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Abstract 
Previous research has shown that welfare recipients are subject to prejudicial attitudes from 

others while welfare recipients themselves experience feelings of shame related to their need 

to apply for help for their subsistence. The aim of this study was to analyse how welfare 

recipients are depicted in Swedish newspaper media in order to better understand the role that 

the media can potentially play in how welfare recipients are perceived by others and by 

themselves. The empirical material consists of 74 articles published in two leading Swedish 

tabloid newspapers - Aftonbladet and Expressen - during the years 2011 and 2017. With 

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe’s discourse theory, we have been able to identify six 

discursive subject positions that welfare recipients are offered in the material. Our findings 

show that these subject positions contribute to creating a picture of “deserving” and 

“undeserving” welfare recipients with the latter representing a threat to the cornerstones of the 

Swedish welfare state. This picture, however, is not static and between 2011 and 2017, 

subject positions that can be seen as “undeserving” have become more dominant in the 

discourse around welfare recipients.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
När vi berättar för andra människor att vi arbetar inom socialtjänsten med ekonomiskt bistånd 

möts vi inte sällan av fördomar kopplade till mottagare av detta stöd. Dessa fördomar uttrycks 

genom uppfattningar om bl.a. bidragsfusk, lathet, utnyttjande av välfärdssystemet och 

ekonomiskt bistånd som ett alternativ till lönearbete. Att sådana fördomar förekommer 

påvisas också av tidigare forskning om attityder gentemot socialbidragstagare (Halleröd, 

1994). Samtidigt har studier visat att mottagare av ekonomiskt bistånd är lyhörda för rådande 

fördomar och att biståndstagande därmed är behäftat med skamkänslor (Angelin, 2009; 

Starrin, Kalander Blomkvist & Janson, 2003). 

 

Vår uppfattning om förekomsten av dessa fördomar förstärktes ytterligare när vi läste boken 

Fattigfällan, som skildrar tillvaron hos en person som får ekonomiskt bistånd, och där 

författaren skriver att: 

 

När det handlar om att sno åt sig av samhällets pengar för sin överlevnad ska man 

skämmas, det ligger liksom outtalat i luften när man talar med folk /.../ men jag kan 

inte förstå varför skattepengar är så brännande heta just när det kommer till 

socialbidrag /…/ När det gäller skatteavdrag har merparten inga skrupler, vi kan utan 

att rodna berätta om hur vi drar av för resor vi aldrig gör eller köp som inte på något 

vis motiveras av hur nödvändiga de är i jobbet /.../ Samma människor som gör 

vidlyftiga och fantasifulla skatteavdrag kan få ett bistert drag kring munnen när de får 

höra att de fattiga minsann får gratis medicin /…/ Att testa ett avdrag på tio tusen är 

moraliskt accepterat, men att ansöka om nödpengar till mat är skamligt. Jag får inte 

ihop det. Är det inte samma skattemedel vi talar om? /…/ Varför är det ena något 

man skryter med och tipsar grannen om medan det andra är något man tiger om i all 

evighet? Att fiffla med skatten har plötsligt inte ett dugg med vår gemensamma 

skattekista att göra /.../ Fattiga har ju ingen moral, vi vet förstås att det myglas med 

socialbidrag till miljonbelopp. Fattiga har ingen moral och måste hållas kort, fattiga 

som fifflar ”roffar åt sig” medan rika fifflare är smarta. (von Zweigbergk, 2016, s. 

83–84) 
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Ekonomiskt bistånd brukar beskrivas som samhällets yttersta skyddsnät, och av 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlag (SFS 2001:453) framgår att bistånd är till ”den som inte själv kan tillgodose 

sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt”. Ekonomiskt bistånd administreras av 

kommunernas socialtjänst, och är till skillnad från det generella socialförsäkringssystemet inte 

baserat på principer om inkomstbortfall (till exempel sjuk- eller föräldrapenning) eller 

utjämning (exempelvis barnbidrag), utan föregås av en individuell behovsprövning (Fridström 

Montoya 2014, s. 89). 

 

Socialstyrelsens statistik för år 2016 visar att drygt 220 000 hushåll i Sverige erhöll 

ekonomiskt bistånd någon gång under året, vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll. 

Den vanligaste orsaken var arbetslöshet utan arbetslöshetsförsäkring, följt av sociala skäl och 

därefter sjukskrivning med läkarintyg. Ekonomiskt bistånd utgör den enskilt största uppgiften 

för socialtjänsten, inte enbart kostnadsmässigt och sett till antalet klienter, utan även genom 

att sysselsätta en stor andel socialarbetare (Bergmark, Bäckman & Minas 2013, s. 1). 

 

Att en så stor grupp i samhället är föremål för fördomar och upplever skamkänslor samtidigt 

som en stor andel socialarbetare kommer i kontakt med gruppen i sitt dagliga arbete får 

rimligtvis betydelse för det sociala arbetet. Och en viktig fråga blir då var dessa fördomar 

kommer ifrån? 

 

Den information vi inhämtar om omvärlden kommer från en rad olika källor – personliga 

upplevelser, böcker, internet, TV, radio och inte minst tidningarna. Forskningen är inte 

enhällig om vilken roll massmedierna spelar i att påverka och forma den allmänna opinionen, 

men i SOU 2005:56 påpekas att medierna genom sin position som förmedlare av information 

till allmänheten har möjligheten att skapa “‘sociala realiteter', dvs. den verklighetsuppfattning 

som vid en viss tidpunkt är gällande i ett samhälle” (s. 129), samt att media brukar framhållas 

som “en tredje statsmakt” (s. 127).  Mot denna bakgrund menar vi att det är av betydelse att 

granska på vilket sätt svensk media talar om ekonomiskt bistånd och därmed konstruerar 

mottagare av denna ersättning.  
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1.2 Problemformulering 
En inte obetydlig andel av den svenska befolkningen erhåller årligen ekonomiskt bistånd vid 

någon tidpunkt, och det är inte ovanligt att denna grupp är föremål för fördomsfulla attityder 

och stigmatisering samtidigt som gruppen själv upplever skamkänslor. 

 

I föreliggande uppsats utgår vi från idén om att fördomar delvis påverkas av media, och 

uppsatsen har en socialkonstruktionistisk ansats. Centralt för socialkonstruktionismen är 

tanken om att sociala konstruktioner, inklusive de som skapas eller förstärks av tidningarna, är 

tids- och kontextbundna, det vill säga att konstruktionerna är skiftande och påverkas av 

förändringar i samhället i stort.  

 

Den mest aktuella studien vi funnit som undersöker mediebilden av biståndstagare i Sverige 

publicerades år 2013 (Larsen & Dejgaard) med material från perioden 2004–2009, och är en 

jämförande studie där ytterligare två länder ingår (se avsnitt 2.2.3). Sedan dess har det dock 

skett stora förändringar, både i Sverige och internationellt, exempelvis en fördjupning av 

finanskrisen samt flyktingkrisen som satt stor press på de statliga resurserna (Dir. 2017:39), 

och Sverige har även sett ett regeringsskifte under perioden. Larsen & Dejgaard (2013, s. 289) 

påtalar också att både jämförande och nationella studier av hur media skildrar fattiga och 

biståndstagare är sällsynt, med undantag för en sådan forskningstradition i USA. 

 

Mot bakgrund av detta kunskapsunderskott anser vi att det finns ett behov av studier som 

belyser mediala diskurser om biståndstagare i ljuset av de strukturella förändringar vi sett det 

senaste decenniet.  

1.3 Syfte  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera hur 

biståndstagare framställs i ledande kvällspress. 

1.4 Frågeställningar 
● Hur konstrueras biståndstagare diskursivt i kvällstidningarna? 

● Vilka identiteter tillskrivs biståndstagare? 

● Om och i så fall hur har konstruktionen förändrats över tid? 
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1.5 Avgränsningar och centrala begrepp 
Uppsatsen avgränsas till att undersöka den diskursiva konstruktionen av biståndstagare i två 

kvällstidningar 2011 samt 2017. Utifrån det empiriska materialet kan vi således bara göra 

anspråk på att visa ett utsnitt, och andra tänkbara konstruktioner kan återfinnas i andra typer 

av medier och under andra perioder. Fokus ligger därtill på de språkliga utsagorna, och 

uppsatsen kommer inte att handla om biståndstagares sociala realiteter. 

 

Med ekonomiskt bistånd avser vi försörjningsstöd omfattande riksnorm och skäliga kostnader 

utanför riksnorm, samt kostnader för livsföringen i övrigt. Listan på vad som kan tänkas ingå i 

det sistnämnda kan göras lång, varför vi nöjer oss med att förtydliga att vi inte avser bistånd 

till olika former av stöd- eller hjälpinsatser som kan beviljas enligt samma lagrum (4 kap. 1 § 

SoL).  

 

Även termerna socialbidrag och försörjningsstöd används synonymt i föreliggande studie, i 

de fall de förekommer i den litteratur vi hänvisar till samt i de texter vi valt att analysera. 

Således kommer vi också att använda benämningar som socialbidragstagare och bidragstagare 

utöver biståndstagare eller mottagare av ekonomiskt bistånd. 

 

Diskurs kan något förenklat beskrivas som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

 

Subjektspositioner är de identiteter och roller som erbjuds individen inom ramen för en eller 

flera diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 48). 
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2. Forskningsöversikt 

Följande kapitel innehåller en redogörelse för vår sökprocess, samt en presentation av delar av 

forskningsfältet som kontextualiserar vår egen studie. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning av forskningsläget. 

2.1 Sökprocess 
Sökord: ekonomiskt bistånd, socialbidrag, försörjningsstöd, social assistance, 

socialbidragstagare, welfare recipients, attityder, attitudes, fördomar, prejudice, stereotyper, 

stereotypes, stigma, stigmatisering, media, diskurs, discourse, diskursanalys, discourse 

analysis. 

 

För att hitta litteratur har vi använt oss av sökmotorerna EBSCO Discovery Service (EDS), 

Google Scholar samt Pro Quest Social Sciences, och använt valda sökord i olika 

kombinationer. Vi har i den utsträckning det varit möjligt använt oss av forskning som gjorts i 

en svensk kontext. Där vi funnit luckor har vi i första hand vänt oss till de nordiska 

grannländerna, men därefter även till övrig internationell forskning. I de artiklar vi funnit 

relevanta har vi därtill använt oss av referenserna för att hitta ytterligare litteratur. Som ett 

komplement har vi även valt ut artiklar ur Socialvetenskaplig tidskrift samt Socionomens 

forskningssupplement som inte fångats upp i vår initiala sökning, och även där utgått från 

referenslistor. Detsamma gäller för uppsatser med liknande och angränsande ämnen. Vi har i 

första hand tittat på forskning som gjorts i närtid, men har i övrigt inte gjort några tidsmässiga 

avgränsningar. 

