer kan anses lämpligt 
för att faktiskt vidga ett outforskat område.  
 
För att samla in informationen som behövs användes semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren ställer öppna 
frågor, men samtidigt följer en intervjuguide (Bryman, 2008). Vi ansåg att semistrukturerade 
intervjuer har en tillräcklig grundstruktur för att hålla sig inom ämnet, samtidigt som den 
intervjuade hade friheten att svara på sitt egna sätt. Semistrukturerade intervjuer gav även 
flexibiliteten att som forskare kunna komplettera med uppföljningsfrågor beroende på vad 
intervjupersonen svarade. Samtliga intervjuer hade samma tidsbegränsning, det vill säga 30 
minuter. Kontakt skedde genom att handledaren vi hade på VFUn bokade in en dag på hens 
arbetsplats där fyra av deltagarna befann sig. Vi åkte dit och gav den information som stod i 
missivbrevet, och sedan fick de komma in en och en i ett rum för att intervjuas. En av deltagarna 
hann ändra sig under väntetiden och valde att inte delta. Två andra personer bokade vi in tid 
med via mail, och träffades på universitetet. Den sista personen bokade vi en tid med genom 
telefon, och träffades på personens aktivitetslokal. 
 

4.3 Databearbetning  
 
Den analysmetod som användes för att analysera insamlade data i studien var konstant 
jämförande analys (Lindgren, 2014). Analysmetoden innebär ett ständigt jämförande av de 
mönster som hittades i hittills insamlade data, med ny data som håller på att bearbetas och med 
tidigare forskning på området samt egna valda teoretiska perspektiv. En konstant jämförande 
analysmetod är en flexibel metod eftersom att den passar på flera olika typer av material 
(Lindgren, 2014).  Vad som skulle kunna vara en nackdel med en konstant jämförande 
analysmetod är att den är för generell och bred. Däremot ansåg vi att metoden ändå blir effektiv 
om den utförs på ett noggrant sätt, vilket vi hade för avsikt att göra. Kodning, tematisering och 
summering användes i denna studien för att på ett enkelt sätt möjliggöra en systematisk 
genomgång av det insamlande materialet. Kodning innebär att transkriberingsmaterialet delas 
in i koder, baserade på vanligt förekommande ord och begrepp i materialet. Tematisering 
innebär att koderna delas in och rangordnas i olika teman beroende på dess egenskaper och hur 
de hör ihop. Slutligen innebär summering att alla teman och dess innehåll summeras (Lindgren, 
2014).  
 
Transkribering av materialet skedde i ett program i webbläsaren, och genomfördes genom att 
lyssna på intervjuerna samtidigt som vi skrev ner det som sades. Totalt transkriberades det fram 
20 sidor intervjumaterial. För att sedan analysera det insamlade materialet använde vi oss till 
en början av kodning.  De koder som användes skapades med utgångspunkt i frågeställningarna 
och med hjälp av ett antal ord som var mest förekommande i transkriberingsmaterialet. Vi hade 
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redan innan intervjuerna vissa föreställningar om vilka koder som kunde tänkas användas, och 
tillsammans med dem och de nya koder som uppstod under hela processen skapades de 
slutgiltiga koderna. Den växelverkan som skedde i kodningsarbetet kan kopplas till en abduktiv 
ansats. Abduktiv ansats innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri via en växelvärkan 
(Bryman, 2008). Kodningen blev på så sätt en process där begrepp från frågeställningar 
blandades med nya koder som uppstod i empirin. De koder som användes var: Mående, 
ekonomi, skam, bemötande av omgivning, bemötande av försörjningsstöd, önskar bemötande 
av omgivning, önskat bemötande av försörjningsstöd, nackdelar och förbättringsförslag. Dessa 
koder var således baserade på vanligt förekommande ämnen i materialet men också våra 
frågeställningar. Allt material skrevs ut och varje kod tilldelades en färg. De delar som passade 
in i en kod markerades med respektive färg. På så sätt reducerades materialet till det som var 
relevant för studiens syfte och frågeställningar. Koderna delades sedan in fyra teman, baserat 
på deras kopplingar till varandra. Koderna mående, ekonomi, och skam hamnade under temat 
upplevelse av att vara bidragstagare. Detta eftersom att de anses utgöra en generell bild av hur 
upplevelsen av att vara bidragstagare ser ut. Skam valdes in under detta tema på grund av att 
det framkom att skammen var en stor del av intervjupersonernas upplevelse av bidrag. Koderna 
bemötande av omgivningen och bemötande av försörjningsstöd hamnade under temat aktuellt 
bemötande, för att tydlig visa hur intervjupersonerna upplever bemötandet i dagsläget, oavsett 
om det är positivt eller negativt. Vidare hamnade koderna önskat bemötande av 
försörjningsstöd och önskat bemötande av omgivningen under temat önskat bemötande för att 
påvisa hur intervjupersonerna vill bli bemötta. Temat Försörjningsstöds struktur uppstod sist, 
då vi märkte att samtliga intervjupersoner började prata om hur själva strukturen kring 
försörjningsstöd är och vad de önskade ändrades. Under intervjuerna frågades 
intervjupersonerna om hur de blir bemötta snarare än hur försörjningsstöds organisation är 
uppbyggd. Trots detta valde intervjupersonerna att föra fram åsikter kring organisationen. 
Detta skiljer sig från de andra teman då det inte fokuserar på det mänskliga mötet. Vi valde att 
ta med försörjningsstöds struktur som tema för att det kan tänkas vara av stor betydelse för hur 
intervjupersonerna upplever sin situationen som helhet, eftersom att de alla tog upp det på eget 
bevåg. Därför anses det temat vara relevant för studien. Detta visar också på den abduktiva 
växelverkan som skedde under kodningsprocessen, där nya teman, oberoende av den teorin vi 
hade innan, skapades. De två koderna som hamnade under detta tema var nackdelar och 
förbättringsförslag. Slutligen summerades materialet under rubriken “resultat”.  
 

4.4 Hermeneutiskt förhållningssätt 
	
Hermeneutik är ett socialvetenskapligt forskningsideal, som innebär att det inte finns några 
generella lagar eller allmängiltiga sanningar, utan allt handlar om tolkning av olika sociala 
fenomen. Det går inte att studera sociala fenomen på ett naturvetenskapligt sätt, där formler 
och diagram ofta används (Andersson, 2014). En hermeneutisk utgångspunkt ger friheten att 
fokusera på bidragstagares upplevelse och deras tolkningar av detta, istället för att generera en 
helt objektiv allmängiltig slutsats. Via en hermeneutisk utgångspunkt kan vi således undersöka 
förklarande faktorer till bidragstagares upplevelser och ta hänsyn till hela kontexten. Viktigt 
att komma ihåg är att vi som författare inte kan gå in med en helt förutsättningslös inställning 
och vår förförståelse kommer vara närvarande. Det blir således av vikt att reflektera över vad 
för slags förförståelse vi har och hur den kan tänkas påverka studiens resultat. Eftersom 
tolkning är hermeneutikens grundpunkt är det väsentligt att frågeguiden inte har ledande frågor 
som begränsar intervjupersonerna och deras historia. 
 

4.5 Förförståelse 



	 18	

Vårt intresse för bidragstagande väcktes under praktiken då vi fick ta del av arbete som 
inkluderade bidragstagande på ett nära individuellt plan. Där bildade vi en uppfattning om hur 
bidragstagare bemöts vilket väckte ett intresse att undersöka detta vidare. Detta innebär att vi 
har med oss en bild av hur bidragstagare behandlas som kan tänkas påverka vårt 
förhållningssätt under utförandet av studien. Vad som kan diskuteras är huruvida vi ens skulle 
övervägt att undersöka hur bidragstagare upplever sitt bemötande om vi inte redan hade en 
förförståelse kring hur deras upplevelse skulle kunna se ut. Däremot skriver Kvale och 
Brinkman (2009) att hermeneutiken ser förförståelsen som ett verktyg för att förstå och tolka 
det insamlade materialet som ska analyseras. Förförståelse är en viktig del av det 
hermeneutiska synsättet, och det kommer forma hur vi tolkar och analyserar datan som samlas 
in. Därmed kan vår förförståelsen användas på ett fördelaktigt sätt i studien. Valet av kvalitativa 
intervjuer kan tänkas ge djupare förståelse och mer detaljerade beskrivning av forskningsfrågan 
som den kvalitativa intervjun för med sig, vilket också kan resultera i att orsakssamband 
identifieras. En nackdel med kvalitativa intervjuer är att resultatet inte lika lätt kan 
generaliseras, eftersom att antalet personer som intervjuas begränsas på grund av brist på tid 
(Nilsson, 2014). 
 

5. Resultat  
 
De resultat som framkommit i analysen av 6 intervjuerna kommer presenteras i fyra teman, 
varav samtliga har underteman. Dessa teman är: 
 
Tabell 1. Teman och subteman som identifierades i intervjuerna. 

Upplevelsen av att vara bidragstagare 
Psykiskt mående 
Ekonomisk situation 
Skamkänslor och stigmatisering 

Aktuellt bemötande 
Omgivning 
Försörjningsstöd 

Önskat bemötande 
Omgivning 
Försörjningsstöd 

Verksamheten Försörjningsstöd och dess 
påverkan på bidragstagare Nackdelar och förbättringsförslag 

 
Citat användes för att på ett autentiskt sätt illustrera de ämnen som berörs. Intervjupersonerna 
benämndes som deltagare, och deltagarna fördelades individuella etiketter med siffrorna 1-6, 
för att hålla resultatet lättförståeligt och så följsamt som möjligt. 
 

