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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp på intervju. Vi vet att ni som 

handläggare på ekonomiskt bistånd har en hög arbetsbelastning just nu och vi är därför extra 

tacksamma över att ni har tagit er tid att medverka. Vi vill även tacka de personer som hjälpt oss 

att hitta våra informanter genom att dela information om studien med vänner och bekanta. 

Slutligen vill vi ge ett varmt tack till vår handledare Stina Lindegren vid Uppsala Universitet, som 

hjälpt oss in på rätt spår och stöttat oss genom hela processen. Tack!  



 

Titel: I skuggan av covid-19 

Författare: Lovisa Lindell & Sara Österholm 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats har vi studerat hur livssituationen för personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd påverkas av covid-19. Tidigare forskning visar att ekonomiskt 

utsatta grupper drabbas hårdare än andra under pandemin till följd av redan 

existerande social ojämlikhet i samhället. Därför såg vi vikten av att studera en specifikt 

ekonomiskt utsatt grupp under en pågående samhällskris. Vi har genomfört en 

kvalitativ intervjustudie med åtta handläggare på ekonomiskt bistånd för att få ta del 

av deras upplevelser kring biståndsmottagares livssituation. I analysen av det empiriska 

materialet har vi utgått från teorier om social utestängning, kapitalformer och stigma. 

Vi fann att biståndsmottagares livssituation påverkas negativt under pandemin på flera 

sätt. Deras möjligheter till självförsörjning och sociala liv begränsas till följd av 

nedstängning i samhället. Vi fann även att det tillkommit nya klienter under pandemin 

till följd av förlorad anställning och inkomst. De nya klienterna upplever sig även vara 

mer stigmatiserade än långvariga biståndsmottagare på grund av att de tidigare haft en 

högre levnadsstandard. Våra resultat går i linje med tidigare forskning som visar att 

ekonomisk utsatthet och psykosocial ohälsa ökar under covid-19. Vi ser att vår studie 

berört många olika faktorer gällande livssituationen för biståndsmottagare under 

pandemin. Vår studie är unik då vi lyckats fånga dessa faktorer medan pandemin är 

pågående. För framtida forskning ser vi möjlighet att fördjupa sig ytterligare kring 

begränsningar i det sociala livet, psykosocial hälsa och möjligheter till självförsörjning 

för den här gruppen under en samhällskris. 

Nyckelord: covid-19, ekonomiskt bistånd, social utestängning, intervju 
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1. INLEDNING 

Varsel, uppsägningar och isolering har blivit en verklighet för många under covid-19. Likaså riskerar 

många att hamna i ett utanförskap då redan befintlig utsatthet förstärks under pandemin 

(Länsstyrelsen, Hallands län 2020). I den kartläggning som gjorts över utsatthet i olika kommuner 

till följd av covid, påtalas risken för att ekonomisk sårbarhet och psykisk ohälsa kan öka i samhället 

generellt (ibid). Kartläggningen visar också på positiva aspekter av pandemin. Flera kommuner 

rapporterar om ökad social sammanhållning och bättre samverkan mellan myndigheter. Men hur 

ser det ut egentligen? I tidigare forskning framkommer att grupper med sämre ekonomiska 

förutsättningar och social status snarare blir mer isolerade och upplever en försämrad mental hälsa 

under pandemin (Ohlbrecht & Jellen, 2020). Utifrån att forskningen visar på både positiva och 

negativa aspekter av pandemin, relaterat till ekonomiska förutsättningar och myndigheternas 

arbete, blev vi intresserade av att undersöka hur en specifikt ekonomiskt utsatt grupp påverkas av 

covid-19. Vi vill därför göra en explorativ studie om livssituationen under pandemin för individer 

som erhåller ekonomiskt bistånd.   

1.1 Socioekonomisk status och biståndsmottagare 
I den tidigare forskningen används begreppet socioeconomic status (SES) frekvent. American 

Psychological Association (APA) (2021) definierar begreppet som den sociala ställning eller klass 

som en individ eller grupp har. Det mäts ofta som en kombination av utbildning, inkomst och yrke. 

Granskning av SES kan ofta avslöja ojämlikheter när det kommer till tillgång av resurser och 

problem relaterade till privilegier, makt och kontroll (ibid). I vår studie använder vi begreppet SES 

endast när vi refererar till den tidigare forskningen. SES är ett relativt begrepp, vilket innebär att 

människors socioekonomiska status varierar beroende på kontext (APA, 2021). I vår studie har vi 

i stället valt att utgå från ett mer absolut mått på fattigdom för att således kunna avgränsa oss till 

en specifik ekonomiskt utsatt grupp. Låg inkomststandard är ett absolut mått som används i Sverige 

för att kategorisera hushåll med låga inkomster (SCB, 2017). Måttet redogör för hur väl hushållets 

inkomster räcker för att betala nödvändiga kostnader som boende, barnomsorg, lokala resor med 

mera. Att ha en låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala för dessa 

nödvändiga levnadsomkostnader (ibid). Att ha en låg inkomststandard kan därmed även innebära 

att ha en låg socioekonomisk status. 

 

Utifrån definitionen av låg inkomststandard har vi valt att undersöka hur livssituationen för 

personer som erhåller ekonomiskt bistånd påverkas av covid-19. Vi har således utgått från 

begreppet låg inkomststandard för att motivera vår avgränsning till just gruppen biståndsmottagare. 

I socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1§ står: “Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan 

få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.” Personer som erhåller ekonomiskt bistånd kan 

alltså inte tillgodose sina nödvändiga levnadsomkostnader och har därmed en låg inkomststandard. 

Genom att intervjua handläggare på socialtjänsten som har en nära kontakt med personer som 

erhåller ekonomiskt bistånd vill vi undersöka hur livssituationen för dessa personer påverkas av 

covid-19. Utifrån tidigare forskning framkommer att ekonomiskt utsatta grupper drabbas hårdare 

av pandemin. Det är därför intressant att studera hur en särskild ekonomiskt utsatt grupp drabbas. 
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Vår studie kan bidra med ett fördjupande perspektiv kring hur arbetet med just biståndsmottagare 

påverkas när en samhällskris uppstår och i sin tur hur situationen påverkar livssituationen för 

biståndsmottagare. Studien kan även bidra med ett fördjupande perspektiv kring upplevelsen av att 

erhålla bistånd. Vidare kan studien få betydelse för utveckling av arbetet med målgruppen på ett 

organisatoriskt och policynära plan inom socialtjänsten, men även få betydelse för det politiska 

arbetet på ett större samhälleligt plan. Det är av vikt för socialt arbete att gruppens situation, och 

upplevelser av den, förstås i ljuset av en samhällskris.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur handläggare upplever att livssituationen för personer som 

erhåller ekonomiskt bistånd påverkas av Covid-19.  

 

Frågeställningar 

• Vilka begränsningar och möjligheter upplever handläggare att covid-19 har medfört för 

personer som erhåller ekonomiskt bistånd? 

• Uppfattar handläggare att upplevelsen av att erhålla ekonomiskt bistånd förändrats hos 

klienterna under covid-19? Om så, i så fall hur? 

1.3 Begreppsanvändning 
Genomgående i studien kommer begreppen “covid-19”, “covid” och “pandemin” benämnas när 

vi berör covid-19 pandemin. Vi kommer även växla mellan begreppen “biståndsmottagare” och 

“klienter” när vi pratar om personer som erhåller ekonomiskt bistånd. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet är en inledning där vi beskriver vårt ämne, 

redogör för vår problemformulering samt presenterar studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

följer en forskningsöversikt i det andra kapitlet där vi inledningsvis redogör för sökprocessen. 

Därefter presenterar vi den tidigare forskning vi funnit om ämnet utifrån fyra teman. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av forskningsfältet. I uppsatsens tredje kapitel presenterar vi det 

teoretiska ramverk vi utgår från i analysen, vilket består av begreppen social utestängning, 

Bourdieus kapitalformer och Goffmans stigma. I det fjärde kapitlet beskriver vi först 

socialkonstruktionism som vår vetenskapsteoretiska ansats. Därefter redogör vi för kvalitativ 

intervju som vår valda forskningsmetod och presenterar urvalet samt genomförandet. Detta följs 

av en redovisning av den tematiska analysen, vilken tillämpas på det empiriska materialet. Kapitlet 

avslutas med överväganden kring studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt över 

metoden och etiska aspekter. Kapitel fem redovisar först en tabell över studiens deltagare. Därefter 

presenteras resultaten under fyra huvudteman med följande underteman. Varje huvudtema avslutas 

med en teoretisk analys av fynden. I uppsatsens sista kapitel finns en summering av uppsatsen som 

helhet. Därefter diskuterar och reflekterar vi över studien i relation till tidigare forskning och teori, 

ytterligare metodöverväganden samt implikationer för framtida forskning och praktik. 
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2. TIDIGARE FORSKNING OM FATTIGDOM, SOCIOEKONOMISK 

STATUS OCH COVID-19 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör två fält. Dels upplevelser av fattigdom som 

stigmatiserande generellt och dels hur människors olika sociala och ekonomiska status i samhället 

kan påverka mående och livssituationen i stort under covid-19. Målet med kapitlet är att belysa 

vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för hur ekonomiskt utsatta personer drabbas av 

pandemin. Kapitlet inleds med en beskrivning av sökprocessen som följs av en redogörelse för fyra 

olika teman som framkommit under läsningen; Upplevelser av att vara fattig, Möjligheter att skydda 

sig mot covid-19, Pandemins påverkan på den psykiska hälsan och Betydelsen av socioekonomiska 

faktorer under covid-19. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av forskningsfältet och 

positioneringen av vår egen studie.  

2.1 Sökprocess 
Vi har använt oss av Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst under sökprocessen och har avgränsat 

oss till artiklar som är “peer-reviewed”. Vi har även avgränsat oss till ett antal specifika 

forskningsområden vid vissa av sökningarna; “social welfare and social work”, “sociology & social 

history”, “social sciences” och “public health”.  Utifrån våra frågeställningar användes först sökord 

som “social welfare”, “welfare recipients”, ” health”, “covid-19” och “economic hardship” med 

avgränsning till ämnet “social welfare and social work”. Vi använde även sökkombinationer 

som “stigma AND poverty”, “stigma AND welfare”, “stigma OCH fattigdom” samt “stigma OCH 

bistånd”. Vi fann ingen forskning kring biståndsmottagare och covid-19, men vi fann däremot tre 

artiklar med relevans för upplevelsen av stigma vid fattigdom. Tidigt i sökprocessen upptäckte vi 

att begreppet “socioeconomic status” var vanligt förekommande i studier kring covid-19 och 

ekonomisk utsatthet, varför vi använde nya sökkombinationer som: “socioeconomic status AND 

covid-19”, “socioeconomic AND inequalities AND health”, “socioeconomic factors AND 

health”, “inequality AND economy AND health”, “inequality AND pandemic”, “income 

inequality AND pandemic”, “poverty AND covid-19”. I förstadiet av vår sökprocess, innan vi 

påbörjade förarbetet till uppsatsen, sökte vi efter generell information kring pandemins påverkan 

på människor via google. Vi använde då sökorden “social utsatthet”, “covid-19”, “rapport” och 

“socioekonomisk status” och hittade då två rapporter i en svensk kontext vi fann relevanta för vår 

studie. Utöver universitetsbibliotekets söktjänst har vi använt databasen JSTOR och 

universitetsbibliotekets sök- och skrivguiden under kategorin “sociologi och 

socionomprogrammet” och letat forskning i Sociological Abstracts, Social services abstracts, 

International Bibliography of the Social Sciences - IBSS och Annual Review of sociology. Tyvärr 

hade JSTOR inte möjligheten att välja “peer-review” och vi fick inte heller några unika träffar i 

sök- och skrivguiderna när vi använde samma sökkombinationer som tidigare.  

2.2 Upplevelser av att vara fattig 
I en kvalitativ intervjustudie av Inglis et al. (2019), framkommer att personer med låg inkomst i 

Skottland upplever stigma på olika nivåer. Deltagarna beskriver att media reproducerar stigma kring 

fattigdom på grund av orealistiska skildringar av individer som lever i det. Deltagarna uttrycker 

även att det sociala skyddsnätet är nedvärderande och att de upplever negativa attityder i samhället 
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angående fattigdom. Deltagarna beskriver att stigmat kring fattigdom påverkar deras 

självförtroende negativt och leder till känslor av skam (Inglis et al., 2019). 

 

Stigma får även en betydande roll för exkludering på ett moraliskt, relationellt och ekonomiskt plan. 

Detta framkommer i en kvalitativ intervjustudie där fattigdom studerats utifrån hur 

låginkomsttagare upplever sin sociala identitet (hur samhället ser på dem) och deras egna 

reflektioner kring upplevelserna (Reutter et al., 2009). I resultatet från studien påtalas att fattiga 

individer upplever moralisk exkludering utifrån att de ser sig själva som oförtjänta i relation till hur 

fattigdomen bemöts och ses på av andra. Deltagarna i studien uttrycker att deras individuella 

egenskaper speglar deras värde som person, särskilt i relation till negativa attribut kopplade till att 

vara fattig, vilket även formar deras sociala identiteter. De uttrycker att andra samhällsmedlemmar 

tenderar att se dem som en börda i samhället, som att de är lata och vill undkomma ansvar (ibid). 

Deltagarna nämner ett antal strategier de har för att förena sin sociala och personliga identitet, dels 

genom att konfrontera diskriminering de upplever, hjälpa andra i samma situation men också 

genom att dra sig undan och isolera sig från andra. Vissa undviker även att prata om sin ekonomiska 

situation med andra. Reutter et al. (2009) menar att den ekonomiska exkluderingen är en orsak och 

konsekvens av den moraliska exkluderingen, dels att deltagarna själva distanserar sig från andra 

fattiga som ses som mindre förtjänta och själva stereotypiserar andra fattiga. Detta medför 

ytterligare distansering från sociala och institutionella relationer som leder till social exkludering.  

 

Hur fattiga distanserar sig och grupperar sig själva och “andra fattiga” visas tydligare i ytterligare 

en kvalitativ intervjustudie från Shildrick & Macdonald (2013). I studien framkommer att vissa 

individer som lever i fattigdom själva inte identifierar sig som “fattiga”. Deltagarna i studien 

uttrycker att genom att identifiera sig som fattig, identifierar man sig även som hjälpsökande och 

fast i en problematisk situation. Deltagarna uttrycker i stället att de “klarar sig trots svåra 

förhållanden” och talar om andra som fattiga på grund av misslyckande och oförmåga att klara sig. 

Deltagarna ser inte sig själva som tillhörande gruppen fattiga, då de anser att fattigdomen är ett 

resultat av ett personligt misslyckande. Författarna beskriver hur detta är ett resultat av det 

långvariga stigma och den skam som fattigdom innebär, att deltagarna distanserar sig själva från 

“de fattiga” och “välfärdsberoende” (Shildrick & Macdonald, 2013). 

2.3 Möjligheter att skydda sig mot covid-19  
Resultatet från ett flertal av studierna i den tidigare forskningen visar att olika grupper har olika 

möjligheter och förutsättningar att skydda sig under covid-19. Studien från Clouston, Natale & 

Link (2021) syftar till att undersöka vilken påverkan SES har för spridningen av covid-19 i USA. 

Resultatet visar att vid början av covid-19:s utbrott var SES en stark bestämmande faktor som 

formade spridningen av viruset. Inledningsvis så associerades SES med spridning av viruset 

generellt, men senare när restriktioner infördes hade personer med hög SES bättre möjligheter att 

följa dessa och personer med låg SES associerades med högre risk för smitta och högre dödstal. 

Författarna menar på att ojämlik SES blir tydligare när en sjukdom påverkas av samhällsstrukturen 

eller när man försöker minska smittan på ett sätt som bara gynnar vissa samhällsmedborgare, 

exempelvis hålla social distans och arbeta hemifrån. Vidare påtalas att stater med högre SES hade 

mindre spridning av viruset och färre dödsfall när ny information kommit ut och resurser 

mobiliserats. Resultatet visar även att det har varit svårare för gruppen med låg SES att hålla social 
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distans och därmed har dödstalen för denna grupp varit högre. Vidare menar författarna att det i 

grunden finns en systematisk ojämlikhet mellan grupper i samhället, vilket framträder tydligare 

under pandemin. 