2.2 Kunskapsområdet 
Forskningen på området är i huvudsak koncentrerat till tre olika teman. Dels 

klientupplevelser, bakomliggande orsaker till biståndstagande samt fördelningen av 

mottagande i befolkningen, därefter arbetet med ekonomiskt bistånd utifrån bland annat 

organisatoriska och juridiska villkor samt studier med fokus på socialsekreterarrollen, och till 

sist den historiska utvecklingen av svensk socialpolitik (Björk, Bergström Casinowsky & 

Håkansson, 2016). Vi har därför funnit förhållandevis lite forskning om hur ekonomiskt 

bistånd och biståndstagare diskuteras i media, och i synnerhet diskursanalytisk sådan. Då 
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allmänhetens attityder och de fördomar vi själva mött väckte vårt intresse för ämnet har vi valt 

att komplettera översikten med forskning som belyser detta, samt även studier om klienters 

egna upplevelser kopplade till just omgivningens attityder och fördomar. Då en av studiens 

utgångspunkter är att media påverkar allmänhetens uppfattningar och attityder kommer vi 

därtill att presentera forskning som belyser medias makt. För att sätta det ekonomiska 

biståndet i ett historiskt sammanhang inleds översikten med en kort överblick av dess 

utveckling det senaste seklet. 

2.2.1 Från fattigvårdsstöd till ekonomiskt bistånd 
I sin avhandling presenterar Rauhut (2002, s. 20ff) en översikt av den svenska lagstiftning 

som reglerat samhällets stöd till individer som av olika skäl saknat förmåga att försörja sig 

själva. Översikten tar sin början vid införandet av 1918 års Fattigvårdslag, med ett nedslag i 

1956 års Socialhjälpslag och sträcker sig fram till 1980 års Socialtjänstlag som trädde i kraft 

den första januari 1982.  

 

Fattigvårdslagen från 1918 omfattade individer med försörjningshinder relaterade till 

ålderdom, sjukdom samt fysiska eller mentala handikapp, under förutsättning att ingen annan 

kunde hjälpa dem, och lagstiftningen genomsyrades – som namnet antyder – i allt väsentligt 

av en fattigvårdssyn. Stödet vid tidpunkten inkluderade boende (vilket i realiteten innebar 

inackordering i fattighus), livsmedel och kläder, läkarvård och medicin samt 

begravningskostnader. Det så kallade fattigvårdsstödet medförde att mottagaren 

omyndigförklarades, och innebar avkall på en rad medborgerliga rättigheter såsom rösträtt i 

allmänna val och rätten att ingå äktenskap (fram till 1945), och mottagaren hade inte heller 

rätt att flytta från kommunen. Stödet var inte formulerat som en rättighet, och utgivna medel 

kunde återkrävas (Rauhut, 2002). 

 

Fattigvårdslagen kom sedermera att ersättas av 1956 års Socialhjälpslag, som utmärkte sig 

från sin föregångare genom att delas upp i en obligatorisk och en frivillig del. Fortfarande var 

det samma målgrupp – med tillägget personer som av hälsoskäl måste avstå arbete för att 

återfå hälsan – som omfattades av den obligatoriska delen, som nu hade utökats till att 

inkludera även möbler och husgeråd samt tandvård. Den frivilliga delen kunde därtill omfatta 

individer som drabbats av arbetslöshet eller olika former av arbetsmarknadskonflikter, men 

detta var upp till de enskilda myndigheterna att besluta om. Någon automatisk 

omyndigförklaring skedde nu inte längre, utan enbart i de fall myndigheten fann det lämpligt, 



7 
 

och mottagare hade återfått sin rösträtt såväl som rätten att ingå äktenskap och flytta. Dock 

var stödet inte heller nu formulerat som en rättighet, men däremot kunde enbart det frivilliga 

stödet återkrävas (Rauhut, 2002). 

 

Den socialtjänstlag vi tillämpar idag sjösattes år 1982, och kom att innebära en rad 

förändringar. Till att börja med skiljer den sig från sina detaljreglerade föregångare genom sin 

ramlagskonstruktion. För det andra kom den att omfatta många fler än tidigare, numera alla 

som av olika skäl inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Stödet har kommit att 

inkludera allt fler kostnadsposter, kan inte återkrävas annat än då de utgivits som ett explicit 

lån, och mottagandet innebär inte längre några inskränkningar i de medborgerliga 

rättigheterna (Rauhut, 2002). Stödet är numera formulerat som en rättighet, men Stranz (2007, 

s. 14) argumenterar för att lagen till följd av sin konstruktion bidrar till en låg förutsebarhet 

som utmanar rättssäkerheten, och att det i och med detta går att ifrågasätta huruvida 

ekonomiskt bistånd verkligen kan anses vara en medborgerlig rättighet. I modern tid har lagen 

vid flera tillfällen reformerats, men behållit sin ursprungliga konstruktion. Besvärsrätten 

begränsades mellan 1998–2002, 1998 fick kommunerna ett ökat ansvar för aktivering av 

biståndsmottagare vilket inneburit hårdare krav på den enskilde, och 2002 ökade kraven på 

vissa grupper av mottagare (Hollander 2012, s. 33ff).  

 

I takt med uppbyggnaden av det generella socialförsäkringssystemet har de grupper som 

tidigare dominerat fattigvården till följd av ålderdom, sjukdom, arbetslöshet och barnafödande 

getts möjlighet att klara sin försörjning med hjälp av andra förmåner, och ersatts av i 

huvudsak unga personer, utrikesfödda i arbetsför ålder samt ensamstående mödrar (Halleröd, 

2003). Och tvärtemot intentionen om ekonomiskt bistånd som en tillfällig hjälp har 

bidragstiden istället ökat (Salonen, 2013, s. 7f). Samtidigt menar Bergmark (2013) att det 

ekonomiska biståndet har urholkats till följd av att uppräkningen av bidragsnormen följt 

prisutvecklingen för så kallad baskonsumtion, och inte utvecklingen av de disponibla 

inkomsterna. Ekonomiskt bistånd har därför i allt mindre utsträckning kommit att spegla den 

allmänna standardökningen i samhället.  

2.2.2 Media och makt 
Att massmedierna har möjligheten att påverka allmänhetens uppfattningar av olika fenomen 

och samhällsgrupper är ett relativt välbeforskat ämne. En av de kanske mest kända studierna 

är Policing the Crisis (2013) som publicerades av Hall et al. Studien är en analys av den 
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samhälleliga reaktionen på personrån i Storbritannien under 1970-talet. Hall et al. menar att 

den mediala konstruktionen av personrån aktivt bidrog till att skapa en “moralpanik” kring 

fenomenet. De menar vidare att fenomenet inte var något nytt i sig och att personrån länge 

varit ett problem, men genom att framställa fenomenet på ett visst sätt gjordes det om till ett 

nytt och specifikt fenomen där etnicitet var av särskild betydelse. Samhällets reaktioner på 

detta “nya” fenomen hade långtgående konsekvenser för framförallt svarta ungdomar som 

pekades ut som ett hot. Författarna beskriver massmedierna som en så kallad secondary 

definer som förmedlar en bild av fenomen, individer och grupper som i första hand skapas av 

primary definers som exempelvis politiker, polisen, experter och så vidare. Genom att kunna 

välja ut vem som kommer till tals och vad som sägs – både vad gäller rena nyhetsartiklar och 

via ledare och andra opinionsbildande artiklar – kan medierna framställa en viss bild och 

samtidigt framstå som neutral. 

 

Även van Dijk (1995) skriver att skenet av neutralitet skapar stora förutsättningar för 

massmediernas möjlighet “to control to some extent the minds of readers or viewers” (a.a., s. 

10f), då mottagaren är mindre ifrågasättande om hen anser att den bild som förmedlas är 

opartisk. van Dijk anser att medierna besitter en oerhörd makt att påverka hur allmänheten 

uppfattar vissa grupper, vilket därmed kan bidra till stigmatisering. Makt är ett förekommande 

tema i litteraturen och enligt Link & Phelan (2001, s. 375) är stigmatisering beroende av makt 

- det krävs makt för att kunna definiera vad som är normalt och vad som är avvikande. 

 

I ett svenskt sammanhang har en offentlig utredning behandlat strukturell diskriminering och 

stigmatisering där mediernas roll tas upp. Mediernas Vi och Dom (SOU 2006:21), som 

namnet antyder, är en utredning av hur de svenska massmedierna bidrar till att skapa en “vi 

och dom”-mentalitet där invandrare eller de med invandrarbakgrund pekas ut som ett problem 

eller som de avvikande “andra”. 

2.2.3 Ekonomiskt bistånd i media 
Larsen & Dejgaard (2013) utgår ifrån att berättelser och bilder i massmedia formar våra 

uppfattningar om och skapar stereotyper av bidragstagare, och att detta påverkar huruvida vi 

anser att dessa personer är värdiga eller ovärdiga mottagare. De argumenterar för att 

mediebilderna skiljer sig åt mellan olika välfärdsregimer (baserat på Esping-Andersens 

typologi av relationen mellan stat, marknad och familj) och att dess institutionella logik 

medverkar i hur bidragstagare framställs, vilket de också får stöd för i sin jämförande analys 
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av brittisk, dansk och svensk nyhetspress perioden 2004–2009. Genom en tematisering av 

artiklarna delades de upp i ämnen som skildrar bidragstagare i ett positivt respektive negativt 

ljus, och som därmed påverkar huruvida bidragstagare uppfattas som värdiga eller ovärdiga. 

Deras resultat visade att den mediala bilden av fattiga och bidragstagare var mer positiv i de 

socialdemokratiska välfärdsregimerna (Danmark och Sverige) än i den liberala 

(Storbritannien), och de positiva ämnena i svensk media utgjorde sammanlagt 62 procent. De 

positiva ämnen som var mest framträdande i svensk kontext handlade om barnfattigdom, 

generell fattigdom och ekonomisk utsatthet samt att vara “fast i systemet” på grund av 

exempelvis krånglig byråkrati eller fel i välfärdssystemet. De negativa ämnen som var mest 

framträdande i svensk media handlade istället om utsatta områden, invandringsfrågor som inte 

är relaterade till strukturella problem samt politiska förslag som ställer hårdare krav på 

bidragstagare. 

 

Den mediala konstruktionen och dess påverkan på allmänhetens attityder gentemot 

bidragstagare har studerats i Storbritannien i ljuset av en rad upplopp som skedde runt om i 

landet år 2011 till följd av en polisskjutning med dödlig utgång (Reeves & de Vries, 2016). 

De så kallade “urban poor” (vi har inte funnit någon bra översättning av begreppet, men tolkar 

det som i huvudsak etniska minoriteter bosatta i marginaliserade områden) pekades ut som 

särskilt delaktiga i upploppen, och en debatt kring Storbritanniens välfärdspolitik blossade 

upp med fokus på huruvida denna grupp var förtjänta av bidrag eller ej. Författarna delade 

upp de undersökta artiklarna utifrån de tre kategorierna; positiva, negativa och neutrala, och 

fann att de högerorienterade tidningarna (Daily Mail och Mail on Sunday) uppvisade 7, 80, 

respektive 13 procent fördelat över kategorierna, medan de vänsterorienterade tidningarna 

(The Guardian och The Observer) uppvisade motsvarande 59, 6, respektive 34 procent. 