5.1 Upplevelse av sin situation 
	
Samtliga deltagare svarade att bidragstagandet haft en stor påverkan på dem. Deltagare 1 och 
5 uttryckte att försörjningsstöd förändrat deras liv till något positivt på så sätt att de gett dem 
möjlighet att leva ett relativt normalt liv, och utan den hjälpen skulle de inte klara sig ”:[…] 
Det påverkar mig jättebra, om det inte fanns möjlighet till försörjningsstöd blir livet inte så bra 
[…]”. Dessa två deltagare var de som varit ifrån arbetsmarknaden längst. 
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Tre av deltagarna uttryckte en mer splittrad bild kring bidragstagandets påverkan. Deltagare 2 
berättade att sin självbild inte ändrats nämnvärt men att hen samtidigt önskade att hen inte 
behövde ha försörjningsstöd. Deltagaren tror det kan beror på att hen än så länge inte haft 
försörjningsstöd under en längre tid, men att självbilden kanske skulle komma att påverkas 
med försörjningsstöd om hen hade det flera år. Deltagaren uttryckte även att hen hade med sig 
egna fördomar kring försörjningsstöd som nu blivit ifrågasatta:  
 

[...] Jag känner att "äh, jag har bara lite otur just nu, men det löser sig", det är lite så jag 
resonerar. Men hade jag fastnat i svårmod en längre tid så hade jag nog fått.. ganska allvarligt 
rubbat min självkänsla. Fått mig känna mig oduglig, eller som en slarver, du förstår. Sådär, 
tyvärr. [...] man kan inte släppa sina egna fördomar man har, inuti. (Deltagare 2) 

 

Deltagare 6 hade liknande upplevelser som deltagare 2, och berättade att upplevelsen av att gå 
på försörjningsstöd förändrats hens perspektiv och sätt att se på saker. Deltagaren lyfte hur 
dennes perspektiv har förändrats kring att själv börja gå på försörjningsstöd, och att även om 
den vet att den har rätt till att ta emot försörjningsstöd känns det svårt att behöva göra det på 
grund av de fördomar som en växt upp med: 
  

Asså det har ändrat mitt perspektiv på det här att vara fattig på något sätt, att verkligen ha det 
dåligt, att liksom det här att... jamen jag tror att jag lätt fastnade i den här retoriken som är det 
här med latfördomarna och såhär, men liksom det var ju bara en del av den så man växte upp 
och pratade […]. (Deltagare 6) 

 
Deltagare 3 uttryckte att det var känslan av att inte kunna klara sig själv som var det som 
påverkade mest. Deltagaren menade att det gick snabbt, från att vara självständig till att gå på 
bidrag och inte längre kunna arbeta. 
  

I början när jag började gå på försörjningsstöd så kände jag mig så pinsam när jag klev in, efter 
att ha jobbat då sen jag var i yngre tonåren. Och att ha klarat sig själv och allting. Och sen helt 
plötsligt, utkastad i det blå […]. (Deltagare 3) 

 
Deltagaren uttryckte att sin situation i början av bidragstagandet var en negativ upplevelse. 
Dock blev det bättre efter några år och deltagaren känner inte längre samma negativa känsla 
kring bidragstagandet som förut. Alla deltagare menade således att upplevelsen av att gå på 
försörjningsstöd påverkat dem, men hur den påverkan sett ut varierade. Bortsett från deltagare 
3 menade vissa att de fått nya perspektiv på grund av bidraget, och andra tyckte även det 
påverkat dem positivt. 
 

Psykiskt mående. När det kom till att prata om ens mående rent allmänt och kring sin 
nuvarande situation hade ingen av deltagarna negativa erfarenheter av att berätta om det. 
Majoriteten kunde identifiera psykisk ohälsa kopplat till försörjningsstöd och detta påverkade 
dem på en daglig basis. Deltagare 3 berättade om sin kroppsskada som hen fick under sitt tidiga 
vuxenliv, och som var orsaken till att hen blev sjukskriven och sedan inte längre ansågs ha 
kapacitet att arbeta längre. För den deltagaren var det en blandning mellan fysisk värk och 
psykisk ohälsa som tillsammans skapade ett sämre allmänt mående. Den psykiska ohälsan hade 
dock förbättrats under åren då den hade en plats att få träffa folk och umgås. En annan deltagare 
beskrev sitt mående så här: 
  

Jag sover inte som vanligt. Till exempel sov jag inget igår. Du vet att om man inte sover så blir 
man stressad och trött. Och känner sig inte vanligt, inte normal. Man kan säga att det är svårt, 
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svårt liv […] Som fattig, jag är inne hela tiden. Hälsa hjälper inte. Jag kan inte stoppa den. Hela 
tiden vill jag kämpa. Men det är upp och ner. Ibland tänker jag att jag kan klara att få jobb, att 
jag är bra och kan klara det. Men andra veckor är jag mer nere. (Deltagare 5) 
  

Deltagare 6 beskrev sin situation som: ”Otroligt upp och ner, från ena timmen till andra, kan 
det variera jättemycket. Fysisk så kommer jag ju inte ut speciellt mycket, jag sitter mycket 
hemma, orken finns inte”. Deltagare 1 uttryckte: ”Om jag säger sanningen så kan jag inte säga 
att allt är bäst och alla är bäst, ibland är det lite upp och ner, men måste leva livet, alltid […]”. 
Det som några hade gemensamt var att de inte tog sig ut från hemmet så ofta nu när de går på 
försörjningsstöd, och att det berodde på sin aktuella hälsa. De kände mycket oro över vad som 
kommer hända i framtiden och en känsla av uppgivenhet kunde urskiljas i svaren. Två personer 
uttryckte även sig lika i att måendet går upp och ner, men skillnaden var att den ena fokuserade 
på att berätta om det negativa medan den andra försökte svara så positivt som möjligt. 
  
På andra sidan spektrumet fanns det ett par som mådde bra rent allmänt, och kände sig inte 
avsevärt påverkade av försörjningsstöd. Deltagare 4 berättade att ”nä vadå, jag känner ingen 
skillnad, jag mår bra” medan deltagare 2 svarade att: ”[…] men vet inte om jag skulle säga jag 
mår annorlunda från ett år tillbaka, det flyter på”. Båda deltagarna tänkte lite längre än de andra 
deltagarna innan de svarade, men hittade ingen anmärkningsvärt att berätta. Båda svarade kort 
och verkade inte intresserade av att prata om ämnet något mera. Fyra av sex deltagare menade 
således att deras psykiska mående går upp och ner, men att deras situation definitivt påverkat 
deras mående. Endast två av deltagarna ansåg sig må bra och berättade i övrigt inte mycket om 
sitt psykiska mående. 
 

Ekonomisk situation. Samtliga deltagare var överens om att deras ekonomi inte var bra och 
att de var just begränsningen av deras frihet som var det svåraste. Deltagare 3 och 5 menade 
dock båda att de ändå är nöjda med deras ekonomi eftersom att annars: ”[…] skulle vi ju stå på 
gatan allihopa av oss” som deltagare 3 uttryckte det. Samtidigt som deltagare 1 höll samma 
åsikt som de andra, berättade hen även att summan som hen fick varje månad räckte bra till, 
och att det inte behövdes mer pengar för att deltagaren skulle klara sig. 
 
Flera av deltagarna uttryckte dock att deras ekonomi är dålig och att det är svårt att få det att 
gå ihop: ”Dåligt, min ekonomi är dålig. Den hjälper, men inte som en vanlig person”. Flera av 
dem var emellertid noga med att påpeka att de var tacksamma för att få hjälp via 
försörjningsstöd och att inte skulle kunna klara sig utan den hjälpen. Deltagare 3 svarade att 
ekonomin när man går på försörjningsstöd är: ”[…] under all kritik […]” och att hen får vända 
på varje öre för att få det att gå ihop. Deltagare 1 och 4  uttryckte att det kände sig begränsade 
av sin ekonomi: 
 

Jag vill försörja mig själv, jag vill känna självständighet, att jag jobbar, men det känns som 
försörjningsstöd är lite polis, men annars är det bra, vill bara ha det en kort period, inte hela 
livet. Eftersom man känner att man inte är fri, man känner sig övervakad, man kan inte resa. 
(Deltagare 1) 
  
Så fort man får in några extra pengar, du vet, så kommer de pengarna direkt att dras av från ditt 
försörjningsstöd. Det är det jobbigaste. Det går inte att spara några pengar, eller att förändra 
situationen. Du är fast i det. (Deltagare 4) 

 
Det fanns en överensstämmelse mellan deltagare 1 och 4 när det kom till Försörjningsstöds 
deltagande i ens liv. Det kändes enligt deltagare 1 som att hen blev övervakad av poliser, som 
väntade på att hen skulle göra något fel, som exempelvis råka få pengar in på kontot från en 
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bekant. Även deltagare 4 visade frustration över hur Försörjningsstöd skötte den ekonomiska 
biten, och att de gjorde det omöjligt för deltagaren att spara pengar. Detta då alla pengar på ens 
konto ses som inkomst som ska dras av försörjningsstödet. 
 
Det går att dra slutledningen att samtliga deltagare hade en negativ uppfattning av den 
ekonomiska situationen, och några var missnöjda med hur Försörjningsstöd bevakade ens 
kontoaktivitet. Vissa hade inget problem med beloppet som bidraget bestod av, medan andra 
var tydliga med att berätta att det var svårt att få ekonomin att gå ihop varje månad. Dock 
påpekade samtliga deltagare att de var tacksamma över att ens få något bidrag, men vissa 
menade att man ändå ska få visa missnöje över sin situation. 
 

Skamkänslor och stigmatisering. Skam var inget som frågades efter under intervjuerna, men 
ändå berörde alla förutom en deltagare ämnet på eget bevåg under andra frågor. Deltagare 1 
berättade att: ”[…] det är lite skämmigt” när det kommer till att behöva be sina vänner ge gåvor 
i form av pengar kontant snarare än att skicka in det på hens bankkonto. Deltagaren tyckte att 
det är hur försörjningsstödet är upplagt och känslan av övervakande kring hens 
pengaanvändande som skapade känslan av skam. 
 