 

Det har även visats att personer med låg SES har sämre förutsättningar till god hälsa, samt hade 

sämre förutsättningar att tillägna sig olika resurser under den första vågen av covid-19 (Yuen-man 

Siu, 2020). Dels har personerna haft sämre förutsättningar att skaffa sig sociala resurser som 

bostäder, säkra anställningar och utbildning. Personerna har även haft svårigheter i att skaffa sig 

materiella resurser i form av skyddsutrustning som ansiktsmasker och desinfektionsmedel, vilket 

är en viktig förutsättning för att bättre kunna skydda sig från att bli smittad av viruset (Yuen-man 

Siu, 2020). Deltagarna i studien arbetar i lågstatusyrken och är mer exponerade för smittan i sin 

arbetsmiljö. Anställningsformerna för deltagarna är osäkra och har blivit mer instabila under covid-

19 då nya policys kring social distansering tillkommit. Situationen för deltagarna påverkar både 

deras livssituation negativt i stort och möjligheten att skaffa sig skyddsmaterial vilket är en lyxvara 

som de mest ekonomiskt utsatta inte har råd med.  

 

I studien från Wu et al. (2021) visar resultaten att SES påverkar både sårbarheten och 

motståndskraften mot covid-19. Individer med en lägre SES har enligt författarna en sämre 

förmåga att anpassa sig till situationen under pandemin vilket beror på att de tillhör en sårbar grupp 

som i högre grad saknar resurser för att skydda sig. Exempelvis har personer med lägre SES sämre 

tillgång till skyddsutrustning och förnödenheter, samt att de i högre grad har osäkra anställningar 

som medför en större risk att bli av med arbetet under covid-19 när verksamheter gör 

nedskärningar eller anpassningar efter restriktioner om social distansering. Utifrån dessa 

förutsättningar upplever även personer med låg SES allvarligare emotionella problem under covid-

19 och får en försämrad hälsa generellt. I motsatt riktning, menar Wu et al. (2021), att personer 

med hög SES i stället har en lägre risk att smittas av viruset och upplever inte lika hög mental 

ångest. Detta menar författarna beror på att personer med högre inkomst och högre social ställning 

har större möjligheter att tillskaffa sig nödvändiga resurser samt har möjligheten att anpassa sitt 

arbete under covid-19 och bibehålla sin inkomst. I sin tur medför det att personer med högre SES 

har en bättre psykosocial hälsa under covid-19.  

2.4 Pandemins påverkan på den psykiska hälsan 
Som tidigare nämnt visar flertalet studier på hur covid-19 påverkar människors hälsa. Ohlbrecht & 

Jellen (2020) har undersökt den lockdown som ägt rum i Tyskland och hur dess konsekvenser 

påverkat den psykosociala hälsan. Covid-19 har en negativ påverkan på upplevelsen av välmående 

och hälsa, särskilt upplever människor en lägre känsla av säkerhet och ökad mental ångest. 

Författarna menar att faktorer som SES och kön har betydelse för i vilken grad människor 

påverkats. Människor med låg utbildningsnivå upplever särskilt att deras generella välmående 

sjunker under covid-19. Könsskillnaderna tar sig i uttryck särskilt i kvinnornas välmående då de 

upplever en ökad ångest relaterat till vardagens utmaningar. Detta menar författarna beror på att 

särskilt mammor uttrycker att de behöver ordna med barnomsorg och hemskolning i högre grad 

än papporna. De lyfter även fram positiva resultat då människor upplever minskad stress och 

utmattning och kan dra nytta av att de har mer fritid. Dock gäller det människor som har det gott 

ställt. Människor med sämre social status blir mer påverkade av emotionell stress och kan inte dra 
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nytta av att de fått mer fritid då de i stället upplever andra problem till följd av pandemin. Aung et 

al. (2021) undersöker hälsa på ett globalt plan och studerar huruvida länder med olika inkomstnivå 

drabbas olika av pandemin. Resultaten visar att det finns en redan existerande ojämlikhet i hälsa, 

där de fattigare länderna generellt har sämre hälsa, vilket förstärks under covid-19. Författarna 

menar även att resultaten är en signal för att hälso- och sjukvården behöver förstärkas, samt att 

preventiva åtgärder behöver göras för att minska ojämlikheten.  

 

Depressiva symtom ökar och känslan av livstillfredsställelse minskar under covid. Detta visar 

resultatet i studien från Wanberg et al. (2020) där upplevelsen av välmående jämförs under och 

innan covid-19 i USA. Dels undersöks förändringen generellt och associerat till socioekonomisk 

status. Under första vågen av covid-19 såg författarna att högre utbildning associerades positivt 

med depressiva symtom och negativt med livstillfredsställelse, vilket gick emot deras hypotes då 

personer med låg SES vanligtvis har ett sämre välmående. Efter ytterligare analyser framkom att 

personer med högre inkomst även associerades med en lägre livstillfredsställelse. För gruppen med 

låg SES var skillnaden på välmående inte så stor jämfört med innan. Författarna diskuterar varför 

personer med hög utbildning skattar högre på depressiva symtom och skattar lägre på 

livstillfredsställelse under covid jämför med innan, och menar att detta kan bero på förväntningar 

eller anpassning till situationen. Författarna resonerar kring att personer med hög SES har en högre 

förväntan på att resurser alltid ska finnas tillgängliga och när en kris uppstår i samhället som hotar 

resurserna kan personerna därför uppleva ett sämre välmående generellt. De menar att den 

förklaringen är intressant då andra studier påvisat att pandemin slår mycket hårdare mot personer 

med låg SES då faktorer som trångboddhet och jobba på arbetsplatsen relateras till en ökad 

smittspridning.  

 

En stor del av befolkningen i Nigeria upplever ökade depressiva symtom under pandemin till följd 

av stressorer som rädsla för att inte kunna betala för mat, hyra och skyddsmaterial (Agberotomi et 

al. 2020). I studien undersöks depressiva symtom hos tre olika socioekonomiska grupper. I gruppen 

med standardinkomst rapporterar 61,5 procent av deltagarna depressiva symtom, och är således 

gruppen med högst procentandel. Orsaken till detta tycks vara att det är den största 

socioekonomiska gruppen i Nigeria och individerna i gruppen är för det mesta företagare. 

Författarna menar att denna grupp drabbas hårdast av nedstängningen i samhället eftersom de 

riskerar att förlora inkomst.  

2.5 Betydelsen av socioekonomiska faktorer under covid-19 
Som tidigare nämnt visar flertalet av studierna att socioekonomiska faktorer får betydelse för hur 

covid-19 sprids och vilka som drabbas, eller till och med riskerar att dö, av viruset. Sociala faktorer 

som inkomstklyftor eller en ojämlik inkomst påverkar hur grupper drabbas under covid (Oronce 

et al., 2020). I amerikanska stater med större inkomstklyftor var dödstalen till följd av covid högre 

än stater med lägre inkomstklyftor (ibid). I resultatet från Oronce et al. (2020) betonas särskilt att 

det är viktigt att belysa hur socioekonomiska skillnader får betydelse när en samhällskris uppstår, 

eftersom det påverkar människors livssituation olika. Vidare betonas att resultaten även är viktiga 

för att politiska åtgärder till följd av samhällskriser likt covid faktiskt ska kunna hjälpa de som är 

mest ekonomiskt sårbara. Resultat från Shehzad et al. (2020) visar i sin tur att marginaliserade 

grupper i högre grad riskerar att bli smittade och dö till följd av covid-19 och grupper som etniska 
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minoriteter, socioekonomiskt utsatta och äldre har blivit särskilt utsatta under pandemin. Grupper 

med lägst inkomst i samhället har sämre möjligheter att skydda sig då de bor trängre och inte har 

möjlighet att jobba hemifrån. Författarna menar att det är viktigt för framtida politiskt arbete att 

uppmärksamma skillnaderna i hur grupperna drabbas, både ekonomiskt men även i olika utgångar 

av hälsa.   

 

Socioekonomiska faktorer får även betydelse i en svensk kontext. Bartelink et al. (2020) har 

genomfört en analys kring hur covid-19 påverkat hälsan hos den svenska befolkningen, avgränsat 

till Stockholms län. Resultatet härleds till olika socioekonomiska faktorer som får stor betydelse för 

vilka som drabbas hårdast av viruset. Dödligheten på grund av covid högre hos personer med 

kortare utbildning, och lägre hos personer med längre utbildning. Även inkomst ses på som en 

faktor som både kan ha en direkt och indirekt effekt på risken att dö av viruset. Personer med 

högre inkomst som har möjlighet att arbeta hemifrån, kunna få matleveranser eller undvika 

kollektivtrafik har större möjligheter att klara sig från att bli smittade. Även risken att slutenvårdas 

är mindre för personer som har möjlighet att jobba hemifrån. Risken att dö är därför större för 

personer som saknar förutsättningar för att undvika exponering för viruset. Inkomst får en indirekt 

effekt på ökad dödlighet genom socioekonomiska faktorer som trångboddhet. Personer som inte 

har råd eller möjlighet att bo större, och därför spenderar mer tid nära inpå andra och inte kan 

isolera sig smittar andra i högre grad.  

 

Länsstyrelsen i Hallands län (2020) har delgett en liknande rapport över utsattheten i olika 

kommuner till följd av covid-19. Flera kommuner beskriver i rapporten att pandemin förstärker 

befintlig utsatthet som dålig ekonomi, missbruk och våldsutsatthet. Likaså påtalas att fler individer 

riskerar att hamna i utsatthet då covid medför varsel, uppsägningar och isolering hos människor 

vilket även relateras till siffror om ökad arbetslöshet och sysslolöshet under pandemin. Däremot 

ser kommunerna även positiva aspekter av pandemin. En ökad social sammanhållning och en 

förbättrad samverkan mellan kommuner beskrivs som en positiv följd av att covid-19 krävt att 

kommunerna behövt tänka nytt och hitta nya arbetssätt. Även civilsamhällets engagemang har 

förbättrats. Kommunerna ser emellertid att den ökade utsattheten på sikt kan medföra ett generellt 

ökat utanförskap och en polarisering i samhället. Även social oro, större ekonomisk sårbarhet hos 

individer och ökad psykisk ohälsa ses som framtida risker.  

2.6 Sammanfattning av forskningsfältet 
Majoriteten av den tidigare forskningen berör socioekonomisk status som faktor för hur 

människors hälsa och livssituation påverkas av covid-19. Ett mindre fält av den tidigare forskningen 

berör i stället upplevelser av fattigdom som stigmatiserande generellt. Det framkommer att 

människor med låg socioekonomisk status har sämre möjligheter att skydda sig från covid-19 då 

de saknar materiella och sociala resurser till skillnad från de som har det bättre ekonomiskt ställt. I 

sin tur bidrar det särskilt till en ökad fysisk och psykisk ohälsa för personer med låg socioekonomisk 

status då de i högre grad blir smittade och dör av viruset. Vissa resultat skiljer sig dock från övriga, 

exempelvis att personer med högre socioekonomisk status upplever en ökad psykisk ohälsa under 

covid-19 då deras resurser hotas. I forskningen kring fattigdom generellt framkommer att personer 

som lever i fattigdom upplever sig vara stigmatiserade men samtidigt tenderar att distansera sig från 

“identiteten” fattig.  
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De kunskapsluckor som kan utläsas är dels att forskningen som berör covid-19 är av kvantitativ 

karaktär och i hög grad drar slutsatser om kausala samband baserat på uppgifter från databaser eller 

digitala enkäter. Endast studien från Yuen-man Siu (2020) har använt sig av kvalitativ intervju för 

att ta del av människors personliga upplevelser av situationen under covid-19. De tre studierna om 

upplevelsen av fattigdom som stigmatiserande använder sig av kvalitativa intervjuer. Det vi saknar 

från dessa studier är dock upplevelser under pandemin. De flesta studier som berör covid-19 

använder begreppet socioekonomisk status vilket är ett brett begrepp som innefattar både inkomst, 

utbildningsnivå och yrke. Begreppets bredd riskerar att tappa särskilt utsatta gruppers perspektiv. 

Genom att i stället avgränsa sig till en specifik utsatt grupp, som i sig kan inkluderas i låg 

socioekonomisk status, kan det bidra med ett unikt och fördjupande perspektiv.  

 

Forskningsfältet bidrar med en gedigen översikt över hur människor med låg socioekonomisk 

status drabbas av covid-19. Dock saknar majoriteten av studierna teorier att förankra analysen i. 

De teorier som använts i ett fåtal av studierna har haft ett psykologiskt perspektiv, som på ett 

övergripande plan förklarar varför sämre hälsa relateras till människor med låg SES. Det finns både 

för- och nackdelar med studiernas förhållningssätt, särskilt i relation till deras kvantitativa karaktär. 

Det är en fördel att de i många fall fått ett stort material, i vissa fall siffror från tusentals personer, 

men en nackdel till följd av de statistiska mätmetoderna är att själva analysen blir bristfällig och 

bidrar med ett alltför generellt och platt perspektiv. En rikare teorianvändning kan således medföra 

en mer djupgående analys med ännu större fokus på de sociala processer som ligger bakom hur 

och varför grupper drabbas olika av pandemin.  

 

Forskningen har även främst bedrivits internationellt i länder som USA, Kina, Nigeria, Tyskland 

& Egypten, för att nämna några exempel. Två studier återfinns i en svensk kontext, men dessa gör 

främst en kartläggning av smittspridningen och olika gruppers utsatthet. Syftet med vår studie är 

att undersöka hur handläggare upplever att livssituationen för personer som erhåller ekonomiskt 

bistånd påverkas av Covid-19. Därav kan vår studie bidra med en rad unika perspektiv i förhållande 

till den tidigare forskningen; en kvalitativ intervjustudie i en svensk kontext som belyser hur en 

särskilt utsatt grupp påverkas av covid-19. Då den tidigare forskningen funnit resultat som pekat 

på negativa utgångar av låg SES och covid-19, är det lämpligt att vår studie är av explorativ karaktär 

för att få möjlighet att fånga fler perspektiv.  

3. TEORETISKT RAMVERK 

I det här kapitlet kommer vi presentera de teoretiska begrepp vi kommer utgå från i analysen.  Vi 

kommer nedan att presentera begreppet social utestängning, Bourdieus teori om kapitalformer och 

Goffmans teori om stigma. Utifrån studiens syfte blir social utestängning relevant då individer med 

låg ekonomisk standard som utestängs från arbetsmarknaden riskerar att utestängas ytterligare från 

samhällstjänster och sociala relationer. Bourdieus teori om kapitalformer blir tillämplig i relation 

till människors tillgång till ekonomiska och sociala resurser. Teorin om stigma är relevant för att 

fånga upplevelser av att erhålla ekonomiskt bistånd. 
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3.1 Social utestängning 
Begreppet social utestängning handlar om på vilka sätt människor utestängs eller fråntas vissa 

möjligheter som majoriteten av befolkningen har (Giddens & Sutton, 2013:354). Det går att urskilja 

fyra dimensioner av begreppet: fattigdom eller utestängning från tillräcklig inkomst eller tillräckliga 

resurser, utestängning från arbetsmarknaden, utestängning från samhällstjänster och utestängning 

från sociala relationer (ibid). Giddens och Sutton (2013:354) beskriver att arbete inte endast är 

viktigt för individen för att det ger en inkomst, utan även för att arbetsmarknaden är en viktig plats 

för social interaktion. Utestängning från arbetsmarknaden kan därför både leda till ekonomiska 

svårigheter och att individen utestängs från samhällstjänster och sociala relationer. Att stängas ute 

från samhällstjänster innebär att individen kan sakna tillgång till transportmedel, finansiella tjänster 

eller butiker. Detta kan förklaras både individuellt - att individen inte kan nyttja en tjänst för att 

den inte har råd - och kollektivt - att en hel grupp eller ett helt område utestängs från tillgång till 

vissa samhällstjänster (Giddens & Sutton, 2013:355). Att utestängas från sociala relationer kan ske 

på flera olika sätt. Människor kan exkluderas från att delta i sociala aktiviteter som att träffa vänner 

och släktingar, bjuda hem folk på middagar eller åka på semester. Det kan handla om att man tappat 

kontakten med vänner och släktingar och därmed även saknar praktiskt och känslomässigt stöd i 

svåra situationer (ibid). Särskilt under pågående pandemi är det många som troligtvis upplever en 

viss grad av utestängning från sociala relationer med vänner, bekanta och släktingar. Enligt den 

tidigare forskningen visar resultat att pandemin förstärker redan befintlig social utsatthet 

(Länsstyrelsen, Hallands län, 2020). Individer som därmed upplever social utestängning utifrån 

otillräcklig inkomst eller avsaknad av arbete riskerar att utsättas ytterligare under pandemin. Denna 

teori får därför relevans för att se om, och hur, social utestängning sker. 