Positiva artiklar tog typiskt sett ställning för att deltagare i upploppen har rätt till bidrag, 

negativa artiklar förespråkade att deltagare i upploppen skulle fråntas rätten till bidrag, och 

neutrala artiklar tog varken ställning för eller emot. Med hjälp av en enkätstudie undersöktes 

sedan skillnader i attityder före och efter upploppen, och deltagarna fick ta ställning till a) 

många bidragstagare förtjänar inte hjälp; b) häromkring kan de flesta arbetslösa hitta ett jobb 

om de verkligen vill; samt c) de flesta med understöd fifflar på olika sätt. Ingen skillnad 

påträffades mellan läsare och icke-läsare av nyhetstidningar före händelserna, medan läsare 

var mer benägna att hålla med i dessa påståenden efter händelserna. Utifrån tesen om att dessa 

skillnader i attityder främst var koncentrerad till läsare av högerorienterade tidningar gjordes 

separata analyser av höger- och vänsterläsare i förhållande till icke-läsare. Resultaten visade 
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dock ingen signifikant skillnad mellan läsare av höger- och vänsterorienterade tidningar, och 

negativa attityder visade sig i vissa avseende vara större hos vänsterläsare, någon som 

förvånade författarna, och som menar att detta eventuellt kan förklaras med att urvalet i denna 

grupp var litet vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Esmark & Schoop (2017) har med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersökt huruvida 

politisk reformering påverkar mediebilden av bidragstagare i Danmark. Forskarna ställer dels 

frågan om partier som står bakom nedskärningar i socialbidraget använder olika inramningar 

av bidragstagare som framställer dem som ovärdiga, och dels om den mediala inramningen i 

så fall avspeglar detta. Exempel på inramningar som framställer bidragstagare som ovärdiga 

bygger bland annat på föreställningar om att bidragstagare saknar incitament för att jobba 

eller utbilda sig, och detta förklaras med ett rationellt ekonomiskt beteende i betydelse att 

höga bidrag minskar drivkraften, varför bidragen behöver sänkas. Inramningar som 

framstället bidragstagare som värdiga bygger istället på föreställningar om exempelvis brist 

på jobb eller marginalisering, och förklaras med bland annat ekonomiska cykler eller sociala, 

psykologiska och fysiska problem som hindrar bidragstagaren från att försörja sig själv, varför 

höga bidrag behövs för att öka utjämningen. Studien bekräftar deras första tes om att partier 

som står bakom nedskärningar framställer bidragstagare som ovärdiga, medan tesen om att 

den mediala inramningen avspeglar den politiska i huvudsak vederläggs. Trots att media 

tenderade att bli mindre kritisk och mer benägen att framställa bidragstagare som ovärdiga i 

anslutning till sådana förändringar i den politiska inramningen var den mediala bilden 

övervägande positiv i jämförelse.  

 

En av utgångspunkterna i Lundströms (2011) avhandling är att de sätt på vilket bidragsfusk 

framställs i den offentliga debatten får konsekvenser för allmänhetens föreställningar om 

fenomenets omfattning, och författaren belyser med hjälp av en innehålls- samt diskursanalys 

hur bidragsfusk diskuterats i bl.a. fyra svenska nyhetstidningar (Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet samt Expressen) perioden 1990–2010. Analysen är inte begränsad till 

enbart socialbidrag, utan omfattar även förmåner ur det generella socialförsäkringssystemet. 

Med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen fann Lundström att antalet nyhetsartiklar som 

behandlar bidragsfusk har ökat alltsedan 1990-talet, och att förekomsten var som störst i 

mitten av 1990-talet och mellan 2002–2008. Studien visar att socialbidragsfrågor var vanligt 

förekommande i debatten perioden 1995–1997, och genom att undersöka samförekomsten av 

ord i artiklar fann författaren starka kopplingar mellan bidragsfusk och socialbidrag under 
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samma period. Under senare perioder har det offentliga samtalet om bidragsfusk istället 

alltmer kommit att relateras till sjukförsäkringen. En parentes i sammanhanget, då studien 

framförallt fokuserar på bidragsfusk, var att undersökningen av samförekomst av ord i 

meningar (redovisat som diskursiva nätverk) visade på att begreppet bidragsberoende enbart 

kopplades till programformen socialbidrag under samtliga undersökta perioder.  

2.2.4 Allmänhetens attityder till ekonomiskt bistånd 
I tider av hög arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt har det visat sig att allmänhetens stöd 

för socialbidragstagande minskar (Kuivalainen & Erola, 2017), och därmed att attityderna i 

samhället förändras i relation till strukturella förändringar och konjunktursvängningar. 

Resultaten uppvisade dock köns- och klasskillnader, då kvinnor generellt var mer positiva än 

män, samt att arbetare i regel hade en mer negativ inställning än tjänstemän, varpå författarna 

förkastar tesen om altruism hos dem som främst riskerar att drabbas av nedskärningar. 

Däremot uppvisade de som hade erfarenhet av arbetslöshet, antingen egen eller genom en 

nära partner, ett större stöd för bidragstagande. Studien – som är baserad på enkätsvar – är 

gjord i Finland, som liksom Sverige räknas till de socialdemokratiska välfärdsregimerna och 

har ett behovsprövat bidragssystem, varför resultaten med viss försiktighet kan tänkas vara 

giltiga även i en svensk kontext.  

 

Stigmatiserande attityder gentemot arbetslösa har påvisats i enkätsvar från Statistiska 

Centralbyråns arbetskraftsundersökning, som visade på utbredda uppfattningar om att 

arbetslöshet beror på individuella faktorer och att individen kan få ett jobb om hen bara vill, 

samt att samhället borde kunna ställa högre krav på den som erhåller arbetslöshetsersättning 

(Furåker & Blomsterberg, 2003). Studien behandlar förvisso en annan typ av ersättning än 

den som föreliggande uppsats studerar, men kan ändå ge en fingervisning om attityder till 

ersättningar i allmänhet. 

 

Halleröd (1994) betonar tre aspekter av omgivningens attityder gentemot socialbidragstagare, 

för det första dess påverkan på socialbidragstagares självuppfattning och upplevelse av 

stigmatisering, dels dess påverkan på människors villighet att kontakta socialtjänsten, och till 

sist det långsiktiga inflytandet som dessa attityder kan ha på socialtjänsten som organisation. I 

artikeln påvisar författaren omfattande negativa uppfattningar hos befolkningen gentemot 

socialbidragstagare, och i den enkätstudie som analysen är baserad på instämde närmare 

hälften av respondenterna helt eller delvis i påståendena att många får bidrag på grund av fusk 
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samt att många bidragstagare är lata och saknar ambitionen att förändra sin situation. De 

negativa uppfattningarna visade sig vara genomgående då analysen endast uppvisade små 

skillnader mellan olika samhällsgrupper, även vid identifierandet av riskgrupper med 

ansträngd ekonomi. Mot bakgrund av dessa resultat poängterar Halleröd nödvändigheten av 

ett informationsarbete riktat till allmänheten kring bidragstagandets realiteter, men 

understryker också svårigheten i denna uppgift sett till den heterogenitet som bidragstagare 

som grupp uppvisar. 

 

Allmänhetens stöd för universell välfärdspolitik kan skilja sig åt i förhållande till olika 

aspekter av välfärdsstaten, och Svallfors (2011) förespråkar ett multidimensionellt perspektiv 

för att fånga in detta, där ett av flera mått är uppfattningar om fusk. I sin analys baserad på 

svar från den så kallade Välfärdsstatsundersökningen, en enkätstudie som genomförts åren 

1986, 1992, 1997, 2002 samt 2010, fann Svallfors att misstankar om fusk och utnyttjande 

minskade i samband med finanskrisen under 1990-talet samt att den senaste studien år 2010 

uppvisade den lägsta nivån av misstankar. Författaren betonar det anmärkningsvärda i denna 

nedgång mot bakgrund av att den offentliga debatten om bidragsfusk varit som mest 

omfattande under dessa perioder (jfr Lundström, 2011). 

2.2.5 Ekonomiskt bistånd och skam 
Starrin, Kalander Blomkvist & Janson (2003) har med hjälp av enkäter och intervjuer 

undersökt skamkänslor relaterat till mottagande av ekonomiskt bistånd, där drygt hälften av 

respondenterna uppgav att det skulle vara förargligt om t.ex. en granne fick veta att man var 

mottagare av ekonomiskt bistånd, och 47 procent uppgav att de upplevde skam i samband 

med besök hos socialtjänsten. I intervjuerna bekräftades känslorna av skam över att bli sedd 

på socialkontoret, samt även upplevelser av att omgivningen ser ner på en. 

 

Unga vuxna som varit långvarigt arbetslösa och socialbidragstagande har i intervjuer (Angelin 

2009, s. 173–206) uttryckt skamrelaterade upplevelser och känslor när de fått frågan om vad 

som varit värst under den tid de saknat arbete och fått socialbidrag. Dessa berättelser var 

vanligast förekommande hos de kvinnliga intervjupersonerna, och var kopplade till social 

underordning och brist på erkännande och respekt från såväl socialtjänsten som omgivningen 

i stort. Skammen i relation till socialtjänsten utgjordes dels av egna olustkänslor av att 

identifiera sig som socialbidragstagare, i vissa fall av konkreta händelser i form av att ha blivit 

illa bemött, men även upplevelser av att behöva göra avkall på den egna integriteten i kontakt 
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med myndigheten. I relation till den övriga omgivningen var skammen framförallt kopplad till 

moraluppfattningar och stereotypa bilder av socialbidragstagare vilket leder till 

ifrågasättanden, och flera respondenter uttryckte att de i vissa fall känt sig tvungna att 

argumentera för att rättfärdiga sitt bidragstagande, och i andra fall dölja det.  

2.3 Sammanfattning av kunskapsområdet  
Den rättsliga reglering som omgärdar ekonomiskt bistånd har genomgått en rad förändringar 

de senaste 100 åren, och har gått från att omfatta ett fåtal grupper av hjälpbehövande till att 

numera gälla alla som av olika anledningar inte kan få sina behov tillgodosedda på andra sätt. 

Mottagande innebär inte längre några inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna, och 

biståndet har också blivit generösare, i så mån att det kommit att omfatta fler kostnadsposter, 

något som dock inte gäller för själva riksnormen som uppvisar ett allt större avstånd till övriga 

samhällets disponibla inkomster. Och även om den reglering vi har idag i allt väsentligt skiljer 

sig från den tidigare Fattigvårdslagen tycks samhället inte helt ha skakat av sig 

fattigvårdsprägeln. Detta visar inte minst den forskning som bedrivs om biståndstagares egna 

upplevelser, som bland annat präglas av känslor av skam inför samhällets nedlåtande 

attityder, motstånd mot att identifiera sig som socialbidragstagare samt upplevelser av att bli 

illa bemött av socialarbetare.  

 

Forskning som belyser medias makt i samhället betonar dess påverkan på allmänhetens 

uppfattningar samt konsekvenserna för de grupper och individer som blir föremål för medias 

uppmärksamhet. Vissa grupper av människor i egenskap av politiker, experter och 

makthavare ges också ett mycket stort medialt utrymme i förhållande till de grupper och 

individer som det talas och skrivs om. Samtidigt finns det forskning som visat på att 

allmänhetens misstankar om bland annat fusk och utnyttjande av bidragssystemen minskat 

under perioder då ämnet diskuterats som mest i den offentliga debatten, vilket tyder på att det 

inte finns något enkelt samband mellan förekomsten i media och allmänhetens attityder. 

Studier har också påvisat hur attitydförändringar istället kan ses i relation till strukturella 

omständigheter som konjunktursvängningar och större samhälleliga händelser.  