Några andra deltagare berättade: 
  

I början när jag började gå på försörjningsstöd så kände jag mig så pinsam när jag klev in, efter 
att ha jobbat då sen jag var i yngre tonåren. Och att ha klarat sig själv och allting […] det tog 
ett par år innan jag kände att jag är faktiskt lika mycket värd idag som jag var när jag jobbade. 
(Deltagare 3) 
  
Jag personligen skäms väldigt mycket, för att jag, när jag börjat söka försörjningsstöd. Jag vet 
att jag är i min fulla rätt att göra det, men det tar emot ändå liksom […] jag tycker det är lite 
skämmigt att jag inte fixar. Det är folk som inte har en aning om känslan av förnedring och 
uppleva ibland när man står där och ber om hjälp. (Deltagare 2) 
  

När det kom till att inte längre leva ett liv med arbete, tyckte båda deltagarna att skam uppstod, 
och det uppstod i mötet med andra personer. Dessa syftade till den sociala omgivning när det 
kom till känslan av skam. För deltagare 3 avtog känslan av skam ju längre hen gått på 
försörjningsstöd, och självkänslan blev bättre. Det var även svårt för deltagaren i början av 
försörjningsstöd då alla bekanta hade arbete medan hen: ”gick hemma och drog benen efter 
mig”. Dock umgås deltagaren idag mest med människor som är i samma situation som hen. 
Deltagare 2, som inte gått på försörjningsstöd längre än ett år, pratade utifrån hur den kände 
nu, och visade inga tecken på att känna en förbättring i självkänsla. Dock visade denna person 
tecken på att vara medveten om dennes rätt till försörjningsstöd och försökte påminna sig själv 
om det, fastän det var svårt. Det fanns en känsla av att personer förminskade folks behov av 
försörjningsstöd, och skammen påverkas av att ämnet blivit: ”[…] något slags politiskt slagträ”. 
Deltagare 5 uttryckte liknande känslor som ovanstående: 
  

Jag pratar med min familj om det, jag måste, men jag skäms också. Det är inte lätt. Inte lätt. 
Måste man köpa något till mamma, till syster, till barn, till systerbarn, till bror och brorsbarn. 
Jag hade en stor familj och jag vet inte hur man fixar det. Hur kan man fixa det… Och jag vet 
inte, det kanske är fel på mig […]. (Deltagare 5) 

  
Det fanns en känsla av frustration över att inte ekonomiskt kunna erbjuda gåvor till sin familj, 
och det i sig skapade en känsla av skam. Deltagaren reflekterade även högt för sig själv i slutet 
av sin redogörelse och påvisade en känsla av sämre självkänsla på grund av skammen den 
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kände. Samma deltagare berättade även att: ”Det är svårt. Jag skäms för att gå till 
försörjningsstöd. Jag skäms. Men det finns inga andra möjligheter eller vägar, jag har inga 
andra vägar”. Skillnaden från de andra två deltagarna var att denna deltagare även berättade 
om skamkänslan i relation till att möta de professionella på Försörjningsstöd. Det fanns en 
känsla av hopplöshet då det inte heller fanns något annat val för denne än att gå dit, så det gick 
inte att undkomma skammen även om hen ville. 
  
Deltagare 6 uttryckte: 
 

Liksom såhär, vilka pratar man om det som har, liksom de som har socialbidrag, det är liksom 
ensamma mammor, eller knarkarfamiljer, som i folkmun det hela tiden pratas om. Så det har ju 
liksom en inneboende låg status. Och förknippas oftast med som att det är något slags pack. 
(Deltagare 6) 
  
[…] liksom ibland säger jag kanske såhär "jag lever på existensminimum för jag har 
ekonomiskt bistånd". Och sen tycker jag mest om ordet ekonomiskt bistånd, många andra ord 
har fått negativ klang, just exempelvis socialbidrag, är ju liksom, det har fått otroligt negativ 
klang. (Deltagare 6) 

  
Deltagaren tog själv upp ordet stigmatisering och menade att försörjningsstöd fått en negativ 
bibetydelse och de personer som har försörjningsstöd grupperas in med bland annat ”ensamma 
mammor” och ”knarkarfamiljer”. Deltagaren berättade mer allmänt om stigmatiseringen men 
antydde även om att den själv kände skam tack vare stigmatiseringen ifråga. Det fanns även en 
viss språkfaktor, och deltagaren var tydlig med att den hellre använde sig av andra ord som 
hade mer neutral klang. 
  
Deltagare 4 pratade inte ordagrant om skamkänslor. Hen visade ointresse i att prata om sin 
ekonomiska situation och sitt mående, och avfärdade allt som: ”Det har folk inte med att göra” 
och ”[…]det bryr jag mig inte om heller”. Deltagaren var allmänt defensiv genom hela 
intervjun, och när frågor ställdes rörande känslan av att gå på försörjningsstöd tog hen avstånd 
och började prata om något annat. Samtliga deltagare var således överens om att de kände skam 
över att gå på försörjningsstöd, men att skamkänslorna tog sig olika uttryck. Deltagare fyra var 
den enda som inte använde ordet skam rakt ut.  
 

5.2 Aktuellt bemötande 
 

Omgivningen. På frågan om hur de upplever att de blir bemötta av sin sociala omgivning, 
som familj, vänner och bekanta, svarade de flesta deltagare att de blivit väl bemötta. Deltagare 
2 svarade att hen inte berättar för alla om sitt försörjningsstöd, men att bemötandet varit positivt 
av de hen faktiskt berättade för: 
 

[…] av de jag faktiskt berättat för så tycker jag ändå jag blivit positivt bemött. Men jag är ändå 
försiktig med vem jag berättar […] Gamla lutheranska arvet, att du är ditt yrke. Har man inget 
yrke har man inget människovärde liksom. Men, av de jag vågat berätta för känner jag mig väl 
bemött (Deltagare 2) 

 
Deltagare 2 berättade alltså inte för alla att hen hade försörjningsstöd utan endast för de 
närmaste anhöriga. Ytterligare tre deltagare nämner att de har svårt för att berätta för andra om 
sitt försörjningsstöd varav deltagare 6 sa: ”Men asså det är inget jag är speciellt öppen med, att 
jag lever på ekonomiskt bistånd liksom” och deltagare 4  gjorde valet att helt enkelt inte prata 
om sin situation med någon annan: ”Det är ingenting jag tycker folk har med att göra på det 
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viset”. Fyra av sex deltagare berättar således att de inte gärna pratar om sin situation med andra, 
tre av dessa berättar bara för sina närmaste och en av dem pratar inte om det med någon över 
huvud taget. Deltagarnas ovilja att berätta om sin situation skulle kunna kopplas till den skam 
de flesta av dem nämnt att de känner. Deltagare 3 som kände att hen kan vara öppen med sin 
situation berättar att det kan bero på att de flesta i hens umgänge befinner sig i samma situation, 
men att det var svårare i början: 
 

Många utav dom jag känner går ju också på försörjningsstöd, många ute på jobb i praktik och 
sådana här saker. Så vi sitter liksom i samma läge. Däremot ibland, i början när jag gick och 
hade sjukpenning, så märkte jag att jaha, du går hemma och drar bena efter dig och alla andra 
ska jobba. Men så är det ju inte längre. Men jag kan vara öppen nu (Deltagare 3)  

 
Deltagare 3  menade att det blivit enklare med tiden, men att hen upplevde att det fanns fler 
fördomar i början: ”[…] det tog ett par år innan jag kände att jag är faktiskt lika mycket värd 
idag som jag var när jag jobbade”. Deltagare 1 menade  att hen inte märkte någon skillnad 
mellan sig och sina vänner och klarade av att göra samma saker som alla andra, trots sin 
situation: “[…] Vi går ut med kusiner, familj, vänner, vi äter samma, de jobbar, jag har 
försörjningsstöd, men ingen skillnad, vi äter samma mat, betalar samma mat […] känner ingen 
skillnad mellan dem och mig”. Samma deltagare berättade vidare att hen kan tyckte att det var 
jobbigt när personer vet om hur situationen ser ut, eftersom att de då visade mycket sympati 
och ville hjälpa till och att det kan vara jobbigt: ” jag måste säga nej, skicka mig ingenting […] 
det räcker ”. Även  deltagare 2 uttryckte att det kan vara jobbigt när personer känner att de 
måste hjälpa till och ”rädda” en utan att man ber om det:  
  

[…] Det spelar ingen roll om jag säger att jag klarar mig, att jag inte behöver deras hjälp. Att 
jag får det att gå ihop ändå. De envisas ändå med att "nä men nej jag kan köpa bröd åt dig". Det 
är som jag blivit sjuk, eller som jag inte.. som att de ser på mig som jag inte fixar nånting. Jag 
blir som ett offer, och det har jag väldigt svårt för (Deltagare 2).  

 
På frågan om huruvida de upplever att människor i deras omgivning bemöter dem annorlunda 
nu än vad de gjorde när de hade arbete svarade endast deltagare 1 att en viss skillnad upplevdes. 
Deltagaren menade då att det handlar om att folk börjar tycka synd om en automatiskt bara för 
att man har försörjningsstöd: ”När jag jobbade så var det åh du jobbar, men sen med 
försörjningsstöd så blir det åh jättejobbigt för dig”. Deltagaren upplevde det som att de i hens 
omgivning värderade arbete högre och att det därför var synd om en person som gick på 
försörjningsstöd. Känslan av att folk tycker synd om en är något flera av deltagarna uttryckte. 
Sammanfattningsvis menade alltså deltagarna att de blivit väl bemötta av sin omgivning när de 
faktiskt berättade om sitt försörjningsstöd, även om de gärna inte delade med sig av det. En 
deltagare kunde vara helt öppen med sin situation medan en annan inte pratade det 
överhuvudtaget.  
 

Försörjningsstöd. När det kom till bemötande från försörjningsstöd fanns det delade 
meningar, men överlag fanns det en relativt positiv bild av Försörjningsstöd som enhet. Några 
av deltagarna uttryckte: 
 

Alla som jag träffade där var bra, de respekterade mig och pratade lugnt och de väntade till jag 
var slut, och om jag ville nånting mera eller överklaga nånting, om nånting oroade mig, de sa 
allt på enkelt sätt, och de lyssnade på mig. De var inte "nej du har inte gjort som du ska", utan 
de var jättesnälla mot mig. (Deltagare 1) 
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Just nu så har jag en väldigt bra socialsekreterare. Som är lätt att prata med och hon förstår, vi 
har haft möten och sådana saker, så hon är ju insatt i hur situationen ser ut […] Ödmjuk, lyssnar 
på vad jag säger och berättar för henne. Och det har hon gjort. (Deltagare 3) 
  

Dessa två deltagare hade en genomgående positiv bild av hur de blivit bemötta av 
Försörjningsstöd. Deras handläggare var enligt dem även bra, då de gärna hjälpte till och 
lyssnade på vad deltagarna hade för problem eller önskemål. Båda deltagarna uttryckte även 
tydligt att de ansåg sina krav gällande bemötande var uppfyllda, men att de förstår att andra 
kanske har tråkiga erfarenheter. Deltagare 3 berättade att den hade vänner som kände sig illa 
bemötta och att det inte fanns någon förståelse. Deltagare 2 delade inte samma åsikt om 
bemötandet dessa uttryckte, och menade att bemötandet från Försörjningsstöd var: 

  
[…] inte särskilt bra faktiskt. Saker och ting ska skötas på deras sätt, och om man inte kan följa 
deras instruktioner till punkt och pricka så ska de vara så besvärliga de kan mot en ibland, som 
att de inte riktigt lyssnar på en […] om man promenerar ner dit och ber om hjälp, och vill 
komma igång och ha en handläggare och så, då blir man hänvisad till att ringa deras växel och 
så vidare (Deltagare 2) 
  

Det fanns en irritation över att inte bli lyssnad på, och deltagaren tyckte att det fanns en viss 
nonchalans i hur Försörjningsstöd bemötte sina klienter. Dock menade hen att det mest var de 
i växeln eller receptionen som hade en dålig attityd, och när hen väl fått en handläggare var 
bemötandet från denne bra. Dock tyckte deltagaren att handläggaren gjorde det svårare än vad 
det kanske behövde vara, och att det fanns en viss stelhet där allt bara skulle göras som 
handläggaren sa. En annan deltagare tyckte också att det kändes stelt, och berättade om en 
handläggare som hen inte tyckte om: 

  
Det har varit lite olika, en del som jag har mött har varit väldigt tillmötesgående. En del känns 
som de är ute efter att... fälla en, eller hur man ska säga […] jag hade en handläggare som jag 
trivdes jättebra med. Och så slutar han och så fick jag en ny, och den här nya var såhär liksom 
väldigt hård på något sätt.. det var både jag och mamma som var lite kritiska till det här sättet. 
Liksom det var väldigt barskt sätt liksom. Och så har jag fått en ny nu som verkar mycket bättre. 
(Deltagare 2) 

  
När det kom till handläggarens bemötande var deltagaren öppen med att vissa var sämre än 
andra, men det fanns de som var bra och hade gott bemötande. Dock tyckte deltagare 2 att 
handläggarna sällan uppfyllde dennes krav på bemötande, och det fanns en känsla av att allt 
ansvar låg på den utsatta. 
  