3.1.1 Stark och svag social utestängning 
Den brittiske sociologen John Veit-Wilsson upprättade en skillnad mellan en stark och svag social 

utestängning. I den svaga versionen ligger fokus på att förändra individen och dess påstådda brister 

för att kunna integrera individen i samhället (Petersson & Davidsson, 2016:19). I den här versionen 

är det alltså individens personliga ansvar att ta sig ur exkluderingen (ibid). Den starka versionen av 

social utestängning fokuserar i stället på exkluderande strukturer och aktörer i samhället. Som en 

föreslagen lösning på denna typ av utestängning riktas fokus på omfördelning av samhälleliga 

resurser och utjämnande av strukturell maktobalans, snarare än på individbaserade insatser (ibid). 

Giddens och Sutton (2013:353), menar att social utestängning inte bara skapas genom att 

människor blir utestängda från samhället på ett strukturellt plan, utan att personliga val också spelar 

in. En individ kan stängas ute till följd av beslut som fattas av andra - att inte bli anställd på grund 

av ålder, att inte få teckna en försäkring på grund av bakgrund eller att inte få ett kreditkort på 

grund av området en bor i - men kan också bero på individens personliga val som att tacka nej till 

ett jobb, avstå från att rösta eller hoppa av en utbildning. De menar att det är viktigt att vara 

medveten om samspelet mellan mänskligt aktörskap och sociala krafter när man studerar social 

utestängning (ibid). 

3.2 Bourdieus kapitalformer 
Bourdieu urskiljer fyra former av kapital med betydelse för människors position i samhället, 

ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital. De kapitalformer vi främst finner relevanta 

för vår analys är ekonomiskt och socialt kapital (Bourdieu, 1986: 243). Ekonomiskt kapital kan 
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direkt översättas till pengar i form av inkomst eller förmögenhet, men även institutionaliseras i 

form av äganderätt och övriga materiella tillgångar som exempelvis fastigheter eller fordon 

(Bourdieu, 1986:243). Socialt kapital innefattar människors kontaktnät i form av sociala relationer 

som kan anta olika värden. Exempelvis kan kapitalet ha ett materiellt eller symboliskt värde man 

kan dra nytta av, att man har yrkesrelationer som är gynnsamma eller att man är bekant med 

personer i högt uppsatta positioner. Det sociala kapitalet utgör således resurser för individer på 

olika sätt, om det så är vänner, familj eller mer formella relationer (Bourdieu, 1986:248f). 

Ekonomiskt kapital är det som får störst betydelse för vår studie då vi ämnar intervjua handläggare 

som har direktkontakt med personer som erhåller ekonomiskt bistånd, vilka i sin tur saknar 

ekonomiskt kapital. Vi utgår även från att ekonomiskt kapital ger bättre möjligheter att tillgodose 

sig andra kapital därför att kapitalen överförs genom utbyten. Ekonomiskt kapital kan inte 

tillgodose primära relationer som familjenätverk men kan däremot fungera som ett medel för att 

knyta andra betydelsefulla relationer, exempelvis sociala kontakter som kan vara gynnsamma på 

arbetsmarknaden (Bourdieu, 1986:249). Avsaknaden av kapital får relevans i relation till social 

utestängning då individer som utestängs utifrån otillräcklig inkomst eller avsaknad av arbete kan 

riskera att utsättas ytterligare, vilket nämnts i föregående avsnitt. Att utsättas ytterligare innebär 

utestängning från sociala relationer och interaktion med andra människor, vilket påverkar det 

sociala kapitalet. Teorin om kapitalformer har relevans för att se hur personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd kan tillgodose sig de olika kapitalen under pandemin.  

3.3 Stigma som avvikelse 
Förenklat så kan stigma ses som tillskrivelse av avvikande attribut hos vissa individer, egenskaper 

som ses som mindre önskvärda gentemot vad som anses normalt (Goffman, 1963:10ff). Goffman 

identifierar tre särskilda typer av stigma; 1. det kroppsliga som innefattar fysiska attribut, exempelvis 

synliga funktionsvariationer, 2. karaktärsstigma som bygger på personliga egenskaper som formar 

en individs karaktär, där det icke önskvärda exempelvis kan innefatta missbruk, kriminalitet eller 

“biståndstagare”, 3. gruppstigman som baseras på föreställningar kring exempelvis religion, klass 

eller kön (ibid). Individer kategoriseras ständigt i varje samhälle utifrån vilka egenskaper som anses 

normala i varje kategori. Den karaktär som andra tillskriver en individ kan benämnas som dennes 

“virtuella sociala identitet”, hur andra ser på denne. Hur individen ser sig själv benämns i stället 

som den faktiska sociala identiteten (Goffman, 1963:10ff). Hur den stigmatiserade individen också 

uppfattar samhällets bild av stigmat kan ses på två sätt; antingen är stigmat hos individen synligt 

eller känt hos andra, vilket medför att individen blir misskrediterad. Om stigmat är osynligt och 

inte känns till av andra blir individen i stället misskreditabel (Goffman, 1963:36ff). I själva samspelet 

mellan normen och den stigmatiserade kan osäkerhet uppstå kring hur individen uppfattas i andras 

ögon, vilken kan medföra en känsla av att vara ifrågasatt. Goffmans definition av stigma som 

avvikelse får betydelse i vår studie, då personer som är stigmatiserade eller har egenskaper som ses 

som mindre önskvärda, kan riskera att utestängas från vissa sociala sammanhang (ibid). Stigma blir 

även relevant i relation till klienters upplevelse av stigma utifrån bilden av den sociala identiteten. 

Personer som erhåller ekonomiskt bistånd tillhör en grupp i samhället som lever på 

existensminimum och per definition har en lägre socioekonomisk status i samhället. Det 

framkommer i tidigare forskning att personer som har låg socioekonomisk status drabbats hårt och 

får en försämrad hälsa under covid-19. Vi vill därför använda stigma i analysen för att se om 

biståndsmottagare upplever sig vara stigmatiserade och om upplevelsen av att vara stigmatiserad 
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har förändrats under covid. Då vi intervjuar handläggare på ekonomiskt bistånd som talar om 

biståndsmottagares eventuella upplevelser av stigma, kan vi inte fånga den faktiska upplevelsen. 

Detta blir en begränsning i vad vi faktiskt kan säga om gruppens egna upplevelser av stigma, då vi 

endast kan utgå från handläggarnas tolkning. 

3.3.1 Stigma som separering av grupper 
År 2001 återvände Link & Phelan till Goffmans ursprungliga teori om stigma och utvecklade den 

i relation till de stigmatiserande processer som förekommer i ett modernare samhälle. Författarna 

beskriver stigma genom fyra olika komponenter som alla relaterar till varandra och de menar på att 

stigma existerar när det förekommer kategorisering, stereotypifiering, separering mellan grupper, 

statusförlust eller diskriminering i en maktsituation där de tillåts förekomma. En aspekt som Link 

& Phelan (2001:370) lyfter är stigma genom urskiljandet av “vi” och “dem”, eller separering av 

grupper. I likhet med Goffman (1963) menar författarna på att människor än i dag kategoriserar in 

varandra i grupper, där vissa tillskrivs “normala” egenskaper och andra tillskrivs oönskade. Denna 

process anses rationell hos människor för att kunna urskilja de som är fundamentalt olika oss själva 

och därmed kan ses som avvikande. Det innebär även att det sker en stereotypifiering av grupper 

vilka tillskrivs negativa egenskaper. Ett exempel på detta, vilket är relevant för vår studie, kan vara 

att personer som erhåller ekonomiskt bistånd beskrivs som gruppen “biståndstagare” eller 

“bidragsberoende”, som att biståndet är en egenskap hos personerna snarare än något externt. Hur 

personer som erhåller ekonomiskt bistånd grupperas eller stereotypiseras, både innan och under 

covid-19, är viktigt för att förstå hur biståndet ses på utifrån.  

4. METOD 

I detta kapitel kommer vi först redogöra för socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk ansats. 

Sedan motiverar vi vårt val av kvalitativ intervju som forskningsmetod och presenterar vårt urval. 

Därefter diskuterar vi studiens genomförande och tematisk analys som analysmetod för vårt 

empiriska material. Slutligen redogör vi för studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

representativitet samt överväganden både gällande metoden i sin helhet och etiska aspekter.  

4.1 Socialkonstruktionism  
Inom samhällsvetenskapen har synen på sociala fenomen som konstruerade blivit en central aspekt 

inom forskningen (Alvesson & Sköldberg, 2017:56) och även denna studie har utgångspunkt i 

socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk ansats. Socialkonstruktionism kan förstås och 

behandlas utifrån varierande “radikala” positioner men ståndpunkten som denna studie utgår ifrån 

är den kritiska, vilken innebär att fenomen som uppfattas som naturliga eller självklara istället kan 

ifrågasättas och studeras som socialt konstruerade (Alvesson & Sköldberg, 2017:55).  

Berger och Luckmann beskriver hur samhället konstrueras genom olika sociala processer 

människor genomgår. Samhället består av en mängd olika institutioner som definieras som fasta 

tanke- och handlingsmönster som delas kollektivt mellan människor (Berger & Luckmann, 

1967:122ff). Institutionerna kan anta tydliga former som myndigheter, exempelvis socialtjänsten 

eller rättsväsende, men återfinns även mer abstrakt i form av sociala grupper som familj, vänner 

eller arbetsgrupp (ibid). Människors sätt att interagera med andra i sin vardag, eller agera, sker enligt 



Lindell & Österholm 

16 
 

inlärda mönster och vanor som lärs genom habitualisering; en process där människors vanemässiga 

mönster av handlingar ständigt upprepas i likartade situationer (Berger & Luckmann, 1967:119ff). 

Vi delar ofta föreställningar i form av institutionella logiker, vilka legitimeras genom att vi 

exempelvis språkligt talar om institutioner på samma sätt (Berger & Luckmann, 1967:197f). 

Människor “lärs in” i systemet genom socialisering, vilket sker genom samhällets påverkan då 

sociala normer och kunskaper internaliseras hos individer redan som barn i interaktion med 

närstående. Socialisering utvecklas med tiden då individen får mer och mer kontakt med övriga 

samhället (Berger & Luckmann, 1967:271f). Att tjäna pengar och klara sin egen försörjning anses 

normativt i samhället, vilket är ett exempel på en norm och handlingsmönster som tillkommer 

tidigt i socialiseringsprocessen. Vidare menar Berger & Luckmann (1967:123f) att olika institutioner 

förutsätter ett visst typ av agerande från en viss typ av person, vilket medför att institutionerna 

utövar social kontroll och kan utestänga människor som inte agerar i enlighet med de föreställningar 

som finns. Genom social kontroll konstrueras generella normer och värderingar för olika sociala 

fenomen (ibid). Ser man på försörjning genom pengar som en social institution, där normen är att 

lönearbeta och ha pengar nog för att klara livsnödvändiga kostnader, medför den sociala kontrollen 

att biståndsmottagare som inte har den möjligheten utestängs från institutionen och även står 

utanför normen (ibid). Den kollektiva idén om pengar som försörjningsmedel blir något som 

konstrueras socialt genom människors inlärda tankemönster och således konstrueras “de 

avvikande”, de som inte klarar sin försörjning.   

 

Alvesson & Sköldberg (2017:57) förhåller sig kritiska till Berger och Luckmanns syn på 

socialkonstruktionism, dels att konstruktioner beskrivs som mänskliga “påhitt” som måste avslöjas, 

men även att själva socialkonstruktionismen blir en konstruktion i sig vilket författarna menar blir 

självförstörande. De hävdar även att sociala fenomen kan uppfattas som objektivt, verkligt 

existerande även om de konstrueras genom mänsklig interaktion (Alvesson & Sköldberg, 2017:61). 

Dock beskriver Berger & Luckmann (1967:133f) att institutioner som upprätthålls över lång tid 

tenderar att uppfattas som objektivt från människors eget handlande, vilket motsäger kritiken från 

Alvesson & Sköldberg. I likhet med alla författarna vill vi därför hävda att fenomen kan existera 

objektivt till en viss grad trots att de är socialt konstruerade, då människor fortfarande upplever 

fenomenets konsekvenser. Dock hävdar vi även att synen på fattigdom som social konstruktion är 

viktig att vidta för att förstå fenomenets bakomliggande sociala processer. Att se fattigdom som ett 

objektivt, naturligt tillstånd bortser från samhällets ansvar för fenomenet och skuldbelägger bara 

individen.  

4.2 Kvalitativ intervju 
Kvalitativ metod utgår ifrån studiesubjektets perspektiv och vanligen studeras fenomen, objekt eller 

subjekt i dess naturliga omgivning, varpå man försöker förstå eller tolka fenomen utifrån meningen 

som människor tillskriver dem (Alvesson & Sköldberg, 2017:17f). Kvalitativ metod innehåller, 

enligt Sohlberg & Sohlberg (2019:121), i princip aldrig variabler som är strikt mätbara utan består 

till stor del av beskrivningar av en viss kontext, ofta med en teoretisk förankring. Den tidigare 

forskningen har till största del haft en kvantitativ ansats och vi upplever att det saknas kvalitativ 

forskning inom fältet. Vi ämnar få en fördjupad kunskap om hur livssituationen för personer som 

erhåller ekonomiskt bistånd påverkas av covid-19 genom kvalitativa intervjuer med handläggare 

som möter dessa människor. Därför är intervju som metod särskilt lämplig att använda i vår studie 
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då metoden enligt Sohlberg & Sohlberg (2019:161) ger just den möjligheten att fördjupa sig i både 

människors uppfattningar och erfarenheter, men också känslor och personliga tolkningar kring ett 

visst fenomen. 

4.2.1 Urval 
Utifrån studiens syfte valde vi att intervjua handläggare på enheter för ekonomiskt bistånd som har 

arbetat under covid-19 och som är i direkt kontakt med personer som erhåller ekonomiskt bistånd. 

I ett tidigare stadie av studien var vi även intresserade av att få ta del av upplevelsen och perspektivet 

från biståndsmottagare själva, varför vi i urvalsprocessen sökte både handläggare och 

biståndsmottagare. Med hänsyn till svårigheten att få tag på informanter som själva uppbär 

ekonomiskt bistånd, valde vi att fokusera på handläggare på enheter för ekonomiskt bistånd för att 

få ta del av deras upplevelser av hur livssituationen påverkas för klienterna. Personer som själva 

uppbär ekonomiskt bistånd kan utifrån upplevelse av stigmatisering eller skam inte vilja delta i den 

här typen av studie. Vi såg även en svårighet i att hitta dessa informanter inom den angivna 

tidsramen för examensarbetet. För att finna informanter till studien mailade vi ut informationsbrev 

om deltagande till ett antal kommuner i Sverige, där vi även efterfrågade att mailet 

vidarebefordrades till avdelningschefer på ekonomiskt bistånd för respektive kommun. Vi skickade 

ut tre stycken informationsbrev till varje kommun; ett som riktade sig till avdelningschef för 

ekonomiskt bistånd för respektive kommun, ett som riktade sig till handläggare som vill delta som 

informanter i studien (se Bilaga 1) och ytterligare ett som riktade sig till potentiella informanter i 

form av personer som själva erhåller ekonomiskt bistånd. Ingen av kommunerna visade dock 

intresse att delta i studien.  

Vi skrev även ut information om studien och en förfrågan om deltagande i Facebookgruppen 

“Socionom”, som består av yrkesverksamma socionomer och socionomstudenter. Vi efterfrågade 

där handläggare på ekonomiskt bistånd som har arbetat under covid-19 och som är i direkt kontakt 

med personer som erhåller ekonomiskt bistånd. Vi fick där svar från tre personer som i sin tur 

kände varsin person vilka jobbar som handläggare på ekonomiskt bistånd. Vi kontaktade dessa tre 

handläggare via Facebook och skickade ut informationsbrev, alla ville ställa upp som informanter. 

Sedan kontaktade vi våra respektive kollegor på socialförvaltningen med en förfrågan om de kände 

handläggare på ekonomiskt bistånd som skulle kunna ställa upp som informanter. Vi fick utifrån 

det kontaktuppgifter till fem stycken handläggare som vi skickade informationsbrev till, dessa fem 

ville ställa upp i studien. Tre av dessa fem handläggare var vi ytligt bekanta med sedan tidigare. 

Totalt sett fick vi tag på åtta informanter som matchade urvalskriterierna av att ha arbetat som 

handläggare på ekonomiskt bistånd under covid-19 och har direkt kontakt med personer som 

erhåller ekonomiskt bistånd. Således genomförde vi ett målmedvetet urval, då vi sökte informanter 

som har den yrkestiteln och kunskapen som behövs för att svara på våra frågeställningar (Padgett, 

2017:67).  