 

Ingen av de presenterade studierna som belyser biståndstagares närvaro i media gör detta 

genom diskursanalys, med undantag för Lundström som dock undersöker framställningen av 

bidragsfusk men i en bredare omfattning än enbart ekonomiskt bistånd. Utifrån den forskning 
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som vi har hittat förekommer biståndstagare som en redan konstituerad grupp, varpå vi menar 

att det finns en kunskapslucka avseende förståelse för konstruerandet av biståndstagare. I 

svensk kontext är studier som undersöker biståndstagare i media därtill få, och den senaste 

studien vi funnit analyserar material från perioden 2004–2009, varför det saknas kunskap om 

hur den nutida mediebilden ser ut. 
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3. Teori och metod 

Följande kapitel inleds med en introduktion till socialkonstruktionismen i egenskap av en för 

diskursanalys gemensam vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, och följs av en närmare 

genomgång av diskursteori utifrån Laclau & Mouffes begreppsapparat så som den tolkats av 

Winther Jørgensen & Phillips (2000). Det diskursanalytiska angreppssättet utgör inte enbart 

teori utan omfattar även metod, vilket gör diskursanalysen till en teoretisk och metodologisk 

sammanflätning som inte utan vidare kan separeras från varandra (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 10), varför vi har valt att presentera det som ett kapitel. Avslutningsvis 

resonerar vi kring valet av vår valda teori och metod. 

3.1 Socialkonstruktionism 
Gemensamt för olika former av diskursanalyser är att de vilar på en socialkonstruktionistisk 

grund (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s. 11), och föreliggande studie har därmed 

ofrånkomligt en socialkonstruktionistisk ansats.  

 

Socialkonstruktionismen kan ses som ett övergripande ramverk, och Burr (2003, s. 2ff) menar 

att det saknas en enhetlig definition, men betonar fyra premisser som är gemensamma för 

perspektivet: 

 

● Ett kritiskt förhållningssätt till förgivettagen kunskap 

Det vi tror oss veta om världen är produkter av vårt sätt att definiera och kategorisera 

den, och inte objektiva sanningar. Våra kunskaper är med andra ord inte direkta 

avspeglingar av verkligheten, och även den kunskap som vi med föreliggande uppsats 

hoppas kunna bidra med är en social konstruktion och således bara en av många 

tänkbara representationer av verkligheten. 

 

● Historisk och kulturell bundenhet 

Vår kunskap och vårt sätt att uppfatta världen är föränderligt, och varierar över tid 

samt påverkas av rådande kultur. Kunskap liksom uppfattningar om sociala problem är 

därmed inte statiskt, utan en alltjämt pågående process. 
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● Kunskap uppstår i sociala processer 

Vi skapar och upprätthåller kunskap och således vår världsbild genom sociala – och 

därmed språkliga – interaktioner, där det förs en ständig kamp om vad som ska 

uppfattas som “sanning”. 

 

● Kunskap hör ihop med socialt handlande 

Med varje konstruerad världsbild följer en uppsättning tänkbara handlingsalternativ, 

medan andra utesluts. Våra konstruktioner av verkligheten är därmed förknippade med 

makt, eftersom våra sociala konstruktioner får konsekvenser för oss i praktiken. 

 

Mot bakgrund av dessa premisser följer en anti-essentialistisk syn på verkligheten (Burr 2003, 

s. 6), vilket innebär att verkligheten inte ser ut som den gör av nödvändighet eller oberoende 

av dess betraktare. Inom ramen för vår studie kan vi därför säga att “biståndstagare” inte har 

en objektiv existens, utan att det istället är en kategorisering präglad av historiska och 

kulturella förhållanden samt sociala och språkliga förhandlingsprocesser som formar våra 

förväntningar på och tillskriver “biståndstagare” bestämda egenskaper. Detta innebär i sin tur 

att “biståndstagare” som social kategori skulle kunna konstrueras annorlunda (a.a., s. 48).  

 

Språket föregår tanken på så sätt att våra språkliga kategoriseringar avgör vilka tankar som 

överhuvudtaget är möjliga att tänka (Burr 2003, s. 47f), och om socialkonstruktionismen i sin 

mest extrema form skriver författaren att ”[a]ll the objects of our consciousness, every ’thing’ 

we think of or talk about, including our identities, our selves, is constructed through language, 

manufactured out of discourses. Nothing has any essential, independent existence outside of 

language; discourse is all there is” (a.a., s. 105), vilket leder oss vidare till diskursteorin. 

3.2 Diskursteori  
I anslutning till diskursbegreppet ryms en mängd olika teorier, men gemensamt för flera av 

dem är tanken om att sättet som vi beskriver världen på och dess sociala relationer, identiteter, 

grupper och så vidare inte är en passiv eller objektiv återspegling av verkligheten. Diskurser 

är tvärtom aktiva och föränderliga och bidrar till att skapa och omskapa världen och allt den 

består av (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Vår förståelse av verkligheten är därmed 

beroende av språket, eftersom det är genom språket som vi skapar representationer av 

verkligheten. Detta innebär inte ett förnekande av objektets existens utanför diskurserna, utan 
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snarare att det får sin betydelse först när vi sätter in det i ett meningsgivande sammanhang 

(a.a., 15).  

 

Laclau & Mouffe bygger sin diskursteori på en modifiering och sammansmältning av två 

andra teoretiska traditioner; strukturalismen/poststrukturalismen som erbjuder förståelse av 

betydelse, och marxismen som bidrar med idéer om det sociala (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 32). Förståelsen av betydelsebildning tar sin utgångspunkt i strukturalismens, och i 

synnerhet Ferdinand de Saussures språkuppfattning som menar att verkligheten tilldelas 

betydelse genom sättet vi med hjälp av språket förbinder tecken (ord eller ordföljder) med 

ting och som skiljer dem från varandra på bestämda sätt, samt poststrukturalismens 

invändning mot att strukturen aldrig kan fixeras så entydigt på grund av språkets dynamik och 

grundläggande instabilitet. Det är denna instabilitet som öppnar upp för analys, eftersom 

betydelsen av ett tecken därmed är kontingent; möjlig men inte nödvändig (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 16ff).  

 

Laclau & Mouffe gör dock ingen åtskillnad mellan språkliga och icke-språkliga praktiker, 

utan menar att hela det sociala fältet – språk, samhälle, institutioner, grupper och identiteter – 

kan ordnas enligt samma logik, och dekonstruerar därmed den marxistiska 

historiematerialismen som ser ekonomin som determinerande, genom deras uppfattning om 

att dessa betydelsebildningar får såväl sociala som materiella konsekvenser och att diskursen 

således är fullständigt konstituerande för vår värld (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 16, 

25f, 40ff). För att exemplifiera med ämnet för vår uppsats så konstrueras biståndstagare – som 

i allra högsta grad existerar – diskursivt utifrån betraktaren, och kan av olika personer i olika 

sammanhang förstås och beskrivas som en individ som fallit offer för strukturella eller andra 

olyckliga omständigheter eller en individ som är arbetsskygg. De olika diskurserna påkallar 

därmed olika attityder, handlingar och interventioner, men biståndstagare konstitueras också 

materiellt i det fysiska rummet genom institutioner som exempelvis socialtjänstkontoret och 

Arbetsförmedlingen, som också är en del av diskursen.  

3.2.1 Diskursteoretiska begrepp 
Laclau & Mouffe har formulerat en mängd analytiska begrepp i anslutning till sin teori, varav 

endast ett urval av dessa kommer att användas explicit i vår studie. Här redogör vi dock 

översiktligt för några centrala begrepp som vi anser är av vikt för att öka läsarens förståelse av 

deras resonemang och därmed vår analys.  
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Diskurs ses som en fixering av betydelse inom ett bestämt fält, men denna fixering är aldrig 

slutgiltig och är därmed öppen för förhandling. Tecken, alltså ord och ordföljder, får inom 

ramen för en given diskurs sin betydelse genom sitt förhållande till andra tecken, varav de 

som har fixerats kallas moment, medan de tecken vars betydelse det ännu råder förhandling 

om kallas element. Element som är särskilt öppna för betydelsetillskrivningar kallas för 

flytande signifikanter, och utgörs av de tecken vars betydelse flera diskurser konkurrerar om 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33f). Genom att reducera möjliga betydelser hos 

elementen försöker diskursen omvandla dem till moment, och detta sker genom artikulation 

som beskrivs som “varje praktik som skapar en relation mellan elementen så att elementens 

identitet förändras” (a.a., s. 35). Skulle vi exempelvis hävda att lathet och fusk är utmärkande 

för biståndstagare har vi således via artikulation reducerat möjliga betydelser och omvandlat 

dessa element till moment i diskursen om biståndstagare.  

 

Inom en given diskurs kretsar tecken kring en nodalpunkt som kan förstås som ett 

privilegierat tecken som befinner sig i diskursens centrum, och det är framförallt i förhållande 

till denna som deras innebörd fixeras och betydelse utkristalliseras. Nodalpunkter är dock 

relativt innehållslösa så länge de inte placeras i en bestämd diskurs, vilket innebär att 

nodalpunkter är både element och flytande signifikanter till sin natur (a.a., s. 35).  

 

En diskurs konstitueras därtill även utifrån de betydelser som den uteslutit och som befinner 

sig i det diskursiva fältet, varav dessa betydelser i varierande utsträckning utmanar diskursens 

entydighet då de konkurrerar inom ramen för samma domän (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.33f), och författarna skriver att “[b]ara genom att hela tiden se på vilka möjligheter 

som stängs ute kan man få upp ögonen för vilka sociala konsekvenser som följer av konkreta 

diskursiva struktureringar av det sociala” (a.a., s. 45).  

3.2.2 Diskursiv identitet 
Inom ramen för en diskurs interpelleras (försätts) individer i olika subjektspositioner till vilka 

det knyts särskilda förväntningar, och som därmed sätter gränser för vad individen kan säga 

och göra. Genom vårt språk konstruerar vi med andra ord identiteter, som i likhet med 

diskurserna är föränderliga. Vidare ses subjektet som fragmenterat eftersom det kan ha flera 

identiteter inom olika diskurser, och till följd av att subjektet kan interpelleras av flera 

diskurser samtidigt och därmed i princip alltid identifiera sig på olika sätt i en bestämd 

situation är subjektet i regel överdeterminerat (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 48ff). I 
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ett givet sammanhang kan subjektet som är i fokus för vår studie identifiera sig som 

biståndstagare såväl som förälder, man, kvinna, partner – ja, kort sagt vad som helst. 

Gruppbildning uppfattas utifrån samma princip som individuell identitet, och såväl individuell 

som kollektiv identitet skapas genom en reducering av möjliga identiteter och genom att 

ignorera de skillnader som kan finnas inom gruppen. Identitet kan därmed också förstås 

relationellt, vilket betyder att man är något eftersom det finns något man inte är. Centralt för 

just gruppbildningsprocesser är dock representation, vilket innebär att grupper existerar först 

när de har artikulerats genom att någon talar om gruppen eller på gruppens vägnar, men det 

behöver inte nödvändigtvis finnas samstämmighet mellan den som representerar och de som 

representeras (a.a., s. 51ff).  

 

Ibland uppstår dock konflikter mellan motstridiga subjektspositioner som hindrar varandra, så 

kallad antagonism, vilket innebär att två eller flera identiteter ställer motstridiga och 

oförenliga krav på subjektet i samma terräng. Dessa konflikter belyser kontingensen, genom 

att hota varandras entydighet. Antagonismer kan emellertid lösas upp av hegemoniska 

interventioner, vilket kan förstås som artikulationer som genom kraft återupprättar entydighet, 

och denna kraft beskrivs som undertryckandet av andra reella möjligheter och uppfattningar 

av verkligheten. Och medan både diskurs och hegemoni symboliserar en fixering, sker den 

hegemoniska interventionens fixering tvärs över de diskurser som står i ett antagonistiskt 

motsatsförhållande, och den hegemoniska interventionen har lyckats när en enda diskurs 

dominerar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). Det finns därtill diskurser som är så 

befästa att vi tenderar att glömma bort kontingensen. Dessa så kallade objektiva diskurser har 

sedan länge slutat vara föremål för konflikt, och vi kan därför svårligen föreställa oss att det 

skulle kunna vara på något annat sätt (a.a., s. 43f). 