Deltagare 5 fann det svårt att kommunicera med sin handläggare, och kände att hen inte alltid 
kunde få det stöd och den hjälp som behövdes. Det skapade en stress hos deltagaren och hen 
uttryckte: ”[…] till exempel om jag behöver träffa handläggare måste jag ringa och säga att jag 
behöver tid. Om hon eller han har tid på hennes schema, ge mig. Men jag får inte direkt”. 
Deltagaren kände att hen inte var prioriterad och att de problem hen hade inte räknades som 
viktiga.  
 
Samtliga deltagare tyckte att Försörjningsstöds bemötande var bristfälligt när det kom till 
kontakten kring verksamheten, men att handledarna de sedan fick gjorde ett bra jobb. Vissa 
ansåg att det fanns brist på förståelse, men det fanns även en förenlig åsikt bland samtliga att 
det berodde helt på vilken handläggare en fick. 
 

5.3 Önskat bemötande 
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Omgivning. Samtliga deltagare uttryckte som tidigare nämnt att de bemötande de får av 

deras sociala omgivning till största del var bra. Vidare innebär detta att de flesta svarade att det 
inte var så stor skillnad när de fick frågan om huruvida de upplevde en skillnad mellan hur de 
blir bemötta och hur de önskar bli bemötta. Däremot uttryckte häften av deltagarna att de fanns 
vissa faktorer de önskade skulle förändras i bemötandet de får av människor i sin omgivning. 
Deltagare 6  önskade bli bemött av sin omgivning med mer solidaritet och förståelse för att hen 
inte alltid kan följa med vänner och hitta på saker. Deltagaren berättade att vänner ofta antog 
att hen inte kunde följa med på saker och därmed inte ens frågar:  

  
[…] hade rollerna varit tvärtom, att jag var den med fast anställning och det hade varit en 
kompis som velat vara med, men som inte har råd, så hade jag varit den här som säger "ahmen 
jag kan bidra en 500 till tågbiljetten, för jag vet att det hade betytt mycket för den personen att 
vara med. Och liksom såhär, det betyder mycket att bara fråga, fastän de vet att jag kommer 
säga nej. Solidaritet kanske. (Deltagare 6)  

  
Önskan om mer förståelse för att man inte kan följa med på alla aktiviteter ens vänner gör var 
inget som någon annan deltagare uttryckte. Tvärtemot berättade deltagare 1 att hen upplevde 
sig ha möjligheten att göra saker med sina vänner: ”[…] Vi går ut med kusiner, familj, vänner, 
vi äter samma, de jobbar, jag har försörjningsstöd, men ingen skillnad, vi äter samma mat, 
betalar samma mat […]”. På frågan om hur de önskar bli bemötta av sin sociala omgivning 
uttryckte deltagare 4 en önskan om att bli bemött på samma sätt som hen bemöter andra, samt 
att respekt var viktigt: 
 

De ska bemöta mig som jag bemöter andra. Alla har olika situationer. Man kan jobba och 
försörja sig själv, men ändå man behöver försörjningsstöd att komma igång. Men jag bemöter 
andra som jag önskar andra bemötte mig [...] Respekt först och främst, man måste respektera. 
(Deltagare 4) 
  

Deltagare 2 berättade om en önskan att slippa bli bemött med fördomar, men också, i likhet 
med ovan nämnda deltagare, att bli bemött på samma sätt som alla andra: 
  

Önskedrömmen är väl att personen jag pratar med inte får en massa fördomar om mig men 
om hur man blir bemött, jag vill inte bli dränkt i erbjudande om stöd och hjälp och så vidare. 
Eller bli dissad eller sedd på som mindre värd. Helst av allt skulle jag vilja bli bemött som 
jag skulle bli annars om jag hade vilket yrke som helst. (Deltagare 2)  

 
Deltagare 2 önskade också att inte få massor med erbjudanden om stöd och hjälp. Detta var 
något även deltagare 1 upplevde vara jobbigt och menade att hen inte ville ha någon hjälp av 
andra, och ofta får säga till andra att hen klarar sig: ” jag måste säga nej, skicka mig ingenting 
[…] det räcker ”. 
 
Sammanfattningsvis fanns den en önskan om att bli bemött med respekt och behandlad på 
samma sätt som alla andra, och slippa fördomar. Vidare önskade en deltagare att hens vänner 
skulle ha mer förståelse och solidaritet kring situationen.  
 

Försörjningsstöd. Många deltagare berättade tidigare att det fanns vissa saker som de inte 
tyckte Försörjningsstöd gjorde bra. På frågan vad deltagaren själv önskade de fick för 
bemötande märktes det att de fokuserade mer på att berätta om problem de hade med strukturen 
på verksamheten, snarare än bemötandet från de anställda. Dock ansåg två deltagare, 1 och 3, 
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sig ha bra upplevelser rent generellt av Försörjningsstöd och kunde inte tänka på något som 
kunde förbättras. Efter att ha lämnat lite tystnad efter deras svar uttryckte båda en sak var de 
tyckte kunde förbättras. Deltagare 1 berättade kort att handläggarna kunde: ”[…] ge lite 
utrymme, inte bara övervaka”, och deltagare 3 tyckte att det var otrevligt att handläggaren inte 
kunde ringa och berätta om det behövdes komplettering, istället för att vänta flera dagar och 
sedan skicka ett brev. 
  
Deltagare 2 och 6 tryckte på att Försörjningsstöd behövde vara mer tillmötesgående. Båda 
berättade: 
  

[…] rent konkret önskar jag att jag blivit bemött med "ja hur kan vi hjälpa dig?", att de tar tag 
i det här och då, när man har frammanat energi och faktiskt promenerat iväg dit för att be om 
hjälp liksom. (Deltagare 2) 
  
[…] hade försörjningsstöd varit mer tillmötesgående hade det gått bättre, och det hade varit 
skönt om de hade sagt typ "okej men du har det här och det här krävs, men hur kan vi också 
jobba framåt?". Då kanske de kunnat hjälpa mig. (Deltagare 6) 

  
Båda kände att det var som Försörjningsstöd inte ville hjälpa till mer än att ge statisk 
information om vad som gäller. Deltagare 2 tyckte det var taktlöst hur de på Försörjningsstöd 
kunde avvisa en från att få någon slags hjälp när en faktiskt tagit sig till lokalen, och bara 
hänvisade en till att ringa växeln. Det fanns en viss känsla av nonchalans tyckte deltagaren. 
Empati, tålamod och förmåga att faktiskt tillmötesgå sin klient var något som hen ansåg vara 
viktiga egenskaper hos en handläggare. Deltagare 6 tyckte också det kändes som att 
Försörjningsstöd inte hade något genuint intresse i att hjälpa sina klienter, och att deras brist 
på flexibilitet kring hjälpandet gjorde att hen inte fick den hjälp hen behövde. Deltagare 2 
berättade även att: ”[…] hade önskat att de hade haft mer förståelse för ens situation och att 
ens förmåga inte alltid når upp till vad de vill ha […]”, och deltagare 5 tyckte det verkade finnas 
en mall alla personer ska passa i, och att hjälpen fås utifrån den:  
 

För vissa personer kanske det är jättelätt med ansökan, men för mig är det svårt […] Dom måste 
tänka på varje person, hur gammal är han eller hon är, är han sjuk eller frisk […] Tänk på ifall 
nån är gammal och sjuk. Det finns regler men finns hjärta? Blanda hjärta med regler. (Deltagare 
5) 
  

Både deltagare 2 och 5 ansåg Försörjningsstöd vara för byråkratisk, och det fanns en likgiltighet 
kring att arbeta individuellt med sin klient. Deltagare 5 berättade att hen haft svårt med 
kontakten med sin handläggare, dels på grund av de inte tillgodosett hen med tolk, men också 
för att de inte tog hänsyn till att hen kände stress och mådde dåligt. 
  
Deltagare 1 och 4 uttryckte tydligt att de skulle vilja bli lyssnade på, och att det var krångligt 
att få hjälp om en inte gjorde precis som de ville. Deltagare 4 hade överlag en positiv bild av 
Försörjningsstöd och tyckte de gjorde så gott de kunde. Dock berättade den att det kändes som 
att hen dumförklarades ibland med vissa beslut, och att hen blev irriterad och arg när de 
krånglade till saker så den inte förstod något. 
 