4.3 Genomförande  
Vi genomförde digitala intervjuer i form av videosamtal via de digitala mötesrummen Zoom och 

Teams. Detta på grund av rådande pandemi och de krav som ställs på social distansering. De 

digitala mötesrummen krypterades för att säkerställa informanternas anonymitet. Intervjuerna 

spelades in som ljudfil via mobiltelefon för att kunna transkriberas. Inledningsvis gav vi 

informanterna information om studiens syfte, informanternas anonymitet och frivillighet i 
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deltagandet. Vi inhämtade även samtycke till att intervjun spelades in som ljudfil. Intervjuguiden 

bestod av 14 huvudsakliga frågor uppdelade i teman med potentiella följdfrågor efter varje 

huvudsaklig fråga (se Bilaga 2). Intervjuerna avslutades med en möjlighet för handläggarna att 

tillägga ytterligare tankar vi inte frågat om. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att 

svarsalternativen inte är fasta utan bestäms av intervjupersonerna. Detta för att vi önskade fördjupa 

oss i handläggarnas olika upplevelser och tolkningar (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:150). Vi 

ställde samma frågor till alla informanter för att kunna kontrollera samtalets riktning, vilket 

underlättar analysen (ibid). Vi transkriberade intervjuerna ordagrant allteftersom de genomfördes 

för att få analyserbar text som vi kunde koda och tematisera (Hjerm et al., 2014:31).  

4.4 Tematisk analys 
Vid intervjustudier används särskilt beskrivningar för att fånga det tematiska innehållet i intervjun 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019:122). Vi analyserade därför vårt empiriska material med en tematisk 

analys för att kunna identifiera, organisera och analysera mönster eller teman i materialet på en 

detaljerad nivå (Braun & Clarke, 2006:79). Vi kodade först materialet i detalj genom att identifiera 

centrala begrepp och meningar i förhållande till våra frågeställningar (Hjerm et al., 2014:37f). Vi 

kodade båda två alla intervjuer enskilt för att få en uppfattning om vi hittat samma typ av koder 

och för att inte missa några viktiga nyckelbegrepp. Vi sammanfogade sedan våra samlade koder till 

större kategorier och tilldelade därmed samma kod för de nyckelbegrepp vi ansåg vara uttryck för 

samma sak (ibid). För att tematisera våra koder fokuserade vi på relationen mellan koderna för att 

fånga den betydelsefulla meningen koderna gav uttryck för (Braun & Clarke, 2006:82). Vi 

kategoriserade därefter våra koder in i fyra övergripande teman som beskriver den betydande 

innebörden av datan i relation till våra frågeställningar. 

Vi gjorde både en semantisk och en latent tolkning av det empiriska materialet för att besvara våra 

frågeställningar. Den semantiska tolkningen utgick från de faktiska teman som framkom explicit i 

materialet. Denna tolkning är beskrivande, varför vi fokuserade på vad som direkt sades om hur 

biståndsmottagare påverkas av covid-19 (Braun & Clarke, 2006:84). Den latenta tolkningen innebär 

i stället att gå bortom den semantiska meningen och försöka identifiera underliggande meningar, 

idéer och antaganden i materialet (ibid). Vi skapade oss därmed även en uppfattning om hur 

biståndsmottagare påverkas av covid-19 genom antaganden av underliggande meningar i vad som 

sades. I analysen hade vi ett abduktivt förhållningssätt där vi utgick från både teori och empiri. 

Sohlberg & Sohlberg (2019:155) menar att ett abduktivt förhållningssätt i analysen innebär att ett 

redan känt fenomen studeras utifrån nya erfarenheter. Därför är det särskilt lämpligt att vi utgick 

från abduktion när vi studerade biståndsmottagare (ett känt fenomen sen tidigare) under covid-19 

(en ny erfarenhet). I abduktionen möts det empiriska materialet först med ett induktivt, öppet 

förhållningssätt för att fånga nyckelmeningar i materialets innehåll. Därefter växlas perspektivet till 

ett deduktivt förhållningssätt då teorin ger materialet analytisk relevans (ibid). Genomgående i 

analysen växlade vi perspektiv mellan teorin och empirin för att fånga helheten i materialet. 

Däremot, i relation till det teoretiska begreppet stigma, utgick vi från ett mer deduktivt 

förhållningssätt då vi hade explicita frågor rörande begreppet i vår intervjuguide.  
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4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Padgett (2017:210) definierar trovärdighet i kvalitativa studier som graden av hur väl 

informanternas uppfattning kring ett fenomen stämmer överens med forskarens beskrivning och 

tolkning av det. Trovärdigheten i vår studie handlar främst om hur väl handläggarnas skildring av 

klienternas livssituation under covid-19 stämmer överens med hur klienterna själva upplever sin 

livssituation. Eftersom handläggarna förmedlade en bild av någon annans upplevelser, tillämpade 

vi en försiktighet i vår tolkning när det kom till vad handläggarna trodde och upplevde angående 

sina klienter. Vi ställde oss frågan vad vi kunde säga med säkerhet och vad vi endast kunde anta i 

vår tolkning av materialet. När handläggarna beskrev något som klienter själva uttryckt, eller något 

i organisationen som påverkat handläggarnas möjligheter till att hjälpa klienter, kunde vi med större 

säkerhet tolka informationen och se den som mer trovärdig. 

Tillförlitligheten i kvalitativa studier handlar om forskarens villkor att uppfatta och vilja utsätta sig 

för de fenomen forskaren ämnar studera (Ruth, 1991:283). Padgett (2017:213) beskriver att 

tillförlitligheten även har med forskarens partiskhet att göra och menar att forskarens tolkningar av 

fenomenet kan påverkas av personliga åsikter och föruppfattningar av ett fenomen. Vår 

förförståelse för klienternas livssituation under covid-19 var relativt liten. Vad vi bar med oss i 

studien var den information vi fick från den tidigare forskningen - individer med en lägre 

socioekonomisk status drabbas hårdare under pandemin och sociala problem som ekonomisk 

utsatthet har förvärrats. Denna förförståelse kan ha bidragit till en viss partiskhet i studien, då vi 

kunde förvänta oss få information som gick i linje med det vi redan kände till. Eftersom vi ämnade 

göra en explorativ studie var det viktigt att vi försökte ställa oss så öppna som möjligt inför 

materialet för att öka tillförlitligheten i våra resultat och tolkningar.  

Intervjustudier omfattas av ett ganska litet urval då de är tidskrävande, vilket i sig innebär att de 

sällan bygger på representativa urval och inte kan generaliseras (Sohlberg & Sohlberg, 2019:161). 

Padgett (2017:212) beskriver att representativitet eller generalisering inte är en prioritet i kvalitativa 

studier, såsom det är i kvantitativ forskning. I stället beskriver hon att överförbarheten av en 

forskares fynd till andra miljöer eller kontexter är viktigare i kvalitativ forskning. Överförbarheten 

kan tolkas på olika sätt. Det kan exempelvis handla om överförbarheten till verkligheten, eller att 

läsaren personligen kan relatera till fynden och se paralleller till sina egna erfarenheter (ibid). Vi såg 

att resultaten i vår studie kunde vara överförbara till andra enheter för ekonomiskt bistånd och 

handläggare på dessa enheter. De kunde även vara överförbara till andra personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd som kan känna igen sig i situationen.  

4.6 Metodöverväganden 
Som tidigare nämnts under avsnitt 4.5 handlar trovärdighet i kvalitativa studier om hur väl 

informanternas uppfattning kring ett fenomen stämmer överens med forskarens beskrivning och 

tolkning (Padgett, 2017:210). Vi såg där en nackdel i relation till vårt urval då vi sökte informanter 

som är handläggare vid socialtjänstens enheter för ekonomiskt bistånd. Vi behövde därför anta en 

viss försiktighet när vi tillämpade vår egen tolkning på det empiriska materialet eftersom vi fick 

andrahandsinformation från handläggare som sade något om en grupp och inte gruppens egna 

erfarenheter. I analysen av materialet behövde vi därför ha i åtanke att vad som sades om fenomenet 

var utifrån professionellas egen uppfattning. Vi såg en svårighet i att genomföra en intervjustudie 

mitt under en pågående pandemi då de rådande restriktionerna kräver att man begränsar sina sociala 
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möten (Folkhälsomyndigheten, 2021). Det betyder att vi behövde genomföra intervjuer via de 

digitala mötesrummen Zoom och Teams. De svårigheter vi såg med digitala intervjuer var dels att 

internetuppkopplingen kunde påverka kvalitén på intervjun och försvåra transkribering. Vi såg 

även att den digitala intervjuformen innebar en viss distans till informanterna samt att den 

personliga kontakten i mötet kunde påverkas negativt. Däremot såg vi en fördel med digitala 

intervjuer då det gav oss möjlighet att söka informanter över hela Sverige eftersom intervjun inte 

var bunden till en fysisk plats. Således kunde vi bredda vårt urval.  

4.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (1990) ställs det krav på forskningen, att den dels riktas till väsentliga frågor 

och håller en hög kvalitet samtidigt som individer har rätt till skydd mot insyn i deras 

livsförhållanden. Inom forskning är det viktigt att individskyddskravet uppfylls för att inte 

deltagarna ska utsättas för kränkningar, förödmjukelse eller skada. För att möta individskyddskravet 

i denna studie förhöll vi oss till Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer som innefattar 

fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

För att uppfylla informationskravet fick deltagarna information om vilket syfte deras deltagande 

innebar för studien och de villkor som ställdes för deltagandet. Deltagarna fick även information 

om att deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan förklaring 

(Vetenskapsrådet, 1990). För att uppfylla samtyckeskravet inhämtade vi ett skriftligt samtycke från 

samtliga deltagare. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan identifieras till en 

enskild individ ska förvaras och avrapporteras i studien på ett sätt så att ingen av deltagarna kan 

identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 1990). I vår studie innebar det att ljudfiler med 

intervjumaterial förvarades så att endast vi och handledare hade tillgång till materialet. I studien 

anonymiserades alla uppgifter till den grad att deltagarna inte kunde identifieras, även så om citering 

förekom. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innefattar att uppgifterna som inhämtats 

endast får användas i forskningssyfte. Inga uppgifter användes eller utlånades därför till andra 

syften utöver denna studie (ibid). 

Padgett (2017:83) menar att det är svårare att bibehålla konfidentialitet i kvalitativa studier än i 

kvantitativa, särskilt gällande intervjuer, då detaljrika berättelser eller beskrivningar är lättare att 

koppla till en enskild person. Det innebar att vi behövde vara försiktiga vid presentationen av vårt 

empiriska material och särskilt vid användning av citat från intervjupersonerna så att inga uppgifter 

kunde spåras till personerna själva. Padgett (ibid) menar även att känsliga ämnen kan orsaka 

intervjupersoner ångest eller emotionell skada. Enligt Vetenskapsrådet (1990) är det viktigt att 

intervjupersonerna får information om vilka känsliga ämnen som kan komma på tal för att 

minimera risken att de utsätts för obehag. Vår studie rör personer som befinner sig i en ekonomiskt 

utsatt situation vilket kan vara känsligt att prata om, dock såg vi inte en så stor risk i att våra 

intervjupersoner utsattes för obehag då de talade om en grupp utifrån sin profession. I övrigt var 

det viktigt att vi tydligt poängterade frivilligheten i deltagandet på flera plan, dels deltagandet i 

studien i stort men även gällande vilka frågor intervjupersonerna ville svara på.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi först presentera informanterna i studien. Vi kommer sedan att 

presentera våra resultat och analysen av materialet. Vi kommer att utgå från de huvudteman och 

de underteman vi hittat och redogöra för resultaten. Under varje huvudtema kommer vi slutligen 

analysera resultaten utifrån våra teorier. Under temat Nya klienter till följd av covid-19 kommer vi 

att redovisa vilka nya klienter som handläggarna sett under pandemin och av vilka anledningar 

dessa sökt sig till ekonomiskt bistånd. Under temat Nedstängning och ökad digitalisering i 

verksamheten ger klienter sämre möjligheter till självförsörjning kommer vi redogöra för hur 

verksamhetens villkor leder till försvårande för klienter att komma ut i självförsörjning. Under 

temat Det sociala livet begränsas för klienter och bidrar till psykisk ohälsa presenterar vi hur 

pandemin inverkat på klienternas sociala liv och hur detta medfört en ökad psykisk ohälsa. Temat 

Upplevelsen av stigma förändras under covid handlar om upplevelsen av stigma hos klienterna 

utifrån handläggarnas perspektiv, samt hur upplevelsen kan ha förändrats under covid.  

5.1 Deltagare i studien 
 

Informant Kön Ålder Tid yrkesverksam på 
ekonomiskt bistånd 

IP 1 Man 25 år 1,5 år 

IP 2 Kvinna 26 år 3 år 

IP 3 Kvinna 24 år 2 år 

IP 4 Kvinna 26 år 3 år 

IP 5 Kvinna 27 år 1 år 

IP 6 Kvinna 23 år 1 år 

IP 7 Kvinna 27 år 2 år 

IP 8 Man 25 år 2 månader 

 

5.2 Nya klienter till följd av covid-19 
Samtliga handläggare vi intervjuat berättar att personer kan ansöka om bistånd av många olika 

anledningar. Generellt sett är det för att personer använt sig av alla sina tillgångar och därmed inte 

har möjlighet att klara av sin ekonomi på egen hand, men det finns även många andra faktorer som 

ligger bakom varför personer ansöker. Flera handläggare berättar om att en stor grupp är nyanlända 

som ännu inte hunnit etablera sig i Sverige eller på den svenska arbetsmarknaden. En annan stor 

grupp som söker bistånd är de som är sjukskrivna och har en sjukdomsproblematik och som 

behöver kompletterande bistånd utöver ersättningar från Försäkringskassan. En annan grupp är 

arbetslösa som saknar ersättning. Andra grupper som vissa handläggare nämner är klienter med 
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alkohol - och drogmissbruk, klienter som varit utsatta för ekonomiskt våld i en nära relation eller 

klienter som suttit på anstalt och därmed inte har några ingångar till arbetsmarknaden. En annan 

grupp som nämns är personer med olika diagnoser som fallit mellan stolarna och inte har rätt till 

stöd från Försäkringskassan men som inte heller har möjlighet att arbeta. Majoriteten av 

handläggarna uttrycker dock att gruppen som söker ekonomiskt bistånd har förändrats under 

covid-19 och det har tillkommit nya klienter.  

5.2.1 De nya klienterna 
Majoriteten av handläggarna berättar att det kommit nya klienter till följd av covid-19.  Några 

handläggare uttrycker att det är klienter som aldrig erhållit ekonomiskt bistånd tidigare och som 

troligtvis inte skulle ha ansökt om försörjningsstöd om det inte varit för pandemin. Flera av 

handläggarna framför att de nya klienterna kan ansöka om ekonomiskt bistånd till följd av 

otillräckliga inkomster på grund av förlorad anställning, för att ersättningar från A-kassan inte 

beviljats eller för att handläggningstiden för A-kassan kan gå upp mot flera månader. En av 

handläggarna berättar att samtliga av hennes klienter är en följd av pandemin och att många av de 

nya klienterna ser ekonomiskt bistånd som “de som beviljar A-kassan”. En aspekt som några av 

handläggarna uppmärksammar är att de nya klienterna som förlorat sina jobb har levt på ett 

sparkapital som tagit slut och att ekonomiskt bistånd då varit sista utvägen. 

Sen just folk som har haft anställningar som tog slut och som i början av corona, snarare såhär “ja, jag 
är arbetslös sen typ mars” och sen har dom levt på sparpengar i typ ett halvår och sen kommer de hit. 
Och då är det såhär “du hade ju aldrig kommit hit i vanliga fall ändå för du hade ju haft ett jobb och 
inte behövt leva upp dina sparpengar och låna pengar från alla du känner. – Intervjuperson 3  

Samtliga handläggare uppger att omfattningen av personer som ansöker om ekonomiskt bistånd 

inte har ökat avsevärt trots det nya klientelet som uppkommit som en följd av pandemin. Tre av 

handläggarna uttrycker att det alltid funnits klienter med osäkra anställningar eller timanställningar 

som inte täcker försörjningen som har behövt ansöka om ekonomiskt bistånd, men att dessa 

personer ansöker i större omfattning under pandemin. Flera av handläggarna uttrycker att de är 

förvånade över att omfattningen av ansökningar inte ökat avsevärt. Några av handläggarna framför 

att anledningen till detta kan vara att personer som ansöker om ekonomiskt bistånd måste ha 

använt upp sina egna resurser först innan de kan få rätt till ekonomiskt bistånd. Således kan många 

personer som förlorat sina jobb under pandemin fortfarande leva på sparkapital eller sälja av sina 

tillgångar.  