 

Genom att studera hur olika tecken knyts samman i det som kallas ekvivalenskedjor kan vi få 

syn på hur diskurser såväl som individuella och kollektiva identiteter konstrueras och 

etableras, och vilka egenskaper som är förknippade med subjektet. Detta görs genom att 

identifiera nodalpunkten, vilket i vårt fall är biståndstagare, och se på vilka tecken som den 

ekvivaleras med eller ställs emot. När vi låter oss representeras av en uppsättning tecken 

tilldelas vi olika identiteter, som alltså inte kommer inifrån oss själva, utan förhandlas fram i 

sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 50, 54). 
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3.4 Teori- och metodreflektion 
Att analysen genomförs med hjälp av diskursteori innebär som tidigare nämnts att studien 

ofrånkomligt har en socialkonstruktionistisk ansats. Vi vill därmed betona de 

socialkonstruktionistiska premisserna som bland annat menar att kunskap inte är en direkt 

avspegling av verkligheten utan en produkt av våra egna definitioner och kategoriseringar, 

samt att den är historiskt och kulturellt bunden. Våra resultat ska därmed inte läsas som 

objektiva sanningar, eftersom de bygger på subjektiva tolkningar vilka utgör en av många 

möjliga förståelser som hade kunnat se annorlunda ut i en annan historisk eller kulturell 

kontext eller i en annan studie.  

 

Socialkonstruktionismens uppfattning av denna kontingens – att all betydelse är möjlig men 

inte nödvändig och därmed hade kunnat se annorlunda ut – har dock utsatts för kritik, som 

betonar att sådan ständig föränderlighet skulle innebära att all regelbundenhet upphör. Och en 

invändning mot detta är att även om all betydelse i princip är kontingent, så är förändring 

trögt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 150f). Även Laclau & Mouffe har kritiserats för 

att överskatta kontingensen, eftersom att inte alla individer och grupper i samhället har samma 

möjlighet att utmana rådande diskurser (a.a., s. 62f), varpå författarna å Laclau & Mouffes 

vägnar argumenterar för att de förvisso erkänner diskursernas tröghet, samt att deras teori har 

tagit hänsyn till detta genom sin subjektsuppfattning som kan innebära begränsningar i 

individens handlingsförmåga. 

 

Valet av diskursteori motiveras av att den tillhandahåller verktyg som ger insikt i det 

diskursiva identitetsskapandet, individuell såväl som kollektiv (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 94), vilket motsvarar syftet med föreliggande uppsats. Och författarna menar att 

exempelvis den kritiska diskursanalysen saknar en lika utvecklad förståelse för just detta (a.a., 

s. 139). Diskursteori skiljer inte heller på språkliga och icke-språkliga praktiker, vilket är i 

linje med den socialkonstruktionistiska ytterlighet som presenterades i avsnitt 3.1 och som 

menar att allt är diskurs (Burr 2003, s. 105).  

 

Diskursteori – till skillnad från exempelvis Faircloughs kritiska diskursanalys – saknar dock 

utförliga beskrivningar av det analytiska förfarandet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

140), vilket lämnar ett förhållandevis stort utrymme för den enskilde utföraren att formulera 

tillvägagångssättet. Detta kan eventuellt vara en nackdel vid jämförelser med andra 
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diskursteoretiska studier, då analysernas genomförande kan uppvisa stora skillnader. Mot 

bakgrund av detta hade kanske en annan typ av diskursanalys – exempelvis Faircloughs – 

varit att föredra, men Winther Jørgensen & Phillips (a.a., s. 140) menar att den kritiska 

diskursanalysens detaljeringsgrad begränsar möjligheten att arbeta med fler än ett fåtal texter, 

och att metoden därmed kräver ett mer genomgripande förarbete för att bland annat kartlägga 

det diskursiva fältet med hjälp av relevant litteratur. Då vår tidsmässiga jämförelse kräver en 

mer omfattande empiri, samt att vi funnit få diskursanalytiska studier och annan litteratur på 

området som hade kunnat tjäna ett sådant förarbete, bedömde vi att diskursteori var ett bättre 

alternativ. 
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4. Material och tillvägagångssätt 

Följande kapitel inleds med en redogörelse för vårt val av material samt våra överväganden 

kring urvalet. Därefter beskrivs insamlingen av materialet samt de kriterier som slutligen gett 

oss vår empiri. Efter detta följer en beskrivning av de frågor vi tagit hjälp av för analysens 

genomförande. Avslutningsvis behandlas vår förförståelse, studiens trovärdighet samt de 

etiska överväganden som föregått studien. 

4.1 Urval och reflektion 
Boréus (2011, s. 131f) framhåller textens roll i samhället och dess makt att påverka oss. Dels 

genom att forma våra föreställningar om hur samhället ser ut eller borde se ut, men också 

genom att skapa och upprätthålla identiteter samt konstruera grupptillhörighet. Mot denna 

bakgrund har just text varit det självklara valet av empiri för att besvara våra frågeställningar 

och uppnå studiens syfte.  

 

Som nämnts tidigare har den mest aktuella studien vi funnit som belyser ekonomiskt bistånd i 

media granskat perioden 2004–2009 (se avsnitt 2.2.3), och använt sig av material från Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Aftonbladet och Expressen. Vi valde därför i 

ett första skede att undersöka dessa tidningar efterföljande period, 2010–2017, vilket 

resulterade i ett alltför omfattande material som vi varit tvungna att avgränsa med hänsyn till 

uppsatsens tidsram. Vi valde därför att koncentrera vår analys till de två kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen. Valet av just dessa två tidningar baseras dels på att de har störst 

räckvidd (Orvesto Konsument, 2018), dels på att tidningarna har olika ideologiska 

inriktningar (Aftonbladet - obunden socialdemokratisk, Expressen - obunden liberal), och till 

sist på att dessa texter är mer tillspetsade och sensationella än i morgontidningarna (Gripsrud 

2011, s. 295f). Den valda tidsperioden resulterade dock fortfarande i ett material som vi 

bedömde var för stort, varpå vi avgränsade den till 2011 samt 2017 för att alltjämt kunna göra 

en jämförelse över tid. Då 2010 var ett valår bedömde vi att medierapporteringen troligtvis 

kan ha sett något annorlunda ut än under ett “vanligt” år, varför vi istället valde 2011. 

 

Studiens empiri utgörs således av artiklar i Aftonbladet och Expressen, och har samlats in 

genom ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011, s. 392, 434). Det innebär att vi har valt ut 

material som är relevant för att uppnå studiens syfte och besvara våra frågeställningar, det vill 
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säga text som dels når en bred allmänheten, och därtill behandlar socialbidrag/ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Denna typ av icke-sannolikhetsurval innebär att resultaten inte låter 

sig generaliseras, vilket vi ska återkomma till i avsnitt 4.5.3.  

 

Vi har också valt att inkludera alla sorters artiklar och inte bara opinionsbildande texter som 

ledar- och debattartiklar, då vi menar att alla typer av texter har möjlighet att påverka läsarens 

uppfattning. 

4.2 Insamling av material 
Materialet har samlats in genom sökningar i Mediearkivet Retriever. Sökningarna 

begränsades till perioderna 2011 samt 2017, och vi utgick från sökorden ekonomiskt bistånd, 

socialbidrag*, försörjningsstöd* samt bidrags*. Trunkering (*) har använts för att söka efter 

dessa ord med olika ändelser, exempelvis socialbidragsnorm, försörjningsstödet och 

bidragstagare. 

 

Sökningen för perioden 2011 resulterade i 24 träffar på ekonomiskt bistånd, 131 träffar på 

socialbidrag*, 45 träffar på försörjningsstöd* samt 224 träffar på bidrags*, sammanlagt 424 

träffar. Därefter reducerade vi dubbletter, alltså de artiklar som förekom i fler än en sökning 

till följd av att de innehöll exempelvis både orden socialbidrag och försörjningsstöd, varpå 45 

artiklar kunde strykas. De återstående 379 unika artiklarna har vi därefter läst översiktligt för 

att kunna utesluta de som handlar om andra typer av bistånd och bidrag, behandlar ämnet i en 

annan kontext än svensk eller enbart innehåller statistisk information och faktarutor. Vi har 

även valt att utesluta de artiklar där det råder oklarheter kring vilket typ av bidrag som avses. 

Efter denna genomgång hade vi 43 artiklar kvar. 

 

Samma sökning gjordes för perioden 2017, vilket gav 18 träffar på ekonomiskt bistånd, 41 

träffar på socialbidrag*, 35 träffar på försörjningsstöd* samt 163 träffar på bidrags*, 

sammanlagt 257 träffar. Efter att vi plockat bort dubbletter återstod 228 unika artiklar, som 

utifrån samma urvalskriterier som ovan slutligen gav 31 artiklar. 

 

Sammanlagt består vårt empiriska material av 74 artiklar, och i tabell 1 visas fördelningen 

över respektive period, tidning och typ av artikel. I de fall vi utifrån artikelns placering i 
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tidningen eller genom dess innehåll inte kunnat utröna om det rör sig om en krönika eller 

ledar- eller debattartikel har vi valt att kategorisera den som övrigt. 

 

Tabell 1, fördelning av artiklar. 

2011 Aftonbladet Expressen  2017 Aftonbladet Expressen 

Ledare 4 7  Ledare 2 10 

Debatt 5 3  Debatt 6 1 

Nyhet 12 3  Nyhet 3 6 

Övrigt 5 0  Övrigt 2 1 

Insändare 2 2  Insändare 0 0 

Totalt: 28 15  Totalt: 13 18 

 

4.3 Genomförande av analys 
Diskursteorin tillhandahåller inga konkreta beskrivningar av hur en analys ska genomföras. 

Till stöd för läsningen av vårt empiriska material har vi därför formulerat en uppsättning 

analysfrågor inspirerade av Boréus (2011, s. 146f), som inte ska förväxlas med uppsatsens 

forskningsfrågor. 

 

● Vad påstås uttryckligen i artiklarna? 

Till att börja med sorterades artiklarna för respektive år i kronologisk ordning för att få en 

bättre överblick av materialet. Genom översiktlig läsning har vi frågat oss vad artiklarna 

egentligen handlar om för att bilda oss en uppfattning om vilka kontexter biståndstagare och 

biståndstagande förekommer i. 

 

● Vilka kategorier av människor beskrivs i artiklarna, och hur framställs de? 

Genom fortsatt läsning har vi därefter identifierat tecken som på olika sätt beskriver 

kategorierna och deras egenskaper, och kodat dessa som moment. Detta gjordes först enskilt, 

och jämfördes sedan. Därefter valde vi ut de moment vi ansåg var bärande och konstruerade 

ekvivalenskedjor som motsvarar de olika subjektspositioner som erbjuds biståndstagare, och 
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biståndstagare utgör således nodalpunkten i ekvivalenskedjorna. 