Sammanfattningsvis menade samtliga deltagare att det fanns flera aspekter i bemötandet från 
försörjningsstöd som kunde förbättras. Dessa önskningar var ett mer tillmötesgående 
bemötande, mindre byråkrati, tillgång till tolk, samt mer planering för hur de ska kunna 
förändra sin situation och inte bara tillfällig hjälp.  
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5.4 Verksamheten Försörjningsstöd och dess påverkan på bidragstagare 
 

Nackdelar och förbättringsförslag. De frågor som ställdes under intervjuerna handlade om 
deltagarnas upplevda bemötande från försörjningsstöd och deras sociala omgivning. Vad som 
dock var anmärkningsvärt var att alla deltagare på eget bevåg tog upp problem och nackdelar 
med försörjningsstöd som organisation och system. Flera av deltagarna nämnde dessutom 
samma problem, vilket gör att det kan tänkas vara viktiga problem att belysa, samt att de är 
något som har en stor roll i deltagarnas totala upplevelse av sin situation. Eftersom att studiens 
syfte är att undersöka deltagarnas upplevelse av sin situation, är det av vikt att lyssna på vad 
de har att säga och vad de anser vara viktigt. Detta för att få med alla aspekter av hur de 
upplever sin situation och för att förstå hur de tänker kring den. Alla deltagare uttryckte på 
något sätt att försörjningsstöds system var omständligt och att det var onödigt krångligt med 
alla papper som ska skickas in. Deltagare 6 påpekade att de gjorde möjligheten att skicka in 
alla papper i månaden svårt: ”[…] systemet kunde varit lättare, man kunde loggat in med bank 
ID och gjort det så. […] Sen är det så otroligt omständligt system”. Till skillnad från deltagare 
6 önskade deltagare 5 att tillvägagångssättet för att skicka in papper till försörjningsstöd borde 
anpassas efter varje enskild individ: 
  

Det är skillnad mellan person och person. Jag pratar om mig och hur jag känner, jag är trött på 
att fylla i ansökan och fixa fakturor och så. Det är jättejobbigt för mig, men vad ska jag göra? 
Dom skickar till mig ett brev om att jag ska fixa något på internet, men jag har ingen möjlighet 
att skicka via internet. (Deltagare 6) 

  
Deltagare 6 önskade ett system som är mer datoranpassat medan deltagare 5 ansåg att alla inte 
klarar av att använda sig av dator och att dessa möjligheter bör individanpassas. Både deltagare 
1, 3 och 5 menade att det var jobbigt med de kompletteringar som önskas av försörjningsstöd 
nästan varje månad och att det var svårt att klara av att skicka in alla papper. De uttryckte alla 
en frustration kring systemet. De menade att dessa kompletteringar skulle kunna skötas på ett 
bättre sätt. Deltagare 1 sa: ”Man måste komplettera hela tiden, måste vänta 2 veckor till, och 
så måste man betala extra för de inte skickat pengarna i tid för exempelvis. hyra eller el”. Även 
deltagare 3 uttryckte att dessa kompletteringar gjordes onödigt krångliga: ”[…] ett stort 
problem är ju det här att försörjningsstöd, att har man skickat in, istället för att ringa upp 
klienten, så får man ett papper att vi behöver komplettering, och då dröjer det”. 
Konsekvenserna av en komplettering blev ofta att klienten fick sitt försörjningsstöd senare i 
månaden, vilket begränsade möjligheten att betala in räkningar i tid. Deltagare 4 tyckte att det 
var svårt att få in alla papper korrekt varje månad och ifrågasatte ifall det var nödvändigt: 
  

En sak jag undrar, jag fattar inte socialen eller försörjningsstöd att de ska ha in lappar och 
uppgifter varenda månad. Att dom bara inte har en lapp så att dom vet. Men nej man ska lämna 
in allt varenda månad. Jag tycker att dom skulle kunna det ändå, utantill. Det skulle jag vilja ha 
bort. (Deltagare 4) 

  
Flera av deltagarna berättade också att de fått byta handläggare väldigt många gånger och det 
var något som gjorde processen med försörjningsstöd krånglig. Deltagare 3 menade att den 
stora omsättningen av socialsekreterare var något som bör ses över: ”För det första se till att 
socialsekreterarna som jobbar får en lättare arbetsbörda och verkligen vill stanna kvar. För det 
är ju där problemet kommer in, att man får byta handläggare hela tiden. Det är tråkig”. 
Deltagare 6 berättar om sin första handläggare som hen upplevde som väldigt bra men att den 
handläggaren helt plötsligt byttes ut mot en som inte alls uppfyllde deltagarens krav och att 
detta var jobbigt. Deltagare 6 har flera gånger fått byta handläggare: ”[…] det verkar som att 
det kanske inte är så kul att jobba på socialtjänsten, jag vet inte”. Även deltagare 4 berättar om 
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sina upplevelser av att behöva byta handläggare hela tiden och svårigheten det skapar i 
kommunikationen mellan handläggarna: 
  

[…] jag har haft så många handläggare. Först är det en, och sen är det en ny, och sen är det en 
annan. Ja, ni vet ju hur det är. Så man har ju liksom inte samma hela tiden. [..] det är ju inte 
riktigt bra, för då får man ju sitta och babbla allt till den nya. (Deltagare 4) 

  
Deltagare 1 berättar om känslan av att konstant känna sig övervakad av försörjningsstöd och 
jämför det med att ha kameror på sig hela tiden: ”[…] det är som att ha en polis alltid i ens 
huvud… som kameror hela tiden [...] De borde ge lite mer utrymme, inte bara övervaka” 
Förutom det svårigheterna med att få in alla papper till försörjningsstöd och den stora 
omsättningen av handläggare tar deltagarna upp problemet med att komma i kontakt med 
försörjningsstöd. Deltagarna menar att det är svårt att få hjälp när mycket av kommunikationen 
sker via brev eller via telefonväxeln. Deltagare 2 uttrycker frustration kring att det är så svårt 
att få kontakt med försörjningsstöd:   
  

[…] Men när man tar sig dit fysiskt, om man promenerar ner dit och ber om hjälp, och vill 
komma igång och ha en handläggare och så, då blir man hänvisad till att ringa deras växel osv. 
De är ganska..., de är ganska svåra, jag tror de gör sig svårare än vad de behöver. (Deltagare 2) 

 
Samtliga deltagare tyckte systemet på Försörjningsstödet var komplicerat och för byråkratiskt. 
Det fanns en övervägande åsikt bland deltagarna där de tyckte att pappersarbetet var det värsta 
med systemet, och att de varje månad måste skicka in information som Försörjningsstöd likväl 
kan ta reda på själva. En deltagare var även missnöjd över hur allt var anpassat till datorer och 
alla inte kan använda sig av datorer. 
  

6. Diskussion 
	
I följande kapitel kommer studiens resultat och metod diskuteras. Under resultatdiskussionen 
kommer resultatet diskuteras och analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och 
den tidigare forskning vi tagit fram. Först kommer empirin att jämföras med tidigare forskning 
för att sedan analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Vi har valt att konstruera 
rubriker som representerar frågeställningarna, för att kunna göra en tydlig genomgång om 
huruvida de blivit besvarade eller inte. Under metoddiskussionen diskuteras studiens metod, 
varför den valdes och dess betydelse för studiens resultat. Även etiken i relation till syftet 
kommer diskuteras under metoddiskussionen. Slutligen kommer förslag på vidare forskning 
ges.  
 

6.1 Resultatdiskussion 
	

Bidragstagares upplevelse av att gå på försörjningsstöd. När det gäller ekonomin ansåg 
majoriteten av deltagarna att deras ekonomi var dålig och att det var svårt att få det att gå ihop. 
Däremot berättade en minoritet av deltagarna att de ansåg att deras liv förändrats till det bättre 
med hjälp av försörjningsstöd då de har möjlighet att leva ett normalt liv. Vad som går att 
ifrågasätta är varför de ekonomiska svårigheterna varierar mellan deltagarna, samt vad som 
menas med att ”leva ett normalt liv”. För att förstå vad som anses vara ett normalt respektive 
onormalt liv rent ekonomiskt går det att göra kopplingar till det som kallas fattigdomsnormen. 
Fattigdomsnormen innebär samhällets lägst socialt accepterade levnadsstandard och det är den 
normen som fungerar som en måttstock för vem som är fattig och vem som inte är fattig. 
Fattigdomsnormen har förändrats under tid och idag pratas det istället om relativ fattigdom, 
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vilket bygger på individens subjektiva upplevelse av social underlägsenhet. Fattigdomsnormen 
har därför inte att göra med exempelvis huruvida någon kan betala hyran eller inte (Rauhut, 
2002). Således kan det tänkas att vad som räknas som bra respektive dålig ekonomi är beroende 
av den enskilda individens subjektiva upplevelse av sin situation. Detta innebär att deltagarnas 
bild av vad som är en skälig levnadsnivå kan variera. Den variationen kan förklara varför en 
deltagare menar att den kan göra allt som sina vänner kan göra, medan en annan upplever 
svårigheter i att ha råd att umgås med vänner. Vad som bör beaktas är att åldersskillnader kan 
påverka hur man uppfattar fattigdomsnormen. De deltagare som ansågs sig klara sig relativt 
bra tillhörde den äldre gruppen av deltagarna och de deltagare som hade svårare med ekonomin 
var yngre. Detta skulle kunna förklaras med att yngre människor kan tänkas ha högre krav på 
levnadsstandard eller ha dyrare intressen. Vad som dock bör belysas är att alla deltagare var 
överens om att det är svårt att leva med försörjningsstöd, men att det var vissa uttryckte större 
svårigheter än andra. 
 
Huruvida deltagarna känner skam över sin situation var ingenting som frågades under 
intervjuerna. Däremot var det just skamkänslor alla deltagare gav uttryck för under intervjun, 
och samtliga deltagare berättade att de skäms över sin situation och över att be om hjälp. De 
flesta kopplade skammen till ett misslyckande med att klara sig själv, medan en deltagare kände 
skam kring att inte kunna ge sina barn det de önskade sig. Vad som bör diskuteras är således 
varför deltagarna känner skam och på vilket sätt skam uppstår. Tidigare forskning visar att 
bidragstagare tenderar att känna skam och stigma för att de avviker från den allmänt 
accepterade normen, vilket är att kunna arbeta (Jönsson, 2002). Studiens resultat 
överensstämmer därmed med tidigare forskning. Varför deltagarna känner skam skulle kunna 
förklaras med hjälp av teorin kring stigma. Stigma innebär en person som på ett icke-önskvärt 
sätt avviker från den förväntade normen (Goffman, 2014). Alla icke önskvärda egenskaper 
leder inte automatiskt till stigmatisering, utan påverkas av huruvida egenskapen upplevs följa 
de mönster som finns för hur en individ inom en viss grupp bör bete sig. Stigmatiserande 
egenskaper kan se olika ut, det kan det handla om olika karaktärsdrag, ex. missbruk och 
arbetslöshet, men kan också vara kroppsliga avvikelser eller tribala stigman, som etnicitet och 
religion (Goffman, 2014). Bidragstagare kan tänkas tillhöra stigman som är kopplade till 
karaktärsdrag. Vad som kan tänkas vara problematiskt med den typen av stigma är att det skulle 
reducerar deltagarna till att endast vara just bidragstagare. Bidragstagandet blir deras mest 
definierande personlighetsdrag. Detta stämmer överens med stigma-teorin, som menar att 
stigma tenderar att reducera människor till den egenskap som gör dem avvikande. 
 