[...] man måste ju alltid ha använt upp sina egna inkomster innan man kommer till oss. Ehh, så det tar 
ofta ett tag för folk att, ja men man ska ju leva på sina sparpengar först, sen måste man sälja sin bil till 
exempel och aa. Så när man blir av med jobbet så kanske man ändå inte kommer till oss förrän kanske 
ett år senare liksom. Det är ju inte så bara för att man förlorar jobbet så kommer man till oss och så får 
man pengar. Det är nog därför det kanske blir spridning, att det inte blir den här klumpen som kommer 
till oss, utan de kommer lite pö om pö så […] – Intervjuperson 2 

Några av handläggarna ser emellertid en ökning i att klienter generellt under pandemin inte 

avaktualiseras lika ofta, det vill säga får möjlighet till självförsörjning i form av arbete eller ersättning 

som gör att de inte längre behöver uppbära ekonomiskt bistånd. Klienterna blir kvar på ekonomiskt 

bistånd längre på grund av en ogynnsam arbetsmarknad eller förlorade ersättningar. 

Jag kan tänka mig att det är lite lägre… folk som lämnar socialtjänsten just nu, dom håller kvar i 
socialtjänstens regi lite längre […] på grund av att det inte finns resurser för företag att anställa eller för 
att arbetsmarknaden inte är så gynnsam som den kan vara. – Intervjuperson 8 
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Tre av handläggarna tror att omfattningen av personer som ansöker om ekonomiskt bistånd kan 

komma att öka senare, när personer tagit slut på sina tillgångar. De uttrycker att denna ökning 

skulle kunna bli ett problem på sikt. En av handläggarna berättar att många personer troligtvis fått 

ett uppvaknande kring sin egen ekonomi i och med pandemin. Många inser att de inte har möjlighet 

att säkra upp sin ekonomi om en sådan här typ av kris sker.  

 

Utifrån temat Nya klienter till följd av covid-19 framkommer att de nya klienterna som ansöker om 

ekonomiskt bistånd till följd av pandemin gör det på grund av förlorad anställning och därmed 

förlorade inkomster. Bourdieus (1986:243) begrepp ekonomiskt kapital syftar till just pengar i form 

av inkomst, förmögenhet eller övriga materiella tillgångar som fastigheter eller fordon. Dessa nya 

klienter har alltså förlorat ekonomiskt kapital under pandemin. Handläggarna beskriver däremot 

att ökningen av de nya klienterna som förlorat ekonomiskt kapital i form av inkomst inte är så stor 

som de trott. Detta tror handläggarna beror på att personer som förlorat sin inkomst fortfarande 

har ekonomiskt kapital i form av sparade pengar eller övriga tillgångar som bilar och hus. 

Framtidsutsikten för dessa individer är emellertid oklar. Om de ekonomiska tillgångarna tar slut 

och avsaknaden av inkomst fortfarande kvarstår, finns en risk att dessa personer kan komma att 

behöva ekonomiskt bistånd och att en ökning av nya klienter då sker i ett senare skede.  

En förlust av ekonomiskt kapital kan medföra en förlust av socialt kapital (Bourdieu, 1986:243). 

Det ekonomiska kapitalet möjliggör för individen att dra nytta av sociala relationer med olika 

värden, som gynnsamma yrkesrelationer, bekantskap med personer i högt uppsatta positioner eller 

resurser i form av vänner och familj (ibid). Ekonomiskt kapital i form av inkomst kan även förenkla 

socialt umgänge, då dessa många gånger kan vara kostsamma, och därmed förenkla bevarandet av 

sociala relationer. De nya klienternas förlust av ekonomiskt kapital har skett under en tillfällig 

situation och kan således vara just en temporär konsekvens av pandemin. Klienternas sociala kapital 

kan komma att påverkas av förlusten av det ekonomiska kapitalet, men behöver inte nödvändigtvis 

göra det då pandemin är övergående.  

5.3 Nedstängning och ökad digitalisering i verksamheten ger klienter 

sämre möjligheter till självförsörjning 
Under covid-19 har det skett omställningar i verksamheten på enheter för ekonomiskt bistånd som 

medför praktiska och sociala svårigheter för både klienter och handläggare. Handläggarna beskriver 

att målet med deras arbete är att klienter ska komma ut i självförsörjning, vilket försvåras när 

klienter ges sämre möjligheter till detta i och med omställningarna. 

5.3.1 Det praktiska förändringsarbetet har satts på paus 
Samtliga handläggare berättar att en stor del av ekonomiskt bistånd, utöver att bevilja pengar till 

personer som saknar inkomst, handlar om förändringsarbete för att klienterna ska komma ut i 

självförsörjning. Förändringsarbetet kan innebära att klienter får insatser i syfte att bli mer attraktiva 

på arbetsmarknaden, exempelvis få hjälp att söka jobb, skriva cv eller få stöd i att hitta passande 

utbildningar. Förändringsarbetet kan även innebära arbetsträning eller praktikplatser för att 

klienterna ska få komma ut och prova på arbetslivet. Under covid-19 har en stor del av 

förändringsarbetet satts på paus då verksamheter helt stängt ner eller har behövt göra stora 
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omställningar. Hälften av handläggarna uppger att alla insatser stängt ner och särskilt 

kompetenshöjande verksamheter och arbetsträningar påverkas. Det blir därmed svårare att få in 

klienter i sysselsättning under covid-19, vilket exemplifieras i följande citat:  

[...] det kallas för *** och det är kommunal verksamhet som vi skickar klienterna till där man får hjälp 
att skriva cv och andra insatser, hjälp med att hitta rätt utbildning och liksom så… så det fungerar på… 
ja, typ som arbetsförmedlingen fast det är en kommunal verksamhet och inte statlig då. Och vissa 
klienter får olika insatser genom dom, till exempel praktik eller arbetsträning och så vidare och så vidare, 
och eh det som har hänt nu under corona det är att nästan alla insatser har stängt ner sina verksamheter 
så att klienterna inte har möjlighet att delta. Dessa människor har ju begränsade möjligheter att kunna 
bli självförsörjande… till exempel vara ute på arbetsträning för att du ska träna på att arbeta och kunna 
hitta ett jobb, som vissa har svårigheter med. Men när du inte får möjlighet till det så blir det svårare för 
dig att kunna jobba sen [...] alla typer av insatser genom oss har lagts ner. – Intervjuperson 1 

En handläggare uttrycker att processen för att hitta sysselsättning har avstannat och att de klienter 

som tillkommit under pandemin inte kommer in i processen alls, medan de som varit delaktiga sen 

tidigare står kvar på samma “steg” som innan. I och med att insatser inte längre kan erbjudas och 

processen för att komma ut i arbete står still innebär det att det praktiska förändringsarbetet helt 

sätts på paus.  

Just nu, vårt mål är ju att det ska vara förändringsinriktat för att kunna få ut personer i arbete eller söka 
sjukersättning eller så för att bli självständiga och självförsörjande. Och det arbetet har ju verkligen fått 
sättas lite på paus eftersom att vi kan ju inte göra så mycket nu egentligen, det är ju bara att hålla det 
flytande. Det mesta är ju på distans på andra delar inom socialtjänsten också. Vi har ju också 
arbetsmarknadsavdelningen som kan erbjuda arbetsträning och så, för att komma in på 
arbetsmarknaden, den enheten är ju också på paus, så vi kan liksom inte erbjuda sådana insatser på 
samma sätt heller. – Intervjuperson 2 

Vidare uttrycker majoriteten av handläggarna att det pausade förändringsarbetet gör det ännu 

svårare för klienter att hitta jobb under covid-19, eftersom många är i behov av det stödet och 

hjälpen som vanligtvis erbjuds. Några av handläggarna uttrycker även att det är svårt att veta vilka 

krav som kan ställas på klienter i och med att planeringen för förändringsarbetet stoppats på många 

plan. Kravsättningen under covid skiljer sig dock mellan verksamheterna. Särskilt två handläggare 

uppger att det är svårt att veta vilka krav som kan ställas, samt att en handläggare uppger att covid 

medfört diskussioner på arbetsplatsen kring vad man kan kräva av klienterna på grund av 

rekommendationerna att stanna hemma vid mindre symtom. Ett par handläggare berättar att 

samma krav på klienterna kvarstår trots pandemin, exempelvis kravet att söka jobb och på något 

sätt vara aktiv i processen för att komma ut i självförsörjning. En övervägande majoritet av 

handläggarna uttrycker däremot att det inte ställs samma krav och att kravsättningen påverkas 

väldigt mycket. Exempelvis finns det inte samma krav på läkarintyg som när vården är så pass 

belastad, samt att det inte går att tvinga ut klienterna i sysselsättning när det inte finns någon 

sysselsättning att planera inför. 

Eh, och då har vi liksom hamnat ganska mycket i ett läge att jaha, vad ska man ställa för krav då, i och 
med att ekonomiskt bistånd inte är kravlöst. Vad ska man kräva? Och samma sak kan det ju också vara 
såna situationer som uppstått att klienter tillhör riskgrupp, vad ska man göra då? Hur ska man tänka? 
Och sen förstås det givna med liksom besök, hur ska man träffa varandra? Hur ska man tänka? – 
Intervjuperson 4 

Samtidigt uttrycker en handläggare att klienter har ett egenansvar att förändra sin situation och 

komma ut i självförsörjning, men att hela processen försvåras när klienterna faktiskt saknar praktisk 

möjlighet att ta det ansvaret. 
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5.3.2 Särskilda grupper drabbas av digitaliseringen 
Ansökan om ekonomiskt bistånd sker digitalt och några av handläggarna uppger att klienter är i 

stort behov av stöd och hjälp kring administrativa frågor, men att de nu inte får tillgång till den 

hjälpen då receptionerna hålls stängda eller har en begränsad personalstyrka. Särskilt klienter med 

språksvårigheter är i stort behov av hjälp kring det administrativa. Hälften av handläggarna uppger 

även att alla insatser relaterade till förändringsarbetet inte har stängts ner helt, men att de har 

begränsats och helt övergått till digitalt. De digitala insatserna innebär dock vissa svårigheter. 

Särskilt en handläggare uppger att jobbsökarkurser som ges digitalt via arbetsförmedlingen fortgår 

men innebär en försämrad kvalité för deltagarna.  

Ja det är ingenting som är i gång. Vissa såna här kurser sker digitalt, typ jobbsökarkurs finns det, så det 
går ju. Men jag tror att kvaliteten är nog inte på topp just nu. – Intervjuperson 5 

Flertalet handläggare uppger även att omställningen till digital undervisning, exempelvis via SFI 

eller arbetsförmedlingen, innebär svårigheter för klienter. Dels uttrycker klienter att det är svårt att 

gå i skolan via en smartphone, men att detta har likställts med en dator i vissa kommuner och att 

det därför försvårar för klienterna att tillgodose sig undervisningen. Vidare menar särskilt en av 

handläggarna att klienterna inte alltid har tillgång till mobilt bredband och behöver använda sin 

mobilsurf som så småningom tar slut, vilket ytterligare försvårar möjligheten att delta i 

undervisning. Ett par handläggare uppger även att den digitala undervisningen genom SFI är svår 

för personer som inte kan det svenska språket, vilket illustreras i citatet nedan:  

Dom som läser SFI har jag upplevt är ganska förtvivlade för dom har ju fått mycket hjälp i klassrummet 
även med andra saker, och haft den här kontaktytan, det här nätverket i klassrummet som dom ju helt 
tappar när det sker online. Och man märker att det är mycket som har försvårats för dom. – 
Intervjuperson 6 

5.3.3 Svårt att upprätthålla motivationen 
Majoriteten av handläggarna uppger att en ytterligare aspekt av förändringsarbetet är 

motivationsarbetet med klienterna. Utifrån de omställningar som skett i verksamheter till följd av 

covid-19 framkommer svårigheter i just att hjälpa och motivera klienterna. Då klienterna, som 

tidigare nämnt, har försämrade möjligheter att komma ut i arbetslivet och inte kan erbjudas 

stödinsatser i samma utsträckning påverkar det motivationen hos klienterna. Ett par av 

handläggarna uppger att kravet på att klienter ska vara aktiva, exempelvis delta i utbildningar eller 

vara aktivt arbetssökande, kvarstår trots covid-19. Däremot så påtalar de att motivationen till 

förändring hos klienterna försämrats avsevärt då situationen på arbetsmarknaden är tuff för alla i 

samhället och det inte finns några jobb att få.  

Att bara sitta hemma och söka jobb dag ut och dag in och få nej nej nej nej nej, alltså såhär… det ger 
liksom inte folk så mycket- och det fattar jag också, det hade jag också tyckt varit jättetråkigt att söka 

fyrtio jobb i månaden som jag ställer krav på, så får man nej på fyrtio stycken minst. Eller inget svar. – 
Intervjuperson 3 

Klienter som aktivt söker jobb får heller sällan återkoppling och klienter fastnar i ett tillstånd av 

sysslolöshet som medför en stor svårighet både för handläggare och klienter själva att upprätthålla 

motivationen att fortsätta. En ytterligare svårighet som uttrycks hos några av handläggarna är 

svårigheten med motiverande samtal över telefon. Särskilt trepartssamtal med tolk beskrivs vara 

svårt, dels utifrån att all information når klienten genom en mellanhand och dels kan det innebära 

tekniska svårigheter som dåligt ljud eller svårt att veta vem av parterna som pratar.  
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[...] ganska svårt praktiskt att genomföra till exempel motiverande samtal med klienter med tolk, att ha 
det per telefon är supersvårt och ganska utmanande. – Intervjuperson 4 

 

Under temat Nedstängning och ökad digitalisering i verksamheten ger klienter sämre möjligheter 

till självförsörjning, beskriver handläggarna att omställningar i verksamheten till följd av pandemin 

har försvårat klienternas möjligheter att komma ut i självförsörjning. Klienter blir i och med 

nedstängning av praktikplatser och kompetenshöjande verksamheter utestängda från sysselsättning 

och resurser som ska stötta dem till att bli självförsörjande. I och med de svårigheter vissa klienter 

upplever med digitaliseringen av dessa verksamheter blir de även utestängda från deltagande. 

Klienter blir i och med detta ytterligare utestängda från tillgång till arbetsmarknaden. Denna 

utestängning går i linje med begreppet social utestängning, som innebär att individer utestängs eller 

fråntas möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Detta kan exempelvis vara just 

utestängning från arbetsmarknaden eller tillräckliga resurser (Giddens & Sutton, 2013:354). I detta 

fall är det yttre faktorer som ligger bakom den sociala utestängningen. Verksamheterna och 

samhället i stort har stängt ner och därmed påverkat klienternas möjligheter. Detta är ett exempel 

på en stark version av social utestängning, som fokuserar just på att individer stängs ute på ett 

strukturellt plan (Petersson & Davidsson, 2016:19) i detta fall till följd av beslut som fattas av andra 

(Giddens & Sutton, 2013:353).  

Handläggarna beskriver att självförsörjning är målet för klienterna och en förutsättning för detta 

är att klienterna genomför förändringsarbete i form av insatserna de erbjuds. Förändringsarbetet 

lägger mycket ansvar och fokus på individen att förändra sina påstådda brister och ta sig ut på 

arbetsmarknaden. I likhet med vad Petersson & Davidsson (2016:19) beskriver är detta en form av 

svag social utestängning, vilken innebär att det är individens personliga ansvar att ta sig ur 

exkludering. Giddens & Sutton (2013:353) menar att social utestängning skapas utifrån både 

strukturella faktorer och personliga val. Verksamheternas och samhällets nedstängning orsakar en 

strukturell utestängning, vilket påverkar förändrings- och motivationsarbetet med klienterna. I sin 

tur är det klienters egna ansvar att genomföra förändringen, vilket nämnts i resultatet. När klienter 

däremot inte får åtkomst till det stöd och de verktyg som funnits tidigare påverkar det deras 

motivation att bli självförsörjande. I detta fall skulle det vara svårt att hävda att individernas 

personliga val ligger bakom utestängningen. De strukturella faktorerna påverkar klienternas vilja 

och deras möjligheter att ta sitt eget ansvar, men som situationen ser ut under covid-19 är det svårt 

att hävda att individerna själva väljer bort självförsörjning. De personliga valen spelar en större roll 

i orsaken till utestängning gällande de klienter som tycker att det är skönt att slippa sysselsättning. 

De klienter som vill ut och arbeta, men som har en försvårande bakomliggande problematik eller 

har fastnat i processen under covid, kan däremot knappast hållas personligt ansvariga för sin egen 

utestängning. 

5.4 Det sociala livet begränsas för klienter och bidrar till psykisk 

ohälsa 
Samtliga handläggare beskriver hur det sociala livet ser ut generellt för klienter som erhåller 

ekonomiskt bistånd. Många uttrycker att den ekonomiska situationen direkt påverkar klienternas 

sociala liv på grund av att många sociala aktiviteter även är kostsamma. Två av handläggarna 
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uttrycker att klienter blir begränsade i sådant som andra personer vanligen kan göra, som att äta på 

restaurang, gå på bio eller bjuda över vänner på middag. En av handläggarna uttrycker att som 

klient kan du aldrig vara ledig från din sysselsättning eller kravsättning, vilket begränsar det sociala 

livet. 