 

● Finns det motsättningar mellan dessa kategorier? 

Vidare har vi letat efter konflikter i och mellan utsagorna för att få syn på antagonism. 

 

● Vad underförstås i artiklarna? 

Därefter har vi letat efter sådant som förutsätts i texterna, vad som lämnas osagt eller 

oemotsagt, för att på så sätt få syn på objektiva diskurser eller hegemoniska interventioner. 

Vidare har vi försökt urskilja vad som beskrivs som “normalt” respektive avvikande. 

4.4 Vår förförståelse 
Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 28ff) betonar svårigheten i att se sin egen samtid och 

rådande diskurser, eftersom vi själva – mer eller mindre – är en del av dem, och författarna 

skriver att man i möjligaste mån bör sätta parentes kring sig själv och sina egna kunskaper 

och värderingar för att dessa inte ska överskugga analysen. För att synliggöra reflexiviteten 

vill vi därför redogöra för vår egen position i förhållande till undersökningsområdet. 

 

Vår förförståelse präglas av att vi båda arbetar som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd. 

Detta innebär dels att vi är insatta i socialtjänstens arbete inom detta område, och dels att vi 

kommer i kontakt med biståndstagare och tar del av deras aktuella situation såväl som delar 

av deras livshistoria. Mot denna bakgrund tror vi att vår bild av biståndstagare och de krav 

som omgärdar det ekonomiska biståndet är mer nyanserad än den som förmedlas av 

kvällstidningarna.  

4.5 Studiens trovärdighet 
Som nämns ovan (se avsnitt 3.1) är en av socialkonstruktionismens grundpremisser att det 

inte finns några objektiva sanningar. Vår tolkning av verkligheten, sociala fenomen och 

identiteter är därför just en av många möjliga tolkningar, och det är möjligt att andra skulle 

kunna tolka och analysera vårt material på ett helt annat sätt. Detta utgör en viss svårighet 

jämfört med kvantitativa studier som kan styrka studiens riktighet genom möjligheten till 

upprepning. 
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Svensson & Ahrne (2011, s. 26ff) menar dock att kvalitativa studier kan styrka sin riktighet 

genom att forskaren skapar trovärdighet i studien. Med trovärdighet menas att läsaren ska ges 

möjlighet att bedöma om studien har gjorts på det sätt som uppgetts. Studien ska kunna 

utsättas för en kritisk granskning vilket förutsätter att forskaren är transparent med hur studien 

har genomförts. Bryman (2012, s. 390ff) menar vidare att studiens tillförlitlighet, pålitlighet 

och överförbarhet är viktiga kriterier för att skapa trovärdighet och vi kommer nedan att 

redovisa hur vi håller oss till dessa begrepp. 

4.5.1 Tillförlitlighet 
Då vi med föreliggande studie har accepterat de socialkonstruktionistiska grundpremisserna 

har vi också gått med på att det finns flera tänkbara representationer av verkligheten, varav 

våra tolkningar bara är en av många. Tillförlitlighet, vilket motsvarar den kvantitativa 

forskningens interna validitetsbegrepp, innebär därför att vi behöver underbygga våra 

tolkningar för att övertyga läsaren om rimligheten i dem. Ett sätt att öka tillförlitligheten på är 

genom triangulering, vilket i en bredare betydelse innefattar flera observatörer, varför 

samtliga analytiska steg först genomförts enskilt och sedan jämförts med varandra (Bryman 

2012, s. 390ff). 

4.5.2 Pålitlighet 
En förutsättning för att en studie ska vara trovärdig är även att den är pålitlig – vilket 

motsvaras av den kvantitativa forskningens reliabilitet, det vill säga att man kan förlita sig på 

att studien gjorts på det sätt som uppgetts samt att det finns fog för att komma fram till de 

resultat och slutsatser som angetts (Bryman 2012, s. 392). Att kvalitativa studier, på grund av 

sin subjektiva karaktär, inte går att upprepa utgör ett visst hinder för att kunna göra studien 

pålitlig. Men även om kvalitativa studier inte är möjliga att upprepa i samma utsträckning är 

det möjligt att öka pålitligheten genom att vara transparent (a.a., s. 392). En sådan transparens 

gäller studiens samtliga delar varför vi så utförligt som möjligt försökt att redovisa hur 

datamaterialet samlats in, hur vi valt ut empirin, vilka teorier och metoder som har använts, 

hur de har applicerats samt hur vi har kommit fram till våra resonemang och resultat. Detta för 

att läsaren ska få insyn i hur studien är uppbyggd. 

4.5.3 Överförbarhet och generaliserbarhet 
En något förenklad skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att den förstnämnda 

är mer intresserad av att kunna generalisera resultat till en större population, medan den 

sistnämnda intresserar sig för en fördjupad förståelse av sociala fenomen i sitt sammanhang 
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(Bryman 2012, s. 408). Den kvalitativ forskningens fokus på ett mer begränsat material 

innebär att resultaten kan vara svårare att generalisera. Det är ett problem som även uppstår i 

vår studie då vi endast använt oss av två tidningar och dessutom endast av kvällstidningar, 

samt att urvalet har skett målinriktad och inte slumpmässigt. 

 

Bryman (2012, s. 391) menar att begreppet överförbarhet vanligtvis används istället för 

generaliserbarhet vad gäller kvalitativa studier. Han påpekar att ett sätt att öka en studies 

överförbarhet är att ge så rika beskrivningar som möjligt, vilket vi har försökt att göra i 

resultat- och analyskapitlet genom att återge fylliga citat, samt tydligt hänvisa till var i det 

empiriska materialet det återfinns för att ge läsaren möjlighet att kontrollera riktigheten. Detta 

skapar utrymme för läsaren att kunna avgöra om resultaten och analysen kan tillämpas i andra 

sammanhang eller på andra material. Genom att vara transparenta hoppas vi att vi även gjort 

det möjligt för andra att kunna göra liknande studier på andra material. 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) har utifrån det grundläggande individskyddskravet formulerat fyra 

allmänna huvudkrav som kan ställas på all forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Då föreliggande studie 

fokuserar på offentligt material bedömer vi att dessa krav inte blir aktuella för vår del. 

 

Studien har däremot föregåtts av andra etiska överväganden. Till att börja med behöver vi 

förhålla oss till att studien avser tolkningar av texter som producerats av andra och i andra 

syften, och att författarna till dessa texter inte kommer att ges möjlighet att kommentera våra 

tolkningar. Till sist behöver vi förhålla oss till att utgångspunkten för vår studie är tanken om 

att det offentliga samtalet om en grupp får betydelse för hur allmänheten uppfattar gruppen, 

och att föreliggande studie utgör en del av detta offentliga samtal, från vilken gruppen som 

studeras därtill är exkluderad och inte ges möjlighet att medverka i kunskapsproduktionen om 

sig själva. 

 

Även om vi har goda avsikter med vår studie, och med den hoppas på att kunna dra 

uppmärksamhet till diskurser om biståndstagare och uppmuntra till kritiska reflektioner kring 

dessa, kommer vi ändå att belysa vad som kan uppfattas som problematiska beskrivningar och 
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föreställningar om en redan utsatt grupp. Att vi i studien talar om mottagare av ekonomiskt 

bistånd som en homogen grupp kan också upplevas som utpekande och kränkande. 
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5. Resultat och analys 

Följande kapitel inleds med en presentation av de subjektspositioner som vi anser varit mest 

framträdande i empirin; “Brottslingar”, “Sjuklingar”, “Asylsökare”, “De fattiga barnen”, “De 

hjälplösa” och “De ovilliga”. Subjektspositionerna illustreras med hjälp av ekvivalenskedjor 

där biståndstagare utgör nodalpunkten som knyts till de tecken som varit centrala i vårt 

empiriska material, och underbyggs även med stöd av utsagor från empirin. I flera av 

utsagorna har vi utelämnat stycken och utfyllnadsord som vi inte ansett varit av vikt för 

analysen, och detta markeras med /.../. Därefter följer en jämförande analys av de två 

perioderna med fokus på kontinuitet respektive kontingens inom det diskursiva fältet, det 

antagonistiska förhållandet vi identifierat samt vilka intressen som kan tänkas ligga bakom 

dessa konstruktioner av biståndstagare. 

5.1 Subjektspositionerna 

5.1.1 “Brottslingar” 
I delar av vår empiri har vi sett hur biståndstagande nämns i kontexter som i huvudsak 

behandlar brottslighet, vilket konstruerar en bild av biståndstagare som kriminellt belastade, 

och där det i flera fall rör sig om brottsliga handlingar av allvarlig karaktär. 

 

 
Figur 1, ekvivalenskedja för “brottslingar”. 
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Utsaga 1.1 

“Tidigare samma dag hade han varit uppe i rätten som åtalad för grov olovlig körning. 

Samtidigt väntade han på att ett fängelsestraff för flera trafikbrott skulle verkställas. Totalt 

förekommer han under 15 avsnitt i belastningsregistret och har de senaste åren dömts till 

fängelse tre gånger /…/ I ett nytt frivårdsyttrande berättar 41-åringen själv om sitt liv och 

sina alkohol- och drogproblem. Han lever på försörjningsstöd och är sjukskriven”. 

(Expressen nyhet, 170610 - Paret kördes ihjäl av småbarnspappan) 

 

Utsaga 1.2 

“I går åtalades mannen för mord och brott mot griftefriden samt våldtäkt mot barn i ett annat 

fall /…/ Sin lägenhet och sitt festande finansierade han med socialbidrag och pengar han 

tiggde eller hotade till sig från sin egen familj, enligt åtalet”. (Expressen nyhet, 110215 - Så 

lurades Johanna in i dödsfällan) 

 

Utsaga 1.3 

”Två pojkar och en flicka stöter av en slump på sin förre lärare på krogen en lördagskväll i 

en bruksort som slagit svenskt rekord i ungdomsarbetslöshet /…/ Den rasande trion åker hem 

till Johansson (läraren, vår anm.) och slår, sparkar och hoppar på honom tills han dött /…/ 

Det är den gamla vanliga kombinationen. Ofärdiga studier, socialbidrag, adhd, missbruk /…/ 

bekräftar det kriminologer och socionomer påpekar gång på gång, men som samhället tycks 

ha svårt att göra någonting åt”. (Aftonbladet övrigt, 110615 - Mordet är så meningslöst) 

 

Utsaga 1.4 

“Båda fick ekonomiskt bistånd. Dokument från förundersökningen ger en bild av en ung 

familj som är ekonomiskt och socialt utsatt. Forskning på området tyder på att sämre 

socialförhållanden är relativt vanligt i fall där barn utsatts för dödligt våld”. (Expressen 

nyhet, 170614 - Så levde paret i Tollarp vars bebis dog) 

 

Utsaga 1.5 

“I mitten av 2016 var arbetslösheten dubbelt så hög som i landet i stort /.../ Mer än vart femte 

barn gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Var tionde familj tog emot 

socialbidrag och kommunen hade landets högsta barnfattigdom /.../ All forskning tyder på 
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samma sak: socialt utanförskap föder kriminalitet”. (Aftonbladet nyhet, 170123 - Kommer 

staden att resa sig igen?) 