Skam och stigma hänger ihop med varandra på så sätt att den klyfta som skapas mellan 
individens egna uppfattning om sig själv och den uppfattning resten av samhället har om 
individen, kan resultera i skamkänslor. Den här klyftan blir större när den stigmatiserade har 
många människor i sin omgivning som kan antas tillhöra normen (Goffman, 2014). Detta kan 
förklara en deltagare, som mest umgås med människor som också blir stigmatiserade, var den 
deltagare som kände minst skam. Luc och Leskis (2005) studie visar på att bidragstagare kände 
att de har många personliga resurser, och att de känner att de bidrar till samhället genom att 
engagera sig i lokala organisationer och volontärarbete. Detta kan vara något som skiljer vissa 
deltagare från de andra. Det fanns de deltagare som inte kommer ut så mycket, och det fanns 
de som aktivt umgås med andra personer, samt hjälper till i organisationer. Det kan tänkas att 
ett aktivt deltagande i organisationer samt umgänge med likasinnade motverkar skamkänslor. 
 
Det faktum att flera av deltagarna inte gärna berättar för att för andra om sitt försörjningsstöd, 
kan tänkas betyda att de själva känner att bidragstagande är en stigmatiserad egenskap. De ser 
således att de inte passar in i normen och detta kan i sin tur leda till skamkänslor. Skam innebär 
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en intensiv negativ känsla om sig själv och framkallas när individen känner sig misslyckad, 
mindervärdig och värdelös (Goffman, 2014). I samhällets ögon kan det tänkas vara ett 
misslyckande att inte ha ett arbete, eftersom att det är normen, vilket kan tänkas vara 
anledningen till varför deltagarna känner skam. Även den stigmatisering som de utsätts för kan 
vara en förklaring till deras uttryck för skamkänslor. Det skulle kunna tänkas att kombinationen 
av ekonomiska svårigheter och skamkänslor tillsammans har en påverkan på deltagarna. Alla 
deltagare uttryckte att de har svårigheter att få ihop sin ekonomi samt att de upplever 
skamkänslor. Graden av ekonomiska svårigheter varierade dock mellan deltagarna, likaså deras 
skamkänslor. Denna variation skulle kunna förklaras med hjälp av ekonomi och 
skammodellen. Ekonomi och skammodellen visar hur olika människor påverkas av 
arbetslöshet när det kommer till hälsa och psykisk mående. Tidigare forskning visar att sämre 
ekonomisk situation och många skamfyllda upplevelser leder till en större psykisk påverkan av 
arbetslösheten. Hur påverkad en individ blir av arbetslöshet kan kategoriseras på fyra nivåer, 
opåverkade, besvärade, omskakade och plågade (Jönsson & Starrin, 2000). Samtliga deltagare 
skulle kunna kategoriseras in som besvärade av arbetslösheten, varav en till och med skulle 
kunna kategoriseras i gruppen plågade. Det fanns en deltagare som visade mycket stress och 
oro som följd av sitt bidragstagande, samt ångest över sin ekonomi. Deltagaren visade också 
skamkänslor över att inte kunna ge sina barn det de ville ha, samt skam över att inte kunna 
förändra sin situation. Enligt ekonomi och skammodellen kan därför deltagaren tänkas uppfylla 
kriterier för gruppen plågade. Resterande deltagare visade också tecken på starka skamkänslor 
och ekonomiska problem, men uppfattades inte känna samma hopplöshet inför sin situation. 
Det fanns de som ansåg att varken den ekonomiska situationen eller skamkänslorna var särskilt 
svårhanterliga, och visade också tecken på att må relativt bra. Detta kan tänkas betyda att 
svårare ekonomiska problem och skamkänslor, har ett samband med ens psykiska mående.  
 

Bemötande av Försörjningsstöd. Det som framkom under intervjuerna när det gällde 
bemötande från Försörjningsstöd var att majoriteten kunde säga några positiva saker om sin 
handläggare. De känner sig lyssnade på och att handläggaren har koll på situationen. Detta kan 
kopplas till SOUs rapport om att bidragstagarna vill att handläggaren ska fungera som ett 
socialt stöd. Utifrån denna studie skulle det kunna visa att bidragstagarna får det sociala stöd 
de behöver, genom att bli lyssnad på. På frågan om vad de ville ändra på hade dock alla negativa 
erfarenheter att berätta om. Det gällde mest den allmänna kontakten med Försörjningsstöd som 
verksamhet, men vissa tyckte även sina egna handläggare bemöter dem opassande, gör 
samarbetet krångligt och verkar inte ta hänsyn till deras individuella svårigheter. Det kan 
bedömas att det fanns en trend där bemötandet var sämre när det gällde kontakten kring 
Försörjningsstöd, exempelvis att få tag i en handläggare och få tag i tider till möten. Däremot 
när deltagarna väl fick en handläggare så var de ofta bra, med vissa undantag. Det kan antas 
finnas en skillnad i hur bidragstagare och socialarbetare ser på försörjningsstöd, och tidigare 
forskning visar på att socialarbetare inte tycker i lika stor utsträckning som bidragstagare att 
det bör läggas mer resurser på försörjningsstöd. Det finns även en skillnad i hur bidragstagare 
och socialarbetare upplever situationen som fattig (Bullock, 2004). Detta går att koppla till 
Spickers (2007) citat i inledningen, som menar att det är viktigt att lyssna på den utsatta 
gruppen. Det verkar finnas en skillnad på hur bidragstagarna och handläggarna ser på 
försörjningsstöd. Det kan tänkas att den skillnaden behöver suddas ut och att detta kan göras 
genom att lyssna på bidragstagarnas upplevelse. På grund av den asymmetriska hjälprelation 
som finns mellan socialarbetare och klient kan det antas att handläggarens hjälp beror på hur 
tacksam bidragstagaren är. Det fanns exempelvis deltagare som kände sig dumförklarade och 
arga då handläggaren inte gjorde sig lättförstådd. Handläggaren kan ha känt att de inte visade 
tillräckligt mycket tacksamhet och slutade försöka göra ett genuint arbete. Detta kan tolkas 
strida mot Socialtjänstlagens (2001) paragraf om ekonomiskt bistånd som nämndes i 
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inledningen, eftersom att det är varje individs rätt att få hjälp för att kunna uppnå en skälig 
levnadsnivå. Även om den rätten gäller enligt lag, så kan det bli problematiskt att handläggare 
uppfattas hjälpa, på villkoret att bidragstagaren visar tacksamhet.  
  
Detta kan kopplas till den symboliska interaktionismen, och hur andras synsätt på en själv 
påverkar ens identitet. Många av deltagarna kände en sorts hopplöshet, och uttryckte en undran 
om att det kanske är sitt egna fel att situationen ser ut som den gör. Detta kan kopplas till den 
symboliska interaktionismen på så sätt att deltagarna inte tillhör den sociala ordningen längre. 
Om en avviker från den sociala ordningen, innebär det att personen inte längre följer de normer 
som är satta i samhället, exempelvis att arbeta. Detta kan resultera i bland annat stigmatisering. 
Det kan ha påverkat denna deltagare till att vara medveten och absorbera tankesättet att det är 
fel på hen som avvikare. Socialarbetarna kan undermedvetet ha, som part i den sociala 
ordningen, intagit en ställning där den ser ner på bidragstagaren, och deltagaren i sin tur tagit 
till deras synsätt och gjort om den till sin egna identitet. Dock visade det sig i Järvinens (2003) 
resultat att endast en liten del av socialarbetare hade åsikten att bidragstagare inte vill arbeta. 
Även det kan ha gett intryck på bidragstagarna då de flesta har som mål att antingen börja 
arbeta eller studera igen, och att försörjningsstöd endast är en tillfällig lösning. Enligt den 
symboliska interaktionismen kan det antas att deltagarna blir påverkade positivt av sina 
handläggare, och att det finns ett sorts dolt motivationsarbete som deltagarna adapterat i sin 
identitet. 
 

Bemötande av sin sociala omgivning. I resultatet framkom det att flera av deltagarna till stor 
del upplever ett gott bemötande från sin omgivning, men de flesta av dem berättar gärna inte 
för personer som inte tillhör deras närmaste att de har försörjningsstöd. Skillnaderna mellan 
hur deltagarna blir bemötta och hur de önskar bli bemötta var inte stora även om hälften av 
dem uttryckte vissa aspekter i bemötandet som de skulle önska förändra. Vad som gick att 
urskilja i resultatet var att flera av deltagarna verkade medvetna om de stereotyper som finns 
kring bidragstagande, och att dessa var stereotyper de själva känner sig utsatta av i sin 
omgivning. Deltagare uttryckte att det i folkmun pratas om att de som har bidrag är ensamma 
mammor och ”knarkarfamiljer”, samt att de undviker att använda ordet socialbidrag för att det 
har en negativ klang med inre fördomar. Deltagare berättade också att de i början av sitt 
mottagande av försörjningsstöd kände att personer ansåg att de bara gick hemma och drog 
benen efter sig. Just lathet är ett attribut som tidigare forskning visat att många förknippar med 
bidragstagare och som ingår i den stereotypa bilden av en bidragstagare. Det kan tänkas att 
dessa stereotyper är något som påverkar deltagarna i studien, eftersom att deltagarna är 
medvetna om stereotyperna, vilket stämmer överens med tidigare forskning.  
  
Antagandet att en bidragstagare inte behöver hjälp på riktigt är något som går att koppla till 
resultatet, då deltagare uttryckte att de skämdes för att be om hjälp via försörjningsstöd trots 
att de var medvetna om att det var deras fulla rätt att göra det. Antagandet om att bidragstagare 
egentligen kan klara sig utan bidrag är något som också kan tänkas tillhöra stereotypen av en 
bidragstagare. Med grund teorin om stereotyper kan deltagarnas upplevelse av att andra 
människor ser ner på dem och har fördomar kan därför tänkas ha sin grund i stereotypen kring 
bidragstagare. Eftersom att stereotyper har en sådan stor påverkan på hur människor behandlas 
och bemöts, men också hur personen som utsätts för stereotypen uppfattar sig själv, kan 
konsekvenserna av en stereotyp ha stor påverkan på deltagarnas liv. Stereotypen kan därmed 
tänkas vara ett viktigt begrepp för att förstå den skam och de bemötande deltagarna upplever. 
  