[...] men går du på försörjningsstöd så får man ju liksom inte ha semester från sin sysselsättning eller sin 
kravsättning från försörjningsstöd heller. Så man kan ju aldrig vara ledig, eller även om du lyckas spara 
ihop till en tågbiljett till Örebro för att din syster bor där, så kan du ändå inte åka dit för du kommer du 
få avslag på försörjningsstödet, om man inte åker dit en helg eller liksom så, eller över jul eller vad det 
nu är. Så om man har en tight ekonomisk situation och går på försörjningsstöd så begränsas det sociala 
livet jättemycket tänker jag [...] – Intervjuperson 4 

Några av handläggarna lyfter även hur barn till föräldrar som erhåller ekonomiskt bistånd blir 

begränsade i sitt sociala liv. Barnen har inte samma möjligheter som andra barn att hitta på 

aktiviteter eller få sociala sammanhang i form av läger eller kollo, på grund av att försörjningsstödet 

inte täcker kostnaderna för dessa former av fritidsaktiviteter. 

5.4.1 Det sociala livet begränsas ytterligare under pandemin 
Flera av handläggarna beskriver hur sociala mötesplatser för klienter har stängt ner under 

pandemin. Platser som bibliotek och språkcaféer har varit stängda, som varit kostnadsfria 

mötesplatser för klienter. Även, som nämnt tidigare, praktikplatser och den kompetenshöjande 

verksamheten som varit en social plattform för många klienter. Den ökade digitaliseringen av 

verksamheterna har även den bidragit till att klienter får en minskad social kontakt. En av 

handläggarna lyfter att en del av klienternas sociala kontaktnät har varit i form av professionella 

och att den kontakten minskat avsevärt under pandemin. Handläggaren berättar att flertalet av 

klienterna har påtalat att de till följd av den minskade professionella kontakten bara sitter hemma 

och inte tar sig ut.  

Många beskriver att de bara sitter hemma, för dom kontakterna som en del har haft har ju varit, ja men 
kanske som dom har träffat på den kompetenshöjande verksamheten, det har varit eh, jag, i det här 
fallet, det har varit, eh kanske, vården eller någon annan. Det har liksom varit någonting att göra på 
dagen [...] – Intervjuperson 7 

Två av handläggarna beskriver även att klienternas kontakt med det privata nätverket har blivit 

begränsad under pandemin. En av dessa handläggare berättar att många äldre klienter vanligtvis får 

hjälp och stöd från sitt sociala nätverk vad gäller till exempel att ansöka om ekonomiskt bistånd, 

men att de inte längre kan träffa barn eller barnbarn på grund av smittorisken. Klienter kan, i likhet 

med många andra, inte heller hälsa på familj i samma utsträckning som tidigare. Detta, beskriver 

en av handläggarna, kan ha påverkat klienternas motivation att bli självförsörjande och känslan av 

mening i tillvaron. 

[...] det är ju mycket att dom påverkas på flera olika sätt, det är inte bara i kontakt med oss när dom 
söker bistånd utan vi märker ju att många- för folk har ju kanske kunnat åka och såhär “jag har ändå 
familj”. “Nu vet jag ju inte hur det går för dem och jag har inte träffat dem på ett år”. Och det blir ju 
väldigt tråkigt tänker jag för dem också för det där sociala ger ju dom lite motivationen att fortsätta på 
nåt sätt i det också, när man har varit arbetslös så länge som vissa har varit så tappar dem ju lite sugen 
till exempel [...] Och då, det här sociala är nog det som har drivit folk ganska mycket att ändå känna 
mening med sin tillvaro. – Intervjuperson 3 

Majoriteten av handläggarna uttrycker att beviljandet av busskort är nästintill obefintligt till följd 

av pandemin. Tidigare har handläggarna beviljat ekonomiskt bistånd för busskort för att klienten 

ska kunna ta sig till arbetsförmedlingen, praktikplatser eller annan sysselsättning. Med busskort har 
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klienterna även kunnat ta sig till exempelvis sociala aktiviteter och mataffärer. I och med att många 

av verksamheterna för sysselsättning nu är på distans eller har stängt ner beviljas inte längre 

busskort. En av handläggarna uttrycker att klienterna därmed blir indirekt begränsade på grund av 

avslag på busskort:  

[...] och det är jättemånga som ansöker om det och ba “men hur ska jag gå och handla, hur ska jag klara 
dom här aktiviteterna, hur ska jag besöka mina bla bla bla liksom” och då blir det såhär “tyvärr så måste 
du befinna dig i en aktivitet av nåt slag” alltså typ nånting via oss eller att dom har nånting via sjukvården 
eller att dom har nånting via arbetsförmedlingen som dom går till som uppfyller dom kraven för lokala 
resor - så det blir ju... det har ju påverkats på så vis att dom har- att det blir åtstramat där ser man ju. – 
Intervjuperson 8 

5.4.2 Isolering och ensamhet 
De flesta av handläggarna beskriver att de upplever att klienternas psykiska mående har försämrats 

av att det sociala livet begränsas. Några av handläggarna beskriver att klienterna blir isolerade och 

ensamma, främst på grund av att de inte har någon form av sysselsättning under pandemin. Några 

beskriver även hur distansen till det sociala livet bidrar till att klienterna blir nedstämda, orkeslösa 

och deprimerade. Detta illustreras i följande citat:  

[...] dom blir väldigt ensamma. Och det har jag folk som har sagt, att dom mår sämre psykiskt och känner 
sig deprimerade och orkeslösa för att dom sitter hemma, dom pluggar på distans och dom träffar nästan 
ingen. Till och med dom som har boendestöd får ju det så mycket det går på distans. Så den mänskliga 
kontakten blir ju nästan noll. Det är jättetråkigt. – Intervjuperson 6 

Vidare beskriver ett par av handläggarna hur klienterna haft en gemenskap innan pandemin som 

nu försvunnit. Precis som för många andra kan de inte träffa vänner eller familj i samma 

utsträckning som innan. En av handläggarna uttrycker däremot att situationen är extra jobbig för 

klienter då de inte har något socialt sammanhang vad gäller arbete och kollegor, vilket bidrar till 

ytterligare isolering.  

Människor som redan mår dåligt mår ju sämre…  och då känner jag, för att jag kan ju tycka att jag har 
det tråkigt men jag träffar ju ändå folk, jag har ju ett sammanhang. Om jag skulle vara arbetslös eller 
sjukskriven på heltid skulle jag också tycka att det sög. – Intervjuperson 3 

Två av handläggarna lyfter framför allt att personer i ensamhushåll har drabbats hårt av isolering 

och mår sämre än klienter som bor tillsammans med partner eller familj. En av handläggarna lyfter 

även att det är vanligt att klienter känner andra som erhåller ekonomiskt bistånd och att de små 

vardagliga sociala interaktionerna som framför allt ensamma klienter kan ha haft har försvunnit i 

och med pandemin. 

Det är inte ovanligt att man känner någon annan som går på ekonomiskt bistånd eller att man vet andra 
personer, och då har ändå folk kunnat träffats i receptionen på kontoret när de har lämnat in sina grejer, 
alltså vad det nu kan vara. Men även det har ju varit nu att max två personer får komma in här, och bara 
det även, och samma som jag tänker att det är nu i hela samhället, alltså bara de här små vardagliga 
grejerna som kanske folk kan få lite, att ensamma personer kan få lite så tillhörighet av, att jag hälsar på 
någon där, eller jag småpratar med någon på tunnelbanan, alltså sådana grejer, det tänker jag också har 
försvunnit mycket, så det påverkar säkert också. – Intervjuperson 4 

Majoriteten av handläggarna uttrycker att klienter som erhåller ekonomiskt bistånd befinner sig i 

en redan utsatt livssituation och har många riskfaktorer kring sig. Som nämnt tidigare är det vanligt 

att klienter är nyanlända, sjukskrivna, har missbruksproblematik eller olika typer av diagnoser som 

gör att de hamnar utanför arbetsmarknaden. Samtliga handläggare menar även att klienter generellt 

mår sämre i högre utsträckning än andra på grund av deras ekonomiskt utsatta position. De flesta 
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av handläggarna uttrycker att klienterna som redan befinner sig i dessa utsatta positioner därmed 

mår sämre och blir mer utsatta än andra under covid-19.  

Eh, jag upplever att många mår ganska dåligt faktiskt. Eh, jag upplever att många har blivit ännu mer 
ensamma, att många klienter som söker försörjningsstöd befinner sig redan i en livssituation där man är 
ganska utsatt och där man har ganska många riskfaktorer kring sig, eh och att då har det blivit ytterligare 
en sak som liksom inte skapar möjligheter. Eh, eller försvårar och att det gör att många mår ganska 
mycket sämre. – Intervjuperson 4 

5.4.3 Särskilda grupper blir mer isolerade från övriga samhället 
Tre av handläggarna beskriver att de har sett specifika grupper som de upplever blir särskilt utsatta 

under pandemin. En av handläggarna beskriver även att många personer som har familj eller släkt 

i andra länder inte har kunnat komma i kontakt med dem eller träffa dem under pandemin, vilket 

har lett till en stor oro för många. En annan handläggare lyfter ensamstående mödrar, särskilt 

utlandsfödda, som varit föräldralediga sedan innan pandemin och nu inte har någon sysselsättning 

att komma tillbaka till. Handläggaren upplever att den här gruppen osynliggörs och försvinner i 

statistiken. En handläggare uttrycker särskilt att personer med språkförbristningar och som har en 

etnisk gemenskap med andra personer från deras hemland, påverkas vad gäller den svenska 

språkinlärningen, då de inte träffar så många andra utanför deras närmsta gemenskap. Detta medför 

att deras sociala liv krymper: 

Alltså det har ju krympt upplever jag, och speciellt om man tänker på grupper som tappar, vad ska man 
säga- grupper som har en etnisk gemenskap med landsmän, men tidigare hade krokar ute i resten av 
samhället, till exempel genom SFI-studier eller annat. Deras nätverk har ju krympt till att endast omfatta 
närmaste familjen, landsmän, närmsta kontaktytorna och det i sin tur har ju påverkat språkinlärningen 
och mycket annat. – Intervjuperson 6 

5.4.4 Begränsningar i det sociala livet påverkar inte alla klienter negativt 
Fem av handläggarna lyfter att det kan finnas vissa klienter som upplever positiva aspekter av 

situationen under pandemin, vad gäller kravsättning och minskade sociala möten. Två av 

handläggarna tror att vissa klienter njuter av läget vad gäller kravsättningen. En av handläggarna 

uttrycker att vissa klienter vanligen gör motstånd mot att komma ut i sysselsättning och att dessa 

nu “får vatten på sin kvarn”, då det inte går att ställa samma krav under covid-19. Två av 

handläggarna uttrycker att klienter som innan pandemin gärna hållit sig för sig själva eller som har 

social fobi kan tycka att den ökade isoleringen under pandemin är skönt. En annan handläggare 

uttrycker att det kan vara negativt på ett mer långsiktigt perspektiv för klienter som upplever att 

situationen nu är skön. 

Så att vissa lider mycket av det och vissa tycker att det är skönt nu, men på ett långsiktigt perspektiv så 
är det ju inte speciellt bra. Eller tycker jag då. För deras arbetsrehabiliterande process tycker jag inte att 
det är så bra. – Intervjuperson 6 

 

I temat Det sociala livet begränsas för klienter och bidrar till psykisk ohälsa beskriver handläggarna 

att klienternas sociala liv begränsas i stor omfattning under pandemin och den sociala 

utestängningen sker för klienterna på många sätt. I och med nedstängningen av verksamheter och 

sysselsättning har klienterna stängts ute från sociala relationer med både professionella och andra 

personer de träffar via sin sysselsättning. Den sociala utestängningen från arbetsmarknaden innebär 

här alltså en direkt utestängning från sociala relationer och interaktion med andra (Giddens & 
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Sutton, 2013:355). Klienterna har även, i likhet med många andra, under pandemin inte kunnat 

träffa vänner eller släktingar i lika hög grad. Att stängas ute från sociala relationer med vänner, 

bekanta och släktingar kan leda till ett minskat praktiskt och känslomässigt stöd (ibid). 

Handläggarna beskriver just det minskade stödet och att klienternas distans till familj och vänner 

har påverkat deras motivation och känsla av mening i tillvaron.  

Utestängningen från de sociala relationerna har bidragit till att klienterna upplever ensamhet och 

isolering. Handläggarna beskriver att klienterna varit mer nedstämda, orkeslösa och deprimerade 

under pandemin, troligen till följd av den ökade ensamhet som tillkommit. Klienterna har redan 

innan pandemin befunnit sig i en utsatt position till följd av begränsningar av ekonomiskt kapital, 

tillgång till arbetsmarknaden och därmed begränsningar av det sociala kapitalet (Bourdieu, 1986: 

243ff). Under pandemin kan därför isoleringen och känslan av ensamhet ha drabbat klienterna 

hårdare än för många andra. I jämförelse med en person som har jobbat på distans under pandemin 

som fortfarande har sina kollegor kvar och en meningsfull sysselsättning, har klienterna inte den 

typ av kontakter eller sammanhang. Handläggarna uttrycker även att klienternas psykiska mående 

innan pandemin präglats av de riskfaktorer de har runt sig - många klienter har förutom brist på 

ekonomiska tillgångar missbruksproblematik eller sjukdomar - och att detta bidrar till att deras 

psykiska mående försämras ytterligare av isoleringen.  

Handläggarna beskriver att bibliotek och språkcaféer har stängt ner under pandemin, vilket tidigare 

varit en mötesplats för klienter. Dessa platser är även kostnadsfria och kan därför ses som ett lätt 

sätt för klienter att få social interaktion utan att det behöver kosta pengar. Bibliotek och språkcaféer 

är även, utöver platser för social samvaro, platser där klienter kan närma sig arbetsmarknaden 

genom att söka jobb på gratis datorer och lära sig det svenska språket för att underlätta 

integrationen i samhället. Klienterna blir i och med nedstängningen av dessa platser socialt 

utestängda från både sociala relationer och från att nyttja samhällstjänster (Giddens & Sutton, 

2013:355). En specifik grupp som drabbas hårt av isoleringen pandemin bidragit till är personer 

med språkförbristningar, vilka kan isoleras ytterligare i samhället på grund av nedstängningen av 

bland annat språkcaféer. Språkbrister kan leda till en försämrad integration, vilket blir ytterligare en 

aspekt av social utestängning från samhället. Ännu ett exempel på social utestängning från 

samhällstjänster är avslagen på busskort. Handläggare begränsar indirekt klienterna att kunna ta sig 

till vissa platser genom att de fråntas tillgången till transportmedel. Klienterna stängs därmed ute 

från en samhällstjänst på ett individuellt plan, då de inte själva har råd med busskort och inte kan 

ta sig till vissa platser (Gidden & Sutton, 2013:355). Utifrån den begränsningen fråntas även 

klienterna möjligheten att ta sig till platser för social interaktion.  

5.5 Upplevelsen av stigma förändras under covid 

5.5.1 Stigma, en generellt splittrad upplevelse 

Majoriteten av handläggare uppger att det är stigmatiserande att ha ekonomiskt bistånd, men hur 

handläggarna uttrycker klienternas stigma varierar. En handläggare berättar om stigmat som 

införlivat i generella fördomar om klienter där klienter grupperas. Hon berättar att det alltid finns 

en negativ koppling till “de” som söker bistånd och att det finns fördomar både i samhället men 

också mellan klienter vilka biståndsmottagare är, att det handlar om “invandrare” eller “knarkare” 
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som lever på samhällets skattepengar. En annan handläggare utvecklar resonemanget och berättar 

att klienter känner sig stigmatiserade för att de grupperas, och särskilt “invandrare” kan uppleva ett 

större stigma på grund av fördomarna om att de lever på bistånd. En central del är inslaget av 

kontroll från socialtjänsten som i sig kan vara stigmatiserande. En handläggare beskriver att det kan 

vara integritetskränkande för klienter att utgifter kontrolleras samt att det kan vara stigmatiserande 

att be om kostnadsförslag från exempelvis sjukvården eller optikern. En annan handläggare 

berättar särskilt att det ställs mycket krav på att klienter ska vara tillgängliga, samt att klienters “liv 

är under lupp”. Att begära in handlingar kan vara stigmatiserande och leda till att klienter känner 

sig misstrodda, exempelvis papper på uppehållstillstånd. Detta exemplifieras i citatet nedan: 

Det blir just den här negativa bilden av att- folk har ju nån bild av att man lever på bidraget och att 
skattepengarna- att man får så jäkla mycket pengar om man lever på bistånd, att dom lever life typ. Man 
ba “alltså jag förstår inte vad ni baserar det på” för det är ju inte kul att söka bistånd [...] Det är ju inte 
kravlöst, i alla fall inte från vår sida där jag jobbar, vi ställer ju jättemycket krav om att man ska lämna 
in papper och man ska vara tillgänglig. Jag hade också tyckt att det var skitjobbigt att varje månad 
redovisa mitt kontoutdrag för nån som ba “oj okej, där har du har du handlat på systemet ja, mm”. Hela 
ens liv är ju på något sätt under lupp. – Intervjuperson 3 

Ett annat perspektiv som framkommit är inslaget av skam, vilket några handläggare uttrycker. Vissa 

handläggare säger att klienter kan känna skam för att de behöver ha ekonomiskt bistånd 

överhuvudtaget, inte identifierar sig med “gruppen” och gärna ursäktar sig. Särskilt en handläggare 

berättar att vissa klienter inte vill komma till kontoret av rädsla för att bli sedda av utomstående. 