 

Interpelleringen av biståndstagare som “brottslingar” görs på olika sätt. I utsaga 1.1 och 1.2 

görs kopplingen mellan brott och det faktum att personerna lever på ekonomiskt bistånd utan 

att detta ges någon vidare innebörd i artiklarna. Det förutsätts därmed att det finns ett 

samband mellan brott och biståndstagande, och “brottslingar” beskrivs som en 

återfallsförbrytare i utsaga 1.1. Denna koppling görs mer implicit i utsaga 1.3, då det inte står 

klart om just dessa personer i själva verket var biståndstagare. Utsaga 1.1 och 1.3 

exemplifierar även momenten alkohol- och drogproblem samt missbruk, och även utsaga 1.2 

låter oss förstå att biståndstagare festar – vilket inte i sig är brottsligt – men som kan tolkas 

som att biståndstagare konsumerar och eventuellt har problem med alkohol eller illegala 

rusmedel. 

 

I empirin förekommer också mer nyanserade utsagor genom att ett vetenskapligt belagt 

samband mellan utanförskap och brott understryks. Genom sådana utsagor kan biståndstagare 

som “brottslingar” istället ses i ljuset av strukturella orsaker som anses ligga till grund för de 

brottsliga gärningarna, och “brottslingar” kan därmed ses som både förövare och offer. 

Utsaga 1.4 och 1.5 återspeglar detta explicit, och vi kan även i utsaga 1.3 se att ofärdiga 

studier, socialbidrag, adhd och missbruk bekräftar sådant som sakkunniga påpekat, men exakt 

vad de sakkunniga påpekat lämnas dock osagt. Här kan brotten tolkas som en konsekvens av 

det förmodade utanförskap biståndstagande medför, snarare än biståndstagande som en 

förutsättning för att begå brott som i utsaga 1.1 och 1.2.  

 

Trots att “brottslingar” kan tolkas som både förövare och offer är det i huvudsak de negativa 

beskrivningarna som dominerar, exempelvis hur biståndspengar finansierar festande och 

missbruk, vilket gör att biståndstagare i egenskap av “brottslingar” kan tolkas som 

“ovärdiga”. 

5.1.2 “Sjuklingar” 
I empirin nämns biståndstagande i relation till sjukdom, och flera artiklar skildrar individer 

som blivit av med sin sjukersättning till följd av utförsäkring och därför hänvisats till 

ekonomiskt bistånd. Genom dessa beskrivningar framställs biståndstagare som en grupp med 

omfattande sjukdomsproblematik. 



32 
 

 

 
Figur 2, ekvivalenskedja för “sjuklingar”. 

 

Utsaga 2.1 

”Vanja Sundqvist, 61, är en av de drabbade. Hon lever på försörjningsstöd, har en utsliten 

höft och väntar på en höftledsoperation sedan juli 2009. /…/ [Hon] är oförmögen att arbeta, 

har hemtjänst, färdtjänst, sjukresor, går med kryckor och rullator”. (Aftonbladet nyhet, 

110205 - Fattiga får köa längre än rika för operation) 

 

Utsaga 2.2 

”Utförsäkrad sedan två år, lever på socialbidrag. Efter att räkningarna är betalda lever 

Madeleine enligt egna uträkningar på 100 kronor per dag. Det ska räcka till mat, mediciner, 

läkarbesök och annat nödvändigt. Hon lider av psykisk ohälsa. - Jag har inte råd med något 

annat än det absolut nödvändigaste och ofta äter jag bara knäckebröd och nudlar. Det blir ett 

utanförskap för jag kan aldrig vara med och göra någon aktivitet med andra. Då blir det ofta 

att man tvingas sitta hemma själv”. (Aftonbladet nyhet, 110426 - Målet: Att stoppa 

utförsäkringarna) 

 

Utsaga 2.3 

”Skadad rygg, astma, psoriasis, artrit och diabetes. /…/ Hon har arbetsprövat men det har 

inte fungerat - smärtorna har bara förvärrats med åren. Hon har ledvärk, svårt att gå och att 

Biståndstagare  
 
Sjuka människor 

Sjukdom 

Skada 
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Sjukskriven 
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lyfta armarna. Enkla vardagssaker som att borsta tänderna, bära matkassar eller dammsuga 

är omöjligt. Hon har fått en rullstol men har för ont i armar och händer för att kunna 

använda den. /…/ I dag är hon utförsäkrad och lever på socialbidrag”. (Expressen nyhet, 

110712 - Suzanne, 51: Det är skrämmande) 

 

Utsaga 2.4 

”Otaliga är de anställda i välfärden, oftast kvinnor, som tagit ett oerhört ansvar och slitit och 

slitit tills de till slut inte orkar mer. Nu blir tacken att de inte ens har rätten att vara sjuka när 

de är sjuka. /…/ Som sjuk ska du inte behöva stå till arbetsmarknadens förfogande, inte heller 

sälja allt du har för att vara berättigad att söka försörjningsstöd. Vi säger det igen: att vara 

sjuk och samtidigt oroa sig för sin ekonomi gör ingen frisk, bara fattigare”. (Aftonbladet 

debatt, 171019 - Sjuka tvingas höra att de inte är sjuka) 

 

I empirin har beskrivningar av biståndstagares hälsa varit framträdande, och i denna 

subjektsposition konstrueras biståndstagare med hjälp av element kopplade till sjukdom och 

skada, där beskrivningar av olika besvär och svårigheter tillsammans med en uttömd 

arbetsförmåga blir bärande för identiteten, och därmed fixerade som moment. Genom att flera 

av utsagorna upprepar element avseende olika fysiska och psykiska besvär – utsliten höft, 

ledvärk, skadad rygg, lider av psykisk ohälsa – kan det tolkas som att dessa människor är 

oförmögna att försörja sig själva genom arbete. Begreppet utförsäkrad är också vanligt 

förekommande och ges som en förklaring till varför dessa människor inte kan utnyttja andra 

ersättningar som finns tillgängliga inom det bredare socialförsäkringssystemet. Det är därför 

underförstått att de inte valt att söka ekonomiskt bistånd som ett alternativ till arbete, utan till 

följd av att de uttömt alla andra möjligheter till egen försörjning. 

 

Genom att betona att dessa människor har omfattande sjukdomsrelaterade problem och att de 

endast sökt bistånd som en sista utväg kan “sjuklingar” tolkas som “värdiga” biståndstagare 

med legitima behov av och skäl till att söka bistånd. Det som tas upp i utsaga 2.5 om de 

anställda i vården förstärker också bilden av de “värdiga” biståndstagarna som bidragit till 

samhället genom att arbeta.  

 

Samtidigt finns det ett underförstått ifrågasättande av biståndstagare i stort, i och med att en 

förutsättning för att det ska finnas värdiga biståndstagare är att det finns en motsats – ovärdiga 

biståndstagare som saknar legitima behov. Detta framkommer tydligt om man jämför med 
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“brottslingar” som finansierar festande eller missbruk med biståndspengar samtidigt som 

“sjuklingar” som de framställs i utsaga 2.2 knappt har råd att äta sig mätta för dagen. 

5.1.3 “Asylsökare” 
Diskussioner som problematiserar rätten till ekonomiskt bistånd för personer som fått avslag 

på sin asylansökan är vanligt förekommande i empirin, och utifrån beskrivningarna 

konstrueras biståndstagare som en grupp som till stor andel består av asylsökare. 

 

 
  

Figur 3, ekvivalenskedja för “asylsökare”.    

 

Utsaga 3.1          

“S-majoritetens beslut i Stockholms stad att ge ekonomiskt bistånd till barnfamiljer som inte 

sökt asyl eller fått avslag på sin asylansökan ger dubbla signaler /.../ Barn ska enligt 

barnkonventionen skyddas och inte göras till familjeförsörjare. Skälen till det är att barn ska 

vara barn och inte utnyttjas av sina föräldrar. Beslutet skapar incitament för föräldrar att 

leva i ett skuggsamhälle, det drabbar framför allt barnen när möjligheten till etablering och 

integration är obefintlig i Sverige”. (Aftonbladet debatt, 171228 - Papperslösa barns bästa är 

inte att bli familjeförsörjare) 

 

Utsaga 3.2          
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“Genom det nyligen tagna beslutet att ge bidrag till vuxna med barn utan rätt att vistas i 

landet görs barn till familjeförsörjare /.../ Samtidigt sker detta i ett läge då allt fler 

stockholmare behöver hjälp genom ekonomiskt bistånd, trots brinnande högkonjunktur /.../ Att 

då öppna upp för bidrag även till de som vistas här illegalt undergräver inte bara 

samhällskontraktet utan också själva rättssamhället. /.../ De kommande fem åren beräknar 

Migrationsverket lämna över fler än 60 000 fall till Polisen för människor som undanhåller 

sig utvisning. Nu när Stockholm öppnar upp för att ge bidrag till dessa personer måste vi 

räkna med att Stockholms skuggsamhälle kommer att växa drastiskt”. (Aftonbladet debatt, 

171218 - De som inte sökt asyl ska inte få bidrag) 

 

Utsaga 3.3 

”Många väljer att gå under jorden när de fått avslag på sin asylansökan /…/ Därför 

misslyckades polisen med att genomföra nästan 80 procent av de överlämnade 

utvisningsbesluten mellan maj och augusti. Det är en oacceptabel situation. /…/ rättigheterna 

för papperslösa [har] byggts ut och ledande kommuner har valt att ge socialbidrag till dem 

som uppehåller sig här utan tillstånd”. (Expressen ledare, 171005 - Ett nej ska inte vara en 

nja, Löfven) 

 

Utsaga 3.4 

”Länge levde familjen som gömda. De senaste åren har de dock levt öppet som asylsökande. 

De arbetar, betalar skatt och hyra i en andrahandslägenhet /…/ Charlottes föräldrar 

försörjer sig på att städa åt välbeställda svenskar /…/ De har aldrig fått socialbidrag eller 

barnbidrag”. (Expressen nyhet, 170611 - Charlotte, 10, föddes i Sverige utan nationalitet) 

 

Utsaga 3.5 

“Om Sverige hade haft tydligare regelverk angående personer som inte får vistas i landet, då 

hade terrordådet i Stockholm inte skett. Det anser operative chefen på Gränspolisen i Region 

Syd, Leif Fransson. Han beskriver situationen i Malmö, där kommunen ger bidrag till gömda 

personer som gränspolisen jagar, som ett exempel på hur ineffektiv lagstiftningen är”. 

(Expressen nyhet, 170422 - Jakten på de utvisade) 

 

I empirin återkommer utsagor som beskriver biståndstagare med tecken kopplade till 

migration, och utifrån ekvivalenskedjan tillskrivs biståndstagare en identitet som papperslösa, 

gömda och som en del av ett skuggsamhälle, vilket utifrån utsaga 3.2 och 3.3 kan tolkas som 
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problematiskt främst genom beskrivningar av hur många som beräknas bli en del av detta 

skuggsamhälle de kommande fem åren samt att detta tar polisiära – och därmed ekonomiska – 

resurser i anspråk utöver det ekonomiska bistånd som beviljas. 

 

“Asylsökare” tangerar “brottslingar” genom att bland annat ekvivaleras med momentet 

illegalt, men skiljer sig i huvudsak från konventionell brottslighet. Det ska snarare förstås som 

att de bryter mot lagen genom att stanna kvar i Sverige utan tillstånd, och att de därför inte 

uppfyller rätten till bistånd. Tangeringen med “brottslingar” framträder dock som tydligast i 

utsaga 3.5 där kopplingen mellan att vara papperslös och terrorist återfinns, och kommunernas 

beslut att bevilja bistånd uppfattas som ett hinder för utvisning av “asylsökare” som 

engagerar sig i terrordåd. 