Flera av deltagarna uttrycker en frustration kring att de blir bemötta med sympati och att det är 
jobbigt när människor försöker hjälpa till och behandla dem som ”ett offer”. Att ses som ett 
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offer kan ses som en stereotyp som bidragstagare blivit stämplade med. Tidigare forskning 
visar att människor tenderar att uppfatta fattiga respektive bidragstagare på olika sätt. Bilden 
av en fattig person är ofta mer positiv än bilden av en bidragstagare, trots att dessa ofta innebär 
samma sak. En fattig person tenderar att bemötas med sympati och någon som inte har kontroll 
över sin situation, medan motsatsen gäller för bidragstagare (Henry, Reyna & Wiener, 2004). 
Detta stämmer också överens med teorin om stereotyper och attributionsteorin, där olika 
attribut uppfattas olika beroende på om en person själv är i kontroll över sin situation eller inte.  
Är en person i kontroll av sin situation bedöms den vara ovärdig, samtidigt som en person utan 
kontroll över sin situation bedöms värdig. (Reyna, 2000). Det kan därför tänkas att deltagarna 
i studien, som alla går på försörjningsstöd, bör motta mindre sympati på grund av att de är just 
bidragstagare. De bedöms med koppling till teorin om stereotyper, vara så kallade ovärdiga 
fattiga. Här finns det däremot en motsättning mellan tidigare forskning och resultatet av studien 
då de mottar sympati trots att de enligt attributionsteorin inte borde göra det.   
Vad som däremot kan diskuteras är huruvida graden av sympati påverkas av vem det kommer 
ifrån. Deltagarna uttrycker att de möter sympati från deras vänner och familj, samtidigt som de 
är medvetna om att samhället i övrigt kan ha fördomar om dem. Sympatin kan därför tolkas 
komma ifrån deltagarnas anhöriga, men att teorin kring fattiga respektive bidragstagare gäller 
för samhället i övrigt. 
 
Enligt Reyna (2000) kan sättet på vilken en stereotypiserad person bemöts, påverkas av 
huruvida de attribut som förmedlas via stereotypen är självförvållat eller inte. En person som 
har försörjningsstöd på grund av sjukdom eller någon typ av nedsättning kan därför tänkas 
behandlas på ett annat sätt, än en person som har försörjningsstöd av någon annan anledning. 
Detta stämmer dock inte överens med resultatet, då det fanns deltagare som har 
försörjningsstöd på grund av sjukdom och skador, och de uttryckt skam och upplevda fördomar 
kring sitt bidragstagande. Vidare upplever flera deltagare att de får mycket sympati från sin 
omgivning, detta trots att det inte framkommit att orsaken till deras försörjningsstöd sitter i ett 
attribut som anses vara bortom deras kontroll. Således kan det tolkas som att de stereotyper 
deltagarna utsätts för inte skiljer sig beroende på orsaker till bidragstagandet. 
 
En åsiktsskiljaktighet som uppstod var mellan två deltagare, och hur de uppfattade skamkänslor 
i relation till andra personer. Ena berättade att den inte känner sig så utsatt, och att det beror på 
att den bara haft försörjningsstöd ett år. Deltagaren uttryckte att det kunde varit annorlunda, 
och att självkänslan kunde varit sämre, om den haft försörjningsstöd en längre period. Den 
andra deltagaren har varit på försörjningsstöd nästan tio år, och hen berättade att hen mådde 
som sämst under de första åren. Efter ett par år hade deltagaren dock kommit underfund med 
att hen är lika mycket värd som alla andra och självkänslan är bättre än förut. Detta är en 
motsättning som kan kopplas till den symboliska interaktionismen i det hur andra påverkar ens 
identitetsskapande. Deltagaren började umgås med personer som var i samma situation som 
den själv, och det kan då antas att dennes identitet påverkades positivt, då den omringade sig 
med likasinnade. Den andra deltagaren berättade att den inte umgås med så många personer 
för tillfället, och det kan då antas att den skapar sin identitet utifrån andra faktorer endast, som 
exempelvis media och vad som skrivs där. Deltagaren som haft försörjningsstöd i tio år kan 
också under den tid hen varit på försörjningsstöd ha utvecklat samma mening kring de olika 
symboler och ord som normen har, medan den andra deltagaren kanske inte hunnit göra det 
ännu, och det sker därmed en krock med normen och deltagaren möts av oförståelse. 
 

6.2 Metoddiskussion 
 



	 33	

Intervjusituationen. En intervju kan ge risken att intervjupersonerna tolkar frågorna olika, 
vilket kan påverka validiteten. Dock är vår intervjuguide utformad så frågorna i så stor 
utsträckning som möjligt ska vara tydliga och motverka allt för skilda tolkningar. Målet med 
vår intervjuguide var att uppnå en balans mellan frihet och struktur, där intervjupersonerna fick 
berätta om sin situation på sitt sätt, samtidigt som frågorna var utformade för att svara på 
studiens syfte. Detta då vårt syfte grundade sig i två olika kategorier, hur bidragstagare 
upplever de blir bemötta, och hur de önskar de blev bemötta. Då kunde vi lättare säkerställa att 
båda kategorierna blir besvarade, än om vi hade haft en ostrukturerad intervjuguide. Genom att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi också till viss del säkerställa studiens 
validitet, genom att intervjuguiden var uppdelad i teman som utformats efter studiens 
frågeställningar. Däremot kunde validiteten inte säkerställas till fullo, eftersom 
intervjufrågorna till viss del öppnar upp för olika tolkningar. Intervjuerna kan ha blivit 
påverkade av valet av frågor som vi använde. Ofta svarade intervjupersonerna på frågor som 
vi inte hunnit ställa ännu, vilket i sig inte är ett problem, men intervjuerna blev lite upprepande 
i strukturen. Det fanns även tillfällen då vissa inte förstod frågan, och svarade inte på vad det 
som efterfrågades. Det löstes dock genom att tydliggöra frågan, genom att använda olika 
formuleringar. Vi var dock noga med att se till att frågan behöll samma syfte och inte blev att 
handla om något annat. Dessa problem hade kunnat undvikas med hjälp av en pilotintervju där 
vi kunde upptäckt ifall intervjupersonen svarade på samma sätt på flera frågor, men 
tidsbegränsningen gjorde att vi inte hann med det.  
 
Det går dock att diskutera validiteten betydelse i en kvalitativ studie, vilket gör att vi anser att 
en semi-strukturerad intervju passade vårt syfte. Vad som är en nackdel med semi-
strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer i allmänhet är att möjligheten till ett 
generaliserbart resultat begränsas (Nilsson, 2014). Att det inte finns någon tid att intervjua 
tillräckligt många personer var en svaghet med studien. Däremot anser vi att studiens resultat 
ändå bidrar med kunskap om bidragstagare, även om resultatet inte går att fullt ut generalisera. 
Genom att medvetet se till att urvalet bestod av en så bred åldersgrupp som möjligt, kan 
generaliserbarheten dock öka något. Den djupa kunskap och förståelse semi-strukturerade 
medför anser vi vara mer intressant än ett mer ytligt statistiskt säkerställt resultat.  
 

Etik. Etiken och etiska överväganden var närvarande i alla delar av forskningsprocessen. 
Kvale och Brinkman (2017) skriver att interaktionen vid en intervju påverkar intervjupersonen, 
och resultatet från en intervju påverkar vår förståelse av människan. Vidare innebär detta att 
forskningsintervjuns alla delar genomsyras av etiska och moraliska frågor. Vid en studie som 
baseras på intervjuer kommer forskaren alltid balansera mellan att å ena sidan genomföra en 
så djup intervju som möjligt, vilket kan innebära en kränkning av intervjupersonen, och å andra 
sidan behandla intervjupersonen med respekt (Kvale & Brinkman, 2017). Vad som särskilt 
beaktades var att det kan tänkas att intervjupersonerna befann sig i en utsatt situation, som 
krävde en viss mån av respekt och empati. Att intervjua en känslig grupp innebär att det etiska 
aspekterna bör beaktas mer noga. Detta visade sig vara en legitim aspekt att ta hänsyn till då 
det sedan framkom i resultatet att flera av deltagarna kände skam över sitt bidragstagande, och 
inte gärna berättade för andra om sin situation.  För att försöka mildra känslan att utsatthet var 
vi tydliga i början av varje intervju att intervjupersonens namn inte skulle vara med i resultatet, 
och att inspelningarna inte skulle vara åtkomliga för någon annan än vi som var närvarande 
under intervjuerna ifråga. Detta innebar också att vi gjorde en avgränsning gällande deltagarnas 
mer specifika bakgrunder, så som tidigare arbetssituation och längd på arbetslösheten. 
Eftersom att flera av deltagarna kommer från samma verksamhet skulle sådan information 
riskera att identifiera deltagarna. På grund av den känsliga gruppen gjordes det etiska 
övervägandet att värdera deras anonymitet högre än mer specifika detaljer, trots att det 
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möjligtvis skulle ha haft ett värde för resultatet. Istället valde vi att nämna deltagarnas ålder 
och olika bakgrunder, utan att det framgår exakt vilken deltagare som är vem.  

 
Diskussion kring etiska överväganden var närvarande under hela forskningsprocessen. Detta 
både genom diskussion kring vilka benämningar av gruppen bidragstagare som används i 
studien, men också under utformningen av intervjuguiden och vårt bemötande under 
intervjusituationen. Varje etiskt val beaktades noga med hänsyn till målgruppens känslighet. 
Exempelvis berättade vi innan intervjun började att det kan komma vissa känsliga frågor, och 
att den intervjuade får välja om den vill svara på något eller inte. Vi försökte även aktivt hålla 
en så lugn atmosfär som möjligt, där vi gav utrymme för tystnad. Detta då det ansågs vara ett 
sätt att få den intervjuade känna sig trygg och lugn. När det gäller de forskningsetiska kraven 
som tidigare nämnts i metoden, har dessa också varit närvarande under forskningsprocessen 
för att uppnå en god etisk nivå. Informationskravet beaktades genom missivbrevet, som 
intervjupersonerna fick läsa innan intervjun. Information kring studiens syfte delgavs också 
intervjupersonerna muntligt innan intervjun. Även samtyckeskravet belystes i missivbrevet och 
intervjupersonerna informerades om sin frivillighet och gav vid intervjutillfället sitt samtycke. 
För att värna om konfidentialitetskravet var det endast vi som författare som hade tillgång till 
inspelningarna och anteckningarna från intervjuerna samt de personuppgifter vi samlade in och 
som också kan identifiera deltagarna. Nyttjandekravet beaktas genom att vi endast använder 
det insamlade materialet till det som vi informerade intervjupersonerna att det ska användas 
till, det vill säga, till vår studie.  
 