En annan handläggare uttrycker att det är otroligt jobbigt för klienter att behöva vända sig till 

försörjningsstöd då det är samhällets sista utväg. Det finns även en bild av att klienter inte är öppna 

inför andra med att de har kontakt med socialtjänsten, vilket tre av handläggarna uttrycker 

specifikt. Ytterligare ett perspektiv som lyfts i en av intervjuerna är hur stigmatiseringen etableras 

på flera plan. En handläggare uttrycker att stigmat finns i samhällets bild av klienterna, vilket 

reproduceras genom organisationens agerande och även existerar i klienters bild av sig själva. 

Brevkontakten med klienter hemliggörs genom att inte skriva ut avsändare, samt att sättet 

handläggare agerar på redan vid första mötet förutsätter att klienter ska känna skam.  

[...] bara det faktum hur hemligt allting är, hur hemligt vi gör det, hur diskret vi försöker göra all post 
och allting. Det nästan visar att vi förutsätter att personen upplever ett stigma. Jag kan bara tänka själv 
när jag gör nybesök så förklarar jag alltid att det råder sekretess här, och så säger jag att “om du och jag 
skulle springa på varandra på Ica, då kommer jag inte att hälsa om inte du hälsar, för det är ju inte så kul 
att känna mig!” brukar jag säga. Och på nåt sätt, det har jag plockat upp av en av mina handledare här, 
men på nåt sätt så förutsätter ju det att även klienten ska känna skam. Att man inte vill hälsa på mig på 
ica för att folk kan veta om var jobbar. Så jag skulle säga att det är inbyggt både i klienters bild av sig 
själv och vår bild av klienten, och säkert utomståendes bild av klienten också, att det är en ganska 
etablerad stigmatisering, tyvärr! – Intervjuperson 6 

5.5.2 De nya klienterna upplever ett starkare stigma 
En central del av det handläggarna berättar är att upplevelsen av stigma ter sig starkare hos de nya 

klienterna som aldrig sökt bistånd tidigare. Nya klienter upplever det stigmatiserande att ta hjälp 

vilket uttrycks på olika sätt. De nya klienterna uttrycker bland annat att de upplever sig kränkta när 

de ges information om hur man söker jobb och vill markera att bistånd är sista utvägen. Vissa 

ursäktar sig med att de jobbat hela sitt liv och alltid klarat sin försörjning tidigare. En handläggare 

berättar också att klienter som jobbat innan de söker bistånd kan tycka sig ha mer rättigheter än 

andra och därför kan vara mer upprörda. Ett ytterligare perspektiv som en handläggare lyfter är att 
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hon tror att de nya klienterna stigmatiserar sig själva då de klumpar ihop sig med en negativ bild av 

biståndsmottagare. 

[...] det är fler som jag har haft på nybesök nu under pandemin som har upplevt det väldigt 
stigmatiserande att ta den här hjälpen, mot vad det var tidigare. Eh, jag vet en klient som jag hade på 
nybesök så ger jag alltid grundinformation om, ja men vad som förväntas när man är aktivt 
arbetssökande, och när jag då ger den här informationen så avbryter klienten mig och säger: “nej, när 
du säger så där, jag upplever att det är väldigt kränkande och det är som att du talar om för mig nu hur 
jag ska söka arbete”. Och då blev det på något sätt väldigt tydligt hur stigmatiserande, att behöva ansöka 
om ekonomiskt bistånd, var för den här personen [...] – Intervjuperson 7 

En central aspekt är skillnaden mellan nya klienter och de som haft ekonomiskt bistånd en längre 

tid. En handläggare berättar att det finns ett starkare stigma för personer som haft jobb och en mer 

“normal” tillvaro innan de söker bistånd, vilket skiljer sig från långvariga biståndstagare där 

situationen blir mer normaliserad. Långvariga biståndsmottagare är vana att inte kunna göra samma 

saker som andra vilket exemplifieras i följande citat: 

[...] Jag tror kanske att de inte påverkas lika mycket av det, de har liksom varit hos oss, man lever ju ett 
begränsat liv som det är med bistånd, i det sociala samhället så, eh och att verksamheter är nedstängda 
nu liksom och sociala aktiviteter så, det kanske inte påverkar de jättejättemycket, de har ju ändå liksom 
inte kunnat gå ut och äta flera gånger i veckan, så det påverkas nog mycket mindre för dem ändå. – 
Intervjuperson 2 

En handläggare berättar att hon tror att klienter som varit aktuella länge kan identifiera sig som 

biståndsmottagare, att positionen som stigmatiserad i samhället blir normaliserat för dessa 

personer. Det blir ett vanetillstånd som klienter förlikar sig med, vilket en handläggare menar på 

också syns tydligt i familjer som har haft ekonomiskt bistånd, där sedan barnen själva söker bistånd 

i vuxen ålder. Att söka bistånd ses inte som en lika stor sak för alla människor och vissa personer 

som haft det behovet i många år förlikar sig med att vara långvarig biståndsmottagare. Men, 

ytterligare en aspekt som också lyfts av en av handläggarna är att upplevelsen av stigma är splittrad 

även under covid, då situationen hela tiden går i vågor och blir bättre och sämre.  

5.5.3 Ett minskat stigma för långvariga biståndsmottagare 
Hur covid har påverkat upplevelsen av stigma hos klienterna skiljer sig lite mellan handläggarnas 

berättelser, många uttrycker hur de tror att klienterna påverkas medan några har mer konkreta 

exempel. Dock finns det ändå en central aspekt som framkommer i flera av intervjuerna; att stigmat 

kan ha minskat under covid för att fler behöver hjälp. Dels påtalas i flera av intervjuerna att 

situationen under covid-19 har förändrats eftersom fler personer i samhället har behövt söka olika 

former av bidrag och stöd. Särskilt en handläggare uttrycker att under covid kan biståndet liknas 

vid Försäkringskassans bidrag, att det bara är ännu en bidragsform man har rätt till. Vidare uttrycker 

en handläggare att klienter som haft bistånd länge kan distansera sig från sin egen situation under 

covid och tänka att det är på grund av pandemin de inte fått jobb. Vissa av handläggarna menar 

även att känslan av stigma hos klienterna kan ha minskat eftersom fler hamnar i en ekonomiskt 

svår situation under covid:  

Alltså jag skulle säga att i och med att fler hamnar i svår ekonomisk situation på grund av covid så kanske 
fler hamnar i den här “socbubblan” eller vad man säger. Så eller, behovsbubblan om man säger så. Eh 
att fler behöver hjälp just nu. Så kanske mindre stigma då hehe, “det är fler som behöver hjälp, det är 
fler som är i min situation, det är fler som söker i olika former av bidrag och stöd” och då kanske det 
inte är lika stor stigmakänsla som man har, och som klient. Utan det är så för flera människor liksom. 
Eh. Så att det kan ha förändrats absolut i och med att det är fler som är i samma situation. – 
Intervjuperson 1 
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En annan viktig aspekt i hur upplevelsen av stigma kan ha minskat är just att alla är begränsade i 

samhället under covid. Några handläggare delar synen om att klienter kanske inte upplever samma 

stigma då det är fler som inte kan göra saker under covid. Några perspektiv som framkommer är 

dels att ingen kan resa under pandemin, det finns inte samma möjligheter att roa sig överlag för att 

saker håller stängt och särskilt barn till klienter med ekonomiskt bistånd kan uppleva ett mindre 

stigma då ingen har några resor att berätta om efter sommarlovet. Två av handläggare lyfter en 

tanke kring hur upplevelsen av stigma kan förändras för klienterna när covid är över. Båda 

handläggarna tror att upplevelsen av stigma kan bli mer negativ efter covid, särskilt för de som levt 

på långvarigt bistånd. De menar att när situationen vänder, och andra personer får jobb och 

kommer ut i självförsörjning igen, kan klienter med långvarigt bistånd uppleva ett starkare 

utanförskap när de fortfarande befinner sig i sysslolöshet. Det kan medföra att stigmat därmed blir 

mer påtagligt för gruppen som fortfarande behöver ansöka om ekonomiskt bistånd när covid-19 

är “över”.  

 

Under temat Upplevelsen av stigma förändras under covid framkommer att de nya klienterna 

uttrycker sig bli kränkta, ursäktar sig och markerar för handläggare att de är tvungna att ansöka om 

bistånd just på grund av situationen under pandemin. Goffman (1963:10ff) nämner att individers 

faktiska sociala identitet innefattar hur individen ser sig själv, medan den virtuella sociala identiteten 

är hur andra upplever denne. De nya klienternas faktiska sociala identitet kan ses som 

självförsörjande och det blir synligt att det är självförsörjning som klienterna också själva 

identifierar sig med. Goffman (1963:10ff) nämner att det kan finnas en skillnad mellan den virtuella 

och den faktiska identiteten för den stigmatiserade och när detta kommer till känna kan den sociala 

identiteten skadas, vilket kan innebära ett utanförskap för den som är stigmatiserad. Just den 

skillnaden framträder hos de nya klienterna. Den virtuella sociala identiteten, som speglas utåt mot 

andra i klienternas omgivning, överensstämmer inte med den faktiska. Utåt speglas nu en ny 

identitet som klienterna inte upplever sig tillhöra. Sättet som de nya klienterna uttrycker sig på 

innebär en separering av dem själva och biståndsmottagare i olika grupper, där klienternas tidigare 

tillvaro tillskrivs som “normal” medan att vara biståndsmottagare uttrycks som ett oönskat tillstånd. 

Klienternas upplevelse av den virtuella sociala identiteten som ett nederlag framträder tydligt när 

de påpekar att de har jobbat hela sitt liv och aldrig behövt söka hjälp. För de som haft långvarigt 

bistånd sedan innan covid-19 kan situationen i stället ses som ett undantagstillstånd där stigmat blir 

osynligt för en period när de “smälter in” i kollektivet, den normativa gruppen, eftersom många 

fler behöver hjälp just under pandemin. Från att ha varit misskrediterade blir de långvariga 

biståndsmottagarna i stället misskreditabla då stigmat är dolt bakom ett större samhälleligt fenomen 

(Goffman, 1963:36ff).  

I framtiden när mycket återgått till det normala igen efter covid-19, kommer däremot de långvariga 

biståndsmottagarna återigen bli misskrediterade. Som nämnt innan kommer de nya klienterna 

troligen komma ut i självförsörjning så fort situationen förbättras och kvar blir de som varit aktiva 

på ekonomiskt bistånd en längre tid och inte lyckats hitta något jobb. De nya klienterna kommer 

troligen snabbt kunna distansera sig från gruppen så fort de själva kommer ut i arbete och känna 

sig trygga i att deras virtuella sociala identitet återställts till det “normala”. Det väcker tanken ifall 

de nya klienterna någonsin varit stigmatiserade? Eller om de redan under tiden för biståndet 

separerat sig själva så långt bort från den andra gruppen att de aldrig identifierat sig 
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biståndsmottagare överhuvudtaget? Som nämnt i resultatet kan biståndet ses som den tillfälliga A-

kassan och samhället kanske ser de nya klienterna som en tillfällig grupp. För som flera handläggare 

beskrivit; att erhålla bistånd är stigmatiserande, men stigmat behöver inte bero på biståndet i sig 

utan kanske snarare grundar sig i andra bakomliggande faktorer. Så i slutändan kanske inte 

upplevelsen av stigma har någon betydelse för klienterna under covid-19 då problemen som skapar 

stigmat kvarstår oavsett om det pågår en pandemi eller ej.  

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel inleder vi med en summering av resultatet i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter diskuterar vi resultatet i ljuset av den tidigare forskningen och våra teorier, 

samt vårt bidrag till forskningsfältet. Vidare diskuteras vilken betydelse vårt metodval haft för 

resultatet och avslutningsvis reflekterar vi över resultatets implikationer för framtida forskning och 

praktiskt socialt arbete. 

6.1 Summering av resultatet 
Syftet med studien var att undersöka hur handläggare upplever att livssituationen för personer som 

erhåller ekonomiskt bistånd påverkas av covid-19. Våra frågeställningar var: Vilka begränsningar 

och möjligheter upplever handläggare att covid-19 har medfört för personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd? samt Uppfattar handläggare att upplevelsen av att erhålla ekonomiskt bistånd 

förändrats hos klienterna under covid 19? Om, i så fall hur?  Våra resultat visar att livssituationen 

påverkas på många olika sätt. Nedstängningen av verksamheter för stöd, hjälp och sysselsättning 

begränsar klienters möjligheter till att uppnå självförsörjning och bibehålla motivation till 

förändring. Även den ökade digitaliseringen av verksamheterna påverkar motivationen och 

försvårar förändringsarbetet. Klienterna blir socialt utestängda till följd av att det sociala livet 

begränsas på grund av nedstängningar, vilket bidrar till att de upplever en försämring av sin 

psykosociala hälsa. Klienterna har redan innan pandemin varit mer isolerade än andra på grund av 

utestängning från arbetsmarknaden och har även mått sämre än många andra till följd av de 

riskfaktorer som många klienter har runt sig. De blir därmed under pandemin ytterligare utsatta av 

isolering och ensamhet på grund av bristande resurser och möjligheter till sociala sammanhang. Till 

följd av covid-19 har även nya klienter dykt upp på grund av förlorat ekonomiskt kapital och 

resultaten visar att dessa personer kan uppleva sig vara mer stigmatiserade än klienter som erhållit 

ekonomiskt bistånd en längre period. Upplevelsen av stigma hos de som varit biståndsmottagare 

under en längre period tycks ha minskat under pandemin i och med att fler personer befinner sig i 

positioner där de behöver ekonomisk hjälp och är begränsade till följd av den sociala 

distanseringen. Denna minskning tycks emellertid vara tillfällig. När samhället återgår till det 

normala kan upplevelsen av stigmatisering återgå eller förvärras.  

Således kan vi utifrån syftet och frågeställningarna se att livssituationen för personer som erhåller 

ekonomiskt bistånd främst påverkas negativt under pandemin. Möjligheterna till självförsörjning, 

socialt liv och samhällstjänster har begränsats och klienternas försämrade mående har blivit 

ytterligare en begränsning för att uppnå förändring. Att upplevelsen av stigma tillfälligt kan ha 

minskat under covid-19 är något positivt vi ser, men samtidigt tycks denna förändring vara just 

temporär. 
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6.2 Studien i relation till teori och tidigare forskning 
Den tidigare forskningen visar att covid-19 förstärker redan befintlig utsatthet samt att individer 

som sedan tidigare upplever social utestängning, i form av otillräcklig inkomst eller avsaknad av 

arbete, riskeras att utsättas ytterligare (Länsstyrelsen, Hallands län, 2020; Bartelink et al., 2020). 

Vidare har den tidigare forskningen påtalat att den sociala identiteten kan förändras hos personer 

som definieras som fattiga, samt att fattiga tenderar att distansera sig från andra trots att de tillhör 

samma grupp (Inglis et al., 2019; Reutter et al., 2009; Shildrick & Macdonald, 2013). Dessa resultat 

ligger i linje med resultaten i vår studie. Dels har vi funnit att personer i högre grad blivit av med 

jobben under covid-19, exempelvis till följd av osäkra anställningar eller varsling, vilket har 

resulterat i en ny grupp klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd. Vi har även funnit att 

klienternas psykiska hälsa har påverkats negativt, vilket går i linje med att personer med låg SES i 

högre grad upplever emotionella problem till följd av covid-19 (Wu et al., 2021). Personer med hög 

SES har enligt den tidigare forskningen upplevt ett sämre välmående på grund av resursförlust 

(Wanberg et al., 2020). Detta kan relateras till de nya klienterna som upplever att kontakten med 

ekonomiskt bistånd är besvärlig eftersom de haft en annan levnadsstandard innan. Vårt resultat 

visar även att de risker som kartlagts i den tidigare forskningen (Länsstyrelsen, Hallands län, 2020) 

faktiskt uppstår, att fler har hamnat i sysslolöshet och utsattheten har ökat just för den grupp vi 

studerat. Den sociala identiteten har även förändrats för de nya klienterna och upplevelsen av att 

ha ekonomiskt bistånd är mer stigmatiserande för dessa, samtidigt som de tydligt distanserar sig 

från gruppen som haft bistånd länge.  

Utifrån vår studie kan vi inte uttala oss om de resultat från den tidigare forskningen som berör 

ökad smittorisk och dödlighet i gruppen med låg SES (Clouston, Natale & Link, 2021; Wu et al., 

2020). Vi har inte kunnat utläsa något om klienternas fysiska hälsa till följd av covid-19 och kan 

därför inte säga något om huruvida gruppen riskerar att smittas eller dö i högre grad än andra. Den 

tidigare forskningen är till stor del inriktad på olika hälsofaktorer och hur dessa påverkas av att ha 

låg SES (Aung et al., 2021; Ohlbrecht & Jellen, 2020), vilket vårt resultat inte fokuserar på. Vi har 

heller inte fått resultat som visar på vilka möjligheter klienterna har att skydda sig från viruset, 

mycket på grund av att möjligheterna i den tidigare forskningen bygger på att personer med låg 

SES har begränsade möjligheter i sin arbetsmiljö (Yuen-man Siu, 2020) och vårt resultat bygger på 

en grupp som inte har något arbete. Generellt utgår även den tidigare forskningen från begreppet 

socioekonomisk status, men vårt resultat rör en mindre grupp som ingår i begreppet, varför vi inte 

kan dra samma slutsatser. Den tidigare forskningen saknar till stor del teoretisk förankring medan 

vi bygger vår analys utifrån flertalet teorier, som även har ett sociologiskt perspektiv, vilket kan 

medföra skillnader i resultaten.  

Fokus för vår analys har varit social utestängning, förlust av ekonomiskt och socialt kapital samt 

upplevelsen av stigmatisering (Giddens & Sutton, 2013; Bourdieu, 1986; Goffman, 1963; Link & 

Phelan, 2001). Teorierna har fyllt en viktig funktion då de faktiskt kan förklara en hel del av de 

fenomen som framkommer i våra resultat. Detta har medfört att vi har kunnat förankra de 

teoretiska begreppen i verkliga förhållanden. Teorin om stigma har till viss del guidat studien då vi 

använt begreppet specifikt i våra frågor till informanterna. Eftersom vi haft den ingången i intervjun 

kan det ha styrt resultatet i viss riktning. Däremot visar resultatet att stigma faktiskt är en 

utmärkande del av klienternas livssituation under pandemin, särskilt för de nya klienterna. Vi ser 

vissa delar av resultatet där andra teorier skulle kunna vara av relevans. Exempelvis ser vi tänket 
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kring “vi och dem” där teorin om andrefiering skulle kunnat tillämpas. Vi har även fått ett resultat 

som visar hur handläggarna upplever sin arbetssituation under covid vilket möjliggör för ett 

organisatoriskt perspektiv. Vi har valt att inte valt att lyfta dessa resultat i analysen eftersom det 

frångår klienternas livssituation. 

Vårt bidrag till forskningsfältet är studien av en specifikt utsatt grupp och deras livssituation och 

upplevelser under extraordinära förhållanden; en samhällskris. Vår studie är unik då extrema 

samhällskriser inträffar väldigt sällan och vi lyckats fånga dessa upplevelser medan krisen är 

pågående. I och med vår kvalitativa metod har vi fått en djupdykning som resulterar i detaljerade 

beskrivningar av olika konkreta faktorer som påverkar gruppen mer än andra under covid-19, 

exempelvis ett begränsat socialt liv, ökad ensamhet och avsaknad av materiella resurser. Vi har även 

visat att fler har blivit ekonomiskt utsatta till följd av covid-19, samt gett konkreta beskrivningar av 

hur och varför det har blivit så genom analysen kring de nya klienterna. Slutligen har vi visat hur 

upplevelsen av stigma kan ha förändrats till det positiva för “fattiga” under covid till följd av en 

ökad ekonomisk utsatthet i samhället generellt.  

6.3 Metoddiskussion 
Socialkonstruktionism som vetenskapsteoretisk ansats har varit viktigt för att förstå resultatet 

utifrån teorierna och bakomliggande sociala processer som visar på hur livssituationen för 

biståndsmottagare påverkas av covid-19. Det har särskilt tydliggjort förståelsen av institutionernas 

sociala kontroll i och med hur verksamheterna för ekonomiskt bistånd är utformade, samt normer 

om självförsörjning som finns i samhället. Med ansatsen har vi bättre kunnat förstå att 

livssituationen för klienterna under covid-19 inte är ett naturligt, objektivt tillstånd utan i hög grad 

påverkas av hur samhället är konstruerat.   

Intervju som forskningsmetod har gett oss önskade resultat vilka inte hade kunnat nås på samma 

sätt med någon annan metod. Det vi dock ser är att intervjuguiden influeras mycket av teorierna 

som kan ha påverkat resultatet i viss grad. Däremot har det abduktiva förhållningssättet i analysen 

av materialet ändå medfört att vi kunnat vidhålla det explorativa angreppssättet eftersom vi växlat 

fokus mellan teori och empirin. Våra öppna frågeställningar har även dessa bidragit till vårt 

explorativa fokus. Gällande det praktiska genomförandet upplevde vi vissa svårigheter med den 

digitala intervjuformen. Dels var internetuppkopplingen dålig under vissa intervjuer vilket 

medförde att intervjupersonen “hackade”, eller att vi kastades ut ur mötesrummet. Det gjorde att 

det ibland var svårt att få till ett bra flöde i samtalet. Däremot upplevde vi inga större svårigheter 

med den personliga kontakten under intervjuerna, utan snarare kändes mötet avslappnat och 

naturligt från båda parter. Vi upplever inte heller att svårigheterna har påverkat materialet, utan vi 

har fått ett rikt material som möjliggjort ett fylligt resultat.  

Vårt urval är mycket homogent och består främst av unga kvinnor med relativt kort 

yrkeserfarenhet, vilket kan ha styrt resultatet i viss riktning. Hade vi haft en större spridning i urvalet 

och även intervjuat handläggare med längre yrkeserfarenhet hade möjligtvis resultatet kunnat bli 

annorlunda. Vårt urval kan påverka studiens trovärdighet till viss del då vi fått 

andrahandsinformation från handläggare om upplevelser av klienters livssituation under pandemin. 

Handläggarnas egen förförståelse och eventuella fördomar kan också påverka svaren, särskilt de 

svar som bara är spekulationer. Däremot bygger ändå många svar på upplevelser och erfarenheter 
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från arbetet med gruppen, varför trovärdigheten ändå kan anses relativt stark. Tillförlitligheten i 

studien stärks eftersom vi haft ett explorativt angreppssätt och ett öppet förhållningssätt. Samtidigt 

är vi influerade av den tidigare forskningen som sedan innan gett oss en bild av att utsatta grupper 

drabbas hårdare under pandemin. Det kan även diskuteras hur väl vi uppfyllt det öppna 

förhållningssättet eftersom vår intervjuguide influerats av teorin. Vi ser studiens överförbarhet som 

god i och med de konkreta resultat vi funnit kring hur klienternas liv påverkas av covid-19. 

Resultaten kan möjligen vara överförbara till andra utsatta grupper under denna pandemi och inför 

eventuella kommande samhällskriser. Resultaten kring hur samhällsförändringar lett till omställning 

i verksamheter, vilket i sin tur påverkar klienterna, kan även ha relevans för arbetets utformning 

inom olika verksamheter för ekonomiskt bistånd. Då handläggarnas svar liknar varandra trots att 

de jobbar i olika kommuner tyder det på att situationen för klienterna kan se likadan ut även i andra 

delar av landet.  

6.4 Implikation för forskning och praktik 
Vi har i vår studie hittat många intressanta fynd gällande gruppen vi studerat. I och med att vår 

studie är av explorativ karaktär har vi fått ett brett resultat som berör många olika faktorer gällande 

livssituationen för personer som erhåller ekonomiskt bistånd. Vi har skrapat på ytan rörande de 

olika fynden och ser att det i framtida forskning går att fördjupa sig ytterligare i vardera tema för 

att se hur den här gruppen påverkas i en samhällskris. I framtida forskning vore det intressant att 

djupdyka i ett enskilt tema vi studerat; att exempelvis fokusera enbart på det sociala livet, den 

psykosociala hälsan eller möjligheter till självförsörjning under en samhällskris. Inför framtiden ser 

vi även att vår studie har bidragit med praktiska betydelser för det sociala arbetet och 

socialpolitiken. Vi ser att ett förebyggande arbete behöver ske för att kunna tillgodose klienters 

behov av stöd och hjälp under samhällskriser. Exempelvis att det praktiska stödet för klienters 

förändrings- och motivationsarbete behöver fortgå i högre grad än vad det gjort under covid-19.  

Vi har aldrig tidigare haft en pandemi i modern tid som liknar covid-19 och som påverkat samhället 

i den grad som varit nu. Det kan därmed ha varit svårt att förutse hur den här gruppen skulle 

komma att påverkas av den och i sin tur kan det ha varit svårt att arbeta förebyggande. Vårt resultat 

visar tydligt vad klienterna behöver och saknar, vilket gör den här studiens resultat ännu viktigare 

för framtida liknande kriser och preventivt arbete för att förbättra deras situation. Vår tanke är att 

det behöver föras en diskussion kring vad gruppen bör ha rätt till för att inte förstärka 

utanförskapet. Ett exempel vi fastnade för i resultatet är avslagen på busskort. När klienternas 

sysselsättning försvinner, försvinner även rätten till busskortet. Detta begränsar klienterna då 

busskortet för många kan vara en nyckel till att kunna ta del av samhällslivet och tjänster, som att 

ta sig till andra platser för socialt umgänge eller ta sig till en billigare mataffär för att få ekonomin 

att gå ihop. Ett annat exempel som är viktigt att lyfta är de klienter som blir ytterligare socialt 

utestängda på grund av språkförbristningar och en minskad tillgång till samhällstjänster som kan 

underlätta integrationen. I likhet med rapporten från Länsstyrelsen, Hallands län (2020) ser även vi 

en risk att den ytterligare utestängningen för gruppen kan leda till ökad polarisering i samhället.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studiens resultat se att redan utsatta grupper i samhället tycks 

drabbas mycket hårdare än andra vid denna typ av extrema samhällshändelser. Personer som 

erhåller ekonomiskt bistånd tycks ha en generell sämre psykosocial hälsa än andra, vilken enligt vårt 

resultat försämras ytterligare under pandemin. Det är viktigt att uppmärksamma redan utsatta 

grupper när sådana här kriser sker för att motverka att utsattheten förstärks.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV TILL HANDLÄGGARE 

Uppsala Universitet,  
Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR)  
Socionomprogrammet  

Till informant  

En förfrågan om deltagande i studie.  

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet 
undersöker vi hur livssituationen för personer med låg inkomststandard påverkas av Covid-19, 
genom att intervjua professionella som möter dessa personer. Personer som får ekonomiskt 
bistånd i form av försörjningsstöd har per definition en låg inkomststandard, varför vi vänder oss 
till dig som handläggare på ekonomiskt bistånd. Till vår intervjustudie söker vi handläggare på 
enheter för ekonomiskt bistånd som har direkt kontakt med klienter som erhåller 
försörjningsstöd eller har fått bistånd för livsföringen i övrigt.  

Du tillfrågas därför som handläggare på Ekonomiskt bistånd att delta i vår studie.  

Vi kommer att genomföra studien med intervjuer på cirka 45 minuter som kommer att spelas in 
som ljudfiler. Intervjuerna kommer att hållas via telefon eller digital mötesplattform som Teams 
eller Zoom.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, ett 
skriftligt samtycke kommer även att inhämtas från dig. Det insamlade materialet kommer att 
förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. Den inspelade 
intervjun kommer att transkriberas och presenteras i studien på ett sådant sätt att den inte går att 
härleda till dig som intervjuperson.  

Uppsala den 12/4 - 2021  

Med vänliga hälsningar,  

Socionomstudent Lovisa Lindell & Socionomstudent Sara Österholm  

Telefon: Lovisa: 073 - 563 75 36 & Sara: 072 - 573 02 00  
E-post: lovisalindell@gmail.com & saraerikaosterholm@gmail.com  

Handledare:  
Stina Lindegren, doktorand och handledare,  
Centrum för socialt arbete (CESAR), Sociologiska institutionen,  
Uppsala Universitet  
Telefon: 072 - 999 96 97  
E-post: stina.lindegren@soc.uu.se 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide   

Inledningsvis: Information ges om studiens syfte, deltagarnas anonymitet och frivillighet. Samtycke till att intervjun spelas in inhämtas.  

Bakgrundsinformation:  

Ålder  

Antal år/tid yrkesverksam vid ekonomiskt bistånd  

Tema  Frågor Eventuella följdfrågor  

 

 

Handläggarens 

roll  

Hur har det varit för dig som handläggare att jobba under 

covid-19?  

 

Hur har du haft dina möten med klienter?  -Har det förändrats under corona?  

-Har kontakten med klienter påverkats?  

Upplever du att corona påverkat dig och dina möjligheter i din 

yrkesroll? 

-Möjligheter att hjälpa klienter? 

-Har corona medfört särskilda krav eller 

bestämmelser på arbetsplatsen som påverkat? 

 

 

Livssituationen för 

klienter under 

corona 

Av vilken anledning kan klienter söka bistånd?  Har omfattningen ökat under corona?  

Har anledningarna till att klienter söker bistånd 

förändrats under corona?  

Hur upplever du att klienterna mår under corona?   -Psykisk hälsa  

-Fysisk hälsa  

-Kan ekonomiska situationen påverka?  
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Upplever du att klienternas mående, psykiskt och/eller fysiskt 

har förändrats under corona jämfört med innan?  

- På vilket sätt har måendet förändrats?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronas effekter 

på klienters sociala 

liv  

Upplever du att klienternas sociala liv har påverkats eller 

förändrats under pandemin?  

-Socialt nätverk 

-Familjeliv 

-Fritidsaktiviteter 

-Jobb  

-På vilket sätt har det förändrats? 

-Vilken är din uppfattning kring hur klienternas 

sociala nätverk ser ut? (Återkommande mönster? 

Storlek på nätverk, variation, vilka personer 

nätverket består av, privata/professionella 

kontakter)  

-Har storleken på nätverket förändrats under 

corona?  

Tror du att klienternas ekonomiska situation kan påverka det 

sociala livet?  

-På vilket sätt?  

-Positivt/negativt? 

-Har det förändrats under corona? 

Upplever du att den sociala distanseringen under corona har 

påverkat klienterna?   

- Restriktioner  

-Rekommendationer från FHM  

-På vilket sätt? 

-Positivt/negativt?  

Bortsett från corona, har klienter uttryckt att de på något sätt 

är begränsade i samhället utifrån sin ekonomiska situation? 

-Finns det något som de uttryckt att de inte kan 

göra på grund av sin ekonomi?  

-Tror du att de är begränsade? I så fall hur?  

Upplever du att livssituationen för klienterna har förändrats på 

något annat sätt under corona? Utöver det vi tagit upp.    

-Hur har livssituationen förändrats? På vilket sätt? 

-Hur tror du att livssituationen har förändrats för 

klienterna? 
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Stigma  

Tror du att klienter kan uppleva sig vara stigmatiserade i 

samhället utifrån sin ekonomiska situation?  

-På vilket sätt?  

-Har de själva uttryckt sig vara stigmatiserade? 

Hur?  

Tror du att upplevelsen av stigmatisering har förändrats under 

corona? 

-På vilket sätt? 

-Har det skett en positiv/negativ förändring?  

Utifrån att alla under pandemin är begränsade och behöver 

följa restriktioner om att inte resa, begränsa sina sociala 

kontakter samt att det finns begränsade möjligheter att hitta på 

saker då mycket är nedstängt, tror du att det kan finnas 

någon positiv aspekt för klienterna i den här situationen?  

-Vi sitter alla i samma båt, hur tror du att det 

påverkar klienternas känsla av gemenskap och 

tillhörighet i samhället? 

-Finns det negativa/positiva aspekter?  

Slutfrågor:  

• Har du något ytterligare du vill tillägga eller någon fråga till oss? 

• Är det något du tänkt på som du tycker vi skulle ha frågat om som vi inte tagit upp? 

• Ifall vi har någon fråga i efterhand, har vi möjlighet att ringa eller maila till dig?  

 