Validitet och reliabilitet. Validitet innebär att man mäter det som man har för avsikt att mäta. 
För att säkerställa en hög validitet är sambandet mellan teoretiska begrepp, 
operationaliseringen och intervjufrågorna viktigt (Hjerm, 2014). För att kunna säkerställa en 
hög validitet i undersökningen har de frågor som ställts till intervjupersonerna tydligt svarat på 
frågeställningarna och de teoretiska begreppen har blivit operationaliserade. Vad som här kan 
diskuteras är huruvida validiteten helt kan säkerställas vid en kvalitativ intervju, eftersom att 
frågorna kan tolkas olika av intervjupersonerna. Å andra sidan går det att, som nämnt ovan, 
ifrågasätta om hög validitet ens är syftet med en kvalitativ intervju. Frågeteman i 
intervjuguiden skapade utifrån frågeställningarna för att på så sätt säkerställs en viss struktur i 
intervjun, som ökar möjligheten för intervjupersonerna att tolka intervjufrågorna likvärdigt. 
Reliabilitet står för den kvalitet en forskningsstudie uppnår. Detta innebär att forskaren ska ha 
så liten påverkan på intervjupersonerna som möjligt och att studien ska vara replikerbar, det 
vill säga, kunna göras om av en annan forskare och generera samma resultat (Hjerm, 2014). 
Även här går det att ifrågasätta reliabilitetens värde för en kvalitativ studie, eftersom att målet 
med denna studie inte är att nå ett generaliserbart resultat, utan att lyfta bidragstagares 
upplevelse av sin situation. Däremot kommer reliabiliteten beaktas på så sätt att studien ska ha 
en god kvalitet och en tydlig presentation av varje steg i forskningsprocessen. Vidare kommer 
målet vara att ha så lite påverkan som möjligt på intervjupersonerna under intervjusituationen, 
utan att bli för avståndstagande gentemot intervjupersonerna.  
 

Tillförlitlighet och äkthet. I denna undersökning kommer äkthet tas i hänsyn i det att målet 
är att ge en så rättvis bild som möjligt av deltagarnas situation och åsikter om bidragstagande. 
Syftet med undersökningen grundar sig i ett intresse att lyfta bidragstagares åsikter, då de kan 
anses vara en grupp som vanligen inte får utrymme att höras. Det finns därmed en genuin 
önskan att få fram korrekt återge deras åsikter. Trovärdigheten blir viktig i denna undersökning 
då vi kommer undersöka en social miljö vi inte har någon personlig erfarenhet av. Det blir av 
stor relevans att presentera en så detaljerad bild av den kulturen och kontexten som valts att ha 
undersökningspersoner från. 
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Bryman (2008) skriver att det finns två andra grundläggande kriterier när det kommer till 
bedömning av kvalitativ forskning, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet har i sin tur fyra 
delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och kriteriet att styrka och konfirmera. 
Trovärdighet handlar om att forskaren beskriver den sociala verkligheten på ett sätt som 
stämmer överens med hur deltagarna ser på den. Överförbarhet innebär att forskaren strävar 
efter att ge detaljerade beskrivningar av kulturen som studien har undersökt. Det är svårare 
inom kvalitativa studier att få hög överförbarhet då fokus ligger på de enskilda kontextbaserade 
erfarenheterna, men en beskrivning ger andra personer möjligheten att bedöma huruvida 
studien är applicerbar på andra miljöer. Pålitlighet innebär att forskaren gör en så noggrann 
redogörelse för alla moment i sin studie, och sedan kan andra kollegor kritisera, granska och 
bedöma kvaliteten. Att styrka och konfirmera betyder att forskaren är medveten om att det inte 
är möjligt att producera ett helt objektivt resultat. Det ska även framgå att det inte funnits en 
vilja att medvetet påverka och manipulera fram resultat i undersökningen (Bryman, 2008). Det 
andra grundläggande kriteriet äkthet handlar om att bland annat ge en rättvis bild av de åsikter 
som uttryckts under datainsamlandet.  
 

Framtida forskning. Det som framkom under diskussionen, men som studien inte hade 
fokus på, var eventuella samband mellan ålder och upplevelse av försörjningsstöd. Det lilla 
som framkom, av en slump, var att de yngre deltagarna hade en annorlunda inställning till 
försörjningsstöd än de äldre. Det denna studie saknade kan tänkas vara ett mer utförligt resultat 
som tog upp faktorer som etnicitet, ålder tidigare samhällsklass i analysen. Denna studie skulle 
kunna ligga till grund för vidare forskning som fokuserar på dessa eventuella samband. 
Försörjningsstöd är fortfarande en aktuell debatt i samhället och för att få bättre förståelse kring 
ämnet skulle även fortsatta studier inom bemötande, med fokus på socialarbetare, kunna vara 
gynnsamt, för att identifiera mer faktorer kring vad som påverkar bidragstagares upplevelser, 
och vad socialarbetare kan göra för att motverka eventuella negativa erfarenheter. 
 

7. Slutsatser 
 
Studiens resultat visade på en någorlunda enhetlig åsikt när det kom till känslan att gå på 
försörjningsstöd. Samtliga deltagare kunde identifieras ha skamkänslor, ekonomiska 
svårigheter och ett varierande mående. Det kunde urskiljas ett samband mellan skamkänslor 
och ekonomisk situation med graden av psykisk ohälsa hos deltagarna. Ord som 
“misslyckande” och “stress” var även vanligt förekommande när deltagarna skulle berätta om 
sin situation. Deras upplevelser kan även kopplas till de normer som finns i samhället. 
Majoriteten av deltagarna var medvetna om att samhället som helhet har en negativ syn på 
dem, samt att de påverkas av att vara avvikande från normen. I linje med tidigare forskning, 
gav alla deltagare uttryck för skamkänslor som kan tänkas vara ett resultat av stigmatisering 
till följd av de avviker från normen.  
 
När det kommer till bemötandet från omgivning fanns det en genomgående åsikt om att 
bemötandet från vänner och familj var positivt, och att de inte blir behandlade annorlunda nu, 
från när de inte gick på försörjningsstöd. Däremot var det endast en deltagare som kunde vara 
helt öppen med sitt försörjningsstöd personer utanför sin bekantkrets, medan majoriteten 
undvek att berätta om sin situation för andra än sin familj och nära vänner. Även detta kan 
kopplas till skam. Eftersom att bemötandet var positivt från de personer deltagarna faktiskt 
berättat om sitt försörjningsstöd, fanns det inga stora skillnader i hur de blir bemötta och hur 
de önskar bli bemötta, förutom för en deltagare som känner att dennes vänner inte visar 
solidaritet längre på grund av de ekonomiska faktorerna. 
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Det framkom att samtliga deltagare var någorlunda nöjda med bemötandet från handläggarna 
på Försörjningsstöd, men att det finns mycket problem med bemötandet kring den allmänna 
kontakten med verksamheten. De största problem som togs upp handlade mera om strukturen 
på Försörjningsstöds arbete, och att det är jobbigt med bland annat all komplettering, 
svårigheter med att få kontakt, och att hjälpen som erbjuds är väldigt byråkratisk. Det kan 
således dras en slutsats om att bemötandet inte var ett stort problem hos deltagarna, utan snarare 
upplägget av försörjningsstödet. 
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9. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
En intervjuundersökning om bidragstagare och deras upplevelser 

 
Hej! Vi heter Rebecca Lundgren och Elinore Hagman och vi studerar till socionom på Örebro 
universitet. Vi går sjätte terminen och kommer denna vår skriva vår C-uppsats om 
bidragstagare och deras upplevelser. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur bidragstagare upplever att de blir bemötta av 
samhället, vilket inkluderar bemötande av myndigheter och den sociala omgivningen. Vi 
kommer även undersöka hur bidragstagare önskar de blev bemötta. Vi vill lyfta bidragstagares 
perspektiv, då vi anser det både viktigt och relevant i dagens samhället. Undersökningen 
kommer möjliggöras med hjälp av ungefär sex intervjuer på 30 minuter vardera. 
 
Vi har skyldighet att informera er om de etiska forskningskraven som vi kommer beakta under 
forskningsprocessen. Bland annat är ett krav att informera er om studien, vad den ämnar 
undersöka, vad den kommer användas till, och även göra er medvetna om att deltagandet är 
frivilligt genom hela processen. Vi kommer spela in samtalen för att kunna återge i vår uppsats 
vad som sagts under intervjun, men materialet vi samlar in kommer endast används till vårt 
arbete och de enda som kommer åt inspelningarna är vi, Rebecca och Elinore. Er medverkan 
kommer även anonymiseras, vilket innebär att ert namn inte kommer presenteras i resultatet. 
Ett annat forskningskrav som måste följas är att informera om eventuella konsekvenser som 
kan uppkomma med studiens resultat. Vår förhoppning är att få ett resultat som kan belysa ett 
perspektiv som vi känner inte har fått ta plats tidigare. Vi förstår att det finns en viss känslighet 
kring ämnet, och deltagaren har rätt att välja att inte svara på frågor de inte vill svara på. 
 
Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 
eliiinore@hotmail.com eller becca_ais2@hotmail.com  
 
Handledare: Farah Moniri 
farah.moniri@oru.se 
 
Med vänliga hälsningar, Elinore och Rebecca 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
 
Inledning  
 
1. Kan du berätta om dig själv? 

(ålder, utbildning, familj, boende, ……..) 
 
2. Kan du berätta om din nuvarande livssituation? 

• Sysselsättning 
• Mående (psykiskt och fysiskt) 
• Ekonomisk situation 
 

3. Hur länge har du varit mottagare av ekonomiskt bistånd?  
• Tidigare sysselsättning/yrke 

 
Offentliga sociala verksamheter  
 
4. Hur tycker du att du blir bemött av försörjningsstöd? 
 
5. Hur skulle du vilja bli bemött av försörjningsstöd? 
 
6. Finns det någon skillnad mellan hur du blir bemött och hur du skulle vilja bli bemött? 

• Vad för skillnader? 
 
7. Vilka egenskaper tycker du din handläggare bör ha? 

• Tycker du att de uppfyller dina krav? 
• Får du det sociala stöd som du behöver få? 

 
Den sociala omvärlden  
 
8. Hur tycker du att du blir bemött av din omgivning? 

• Familj 
• Vänner 
• Bekanta 

 
9. Hur skulle du vilja bli bemött av din omgivning? 
 
10. Tycker du det är någon skillnad i hur du blir bemött nu från när du arbetade? 
 
11.   Hur pratar du om din ekonomiska situation med de i din omgivning? 

• Med familj 
• Med Vänner 
• Med ytligt bekanta 

 
12.   Hur tror du att andra ser på försörjningsstöd? 

• Varför? 
 

13. Hur anser du att försörjningsstöd som helhet porträtteras i samhället? 
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14.   Vad är dina egna åsikter/tankar/känslor kring att gå på försörjningsstöd? 
 
15. På vilket sätt har försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd påverkat dig och hur du uppfattar 

dig själv? 
 
16.   Hur tror du att din livssituation ser ut om 5 år? 

 
17.  Finns något mer som du vill berätta om? 
	
 