 

I denna subjektsposition återkommer även dikotomin “värdig” - “ovärdig”, något som 

förstärks i utsaga 3.3, där det kan underförstås att personer som söker asyl är “värdiga” så 

länge de arbetar och inte belastar systemet i onödan, vilket innebär att “asylsökare” som de i 

huvudsak framställs i empirin kan tolkas som “ovärdiga”. Då vissa kommuner ändå väljer att 

bevilja bistånd ekvivaleras “asylsökare” också med ett hot mot samhällskontraktet och 

rättssamhället, och konstrueras som “den andra” i förhållande till svenskar, och i synnerhet 

stockholmare som också har behov av ekonomiskt bistånd, och där “asylsökare” underförstått 

stjäl resurser från de som rättmätigt behöver dem.  

 

I utsaga 3.1 problematiseras biståndstagandet genom att beskrivas som ett hinder mot 

etablering och integration, och det ska förstås att det framförallt är barn till “asylsökare” som 

drabbas. Beskrivningar av barn som familjeförsörjare återfinns i utsaga 3.1 och 3.2, och 

“asylsökare” kan därmed tolkas som någon som utnyttjar sina barn för att få ekonomiskt 

bistånd. 

5.1.4 “De fattiga barnen” 
I empirin förekommer beskrivningar av barn som varken får grundläggande eller materiella 

behov tillgodosedda till följd av att deras föräldrar lever på ekonomiskt bistånd, och dessa 

barn framställs som oerhört utsatta i både ett kort och ett långt perspektiv. 
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Figur 4, ekvivalenskedja för “det fattiga barnet”. 

 

Utsaga 4.1 

”Socialbidragen är på en nivå som ingen kan leva drägligt på. Barn till föräldrar på 

existensminimum har det förfärligt och alla i denna stora grupp är fattigare än någonsin i 

modern tid”. (Aftonbladet debatt, 110324 - Arbetsförmedlingen botar inte sjuka) 

 

Utsaga 4.2 

”Barnfattigdom kan mätas på olika sätt /.../ Rädda Barnen mäter i absoluta tal. De räknar de 

barn som lever i familjer som får socialbidrag, eller med mycket låg ekonomisk standard. /…/ 

Barn som börjar sitt liv i fattigdom får leva med konsekvenserna hela livet. De har större risk 

att utveckla diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för att utsättas för våld och 

olyckor är större, liksom för mobbning. För att inte tala om förutsättningarna för att klara sig 

i skolan, och möjligheterna till jobb och ett bra liv på längre sikt”. (Aftonbladet ledare, 

110415 - Fredrik Reinfeldt - en kvacksalvare) 

 

Utsaga 4.3 

”Fattiga barn har fattiga föräldrar. Det handlar helt enkelt om att redan utsatta föräldrar 

har blivit ännu mer utsatta under de senaste åren. /…/ Det är framförallt de drastiska 

nedskärningarna i trygghetsförsäkringarna som tvingat in nya grupper i 
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socialbidragsberoende och gjort att vart sjunde barn i dag lever under fattigdomsstrecket”. 

(Aftonbladet debatt, 110426 - Regeringens politik gör att var sjunde barn lever i fattigdom) 

 

Utsaga 4.4 

”Svensk barnfattigdom är inte absolut, utan relativ. Barn jobbar inte i fabriker, svälter inte, 

bor inte i kartonger under en bro. Men i Sverige är man ett utfattigt barn om man inte har 

dator och bredband /…/ Föräldrar som inte kan ge sina barn vad ett normalt barn bör ha - 

från de rätta skorna och de rätta reseminnena till de rätta datorspelen - känner skam /…/ 

Brist på materiella ting har fått en moralisk innebörd. ’Hel och ren’ räcker inte längre för att 

en förälder ska anses vara god”. (Expressen ledare, 110508 - Barnfattigdom är det nya 

svarta) 

 

Utsaga 4.5 

”Det går inte att se vid första anblicken, barnen har hela och rena kläder, ingen är 

undernärd. Ändå är det här en bild av fattig-Sverige. - Vi lever på existensminimum. /…/ Det 

finns barn här som skickas i väg till skolan med uppmaningen: ’Du måste äta lunch. Ta två 

portioner, i kväll blir det ingen middag’”. (Aftonbladet nyhet, 110607 - Läger för fattiga - i 

Sverige 2011) 

 

Utsaga 4.6 

”Viking är ett av de 220 000 barn som växer upp i en fattig familj i Sverige. Mamma och 

pappa är arbetslösa och familjens främst inkomst sedan flera år är ett hårt prövat 

socialbidrag. För 11-åringen Viking och hans två småsyskon betyder det att de inte kan göra 

saker som är självklara för många barn i Sverige. Som till exempel att spela fotboll. /…/ Men 

i socialbidraget finns inga pengar till barns fotbollsskor eller idrottsklubbens 

terminsavgifter”. (Aftonbladet nyhet, 110608 - Vikings dröm - att få spela fotboll) 

 

I likhet med “asylsökare” har vi i empirin sett hur utsagor som problematiserar barnens 

situation återkommer, men i subjektspositionen “de fattiga barnen” är det – som namnet 

antyder – barn själva som är i fokus genom begrepp som barnfattigdom, fattiga barn, utfattigt 

barn och det mer indirekta fattiga föräldrar. 

 

I empirin kan vi se beskrivningar av hur barn till föräldrar med ekonomiskt bistånd blir 

lidande, genom att som i utsaga 4.4 inte ha tillgång till dator och bredband, inte kunna äta sig 
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mätta som i utsaga 4.5, eller inte kunna delta i vanligt förekommande aktiviteter som fotboll 

som i utsaga 4.6. I utsaga 4.2 beskrivs också mer långtgående konsekvenser för barn till 

biståndstagande föräldrar i form av bland annat medicinska och psykosociala risker på sikt, att 

förutsättningarna för en god skolgång och i förlängningen ett arbete försämras, och en fattig 

start kan därmed tolkas som determinerande för hur resten av livet kommer att bli för dessa 

barn. 

 

I utsaga 4.1 förstärks denna fattigdom genom beskrivningar av hur barn som lever på 

socialbidrag och därmed existensminimum har det förfärligt och är fattigare än någonsin i 

modern tid. Samtidigt kan det förstås som att det framförallt är avsaknaden av materiella 

aspekter snarare än omsorgsbrist som är den springande punkten, då ”de fattiga barnen” 

beskrivs som hela och rena. Trots detta kan ett skuldbeläggande av föräldrarna underförstås i 

empirin genom beskrivningar av hur de inte kan ge sina barn vad ett normalt barn bör ha som 

i utsaga 4.4, och genom sådana beskrivningar kan “de fattiga barnen” tolkas som “värdiga”. 

5.1.5 “De hjälplösa”  
Beskrivningar av bidragsberoende och tvång kan ses i empirin, vilket framställer 

biståndstagare som en osjälvständig grupp som inte själva har makt och kontroll över sina liv. 

 
Figur 5, ekvivalenskedja för “den hjälplösa”. 

 

Utsaga 5.1 
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”Att komma åt bidragsberoendet är avgörande ur flera perspektiv. För det första har den som 

är hänvisad till bidrag för sin försörjning få eller inga livsval”. (Aftonbladet debatt, 110113 - 

FP: Socialbidragstagare ska arbeta för pengarna) 

 

Utsaga 5.2 

“Tanken är att de arbetslösa ska ta sig i kragen och skaffa sig ett jobb. Det kanske låter 

logiskt. Men dessvärre fungerar det inte. I Sverige har det gjorts en handfull studier de 

senaste 30 åren. Endast en pekar på minskat bidragsberoende”. (Aftonbladet övrigt, 170507 

- M:s piska är meningslös) 

 

Utsaga 5.3 

”För oss är det oacceptabelt att sjuka människor utförsäkras ur sjukförsäkringen och tvingas 

leva på försörjningsstöd”. (Expressen debatt, 111102 - Regeringen låter folk hamna i 

skymundan) 

 

Utsaga 5.4 

”Något som inte heller är en myt är att många utförsäkrade tvingas söka socialbidrag för sin 

överlevnad”. (Aftonbladet ledare, 110509 - Skatten sänks - de sjuka betalar) 

 

Utsaga 5.5 

”Ännu en gång ser vi hur långvarigt sjuka blir ekonomiskt beroende av nära anhöriga eller 

tvingas söka försörjningsstöd”. (Aftonbladet ledare, 170516 - S smyger in en stupstock) 

 

Utsaga 5.6 

”De unga, ofta med bokstavsdiagnoser, måste få bättre psykiatriskt stöd tidigare och 

möjligheter att få plats på arbetsplatser /…/ Det är inte anständigt att låta unga, vilsna vuxna 

döma sig själva till ett evigt liv på försörjningsstöd bara för att de i stunden inte förstår 

bättre”. (Expressen ledare, 110501 - Värre än fall mellan stolarna) 

 

Biståndstagare interpelleras till subjektspositionen “de hjälplösa” genom att ekvivaleras med 

moment som bidragsberoende och tvång samt genom beskrivningar av att de är vilsna vuxna 

med få eller inga livsval som inte förstår bättre. En person med ekonomiskt bistånd kan 

därmed förstås i förhållande till någon som är oberoende, självständig och beslutsförmögen, 

vilket biståndstagare inte är och som därmed kan ses som avvikande. Genom dessa 
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beskrivningar fråntas subjekten sitt agentskap, och biståndstagare som “de hjälplösa” 

framställs som en grupp som är passiva, saknar handlingsförmåga och som är låsta i ett 

beroende. Genom beskrivningar om ett evigt liv på försörjningsstöd som återfinns i utsaga 5.6 

förstärks identiteten hos de “de hjälplösa” som beroende. 

 

I utsagorna 5.3-5.5 ses också hur biståndstagare ekvivaleras med tvång, vilket ytterligare 

förstärker identiteten som “de hjälplösa” genom att de därmed kan tolkas att de inte kan 

bestämma själv. Det föreligger dock en viss följdriktighet i sådana resonemang, eftersom 

ekonomiskt bistånd i juridisk mening ju är samhällets yttersta skyddsnät vilket innebär att 

biståndstagare för att vara berättigade ekonomiskt bistånd på sätt och vis också måste vara 

nödgade att ansöka. 

 

“De hjälplösa” befinner sig i ett slags gränsland avseende dikotomin “värdig” - “ovärdig”, 

där de å ena sidan tangerar “sjuklingen” genom att dessa utsagor beskriver hur det är 

utförsäkrade som tvingas att söka ekonomiskt bistånd, medan de utifrån andra utsagor å andra 

sidan kan underförstås som arbetsförmögna. 

 

5.1.6 “De ovilliga”  
Genom beskrivningar av krav på motprestation samt att skillnaden mellan ekonomiskt bistånd 

och lönearbete är små framställs biståndstagare som en grupp som har valt att avstå från 

arbete eftersom det inte lönar sig. Och detta framställs också som ett val att avstå från att 

bidra till samhället. 
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Figur 6, ekvivalenskedja för “den ovilliga”. 

 

Utsaga 6.1 

”Om skillnaden mellan att arbeta och att leva på socialbidrag är högst en tusenlapp i veckan, 

vad är då det rationellaste valet för dig? Att arbeta eller ta pengarna från socialen?”. 

(Aftonbladet övrigt, 170517 - Du, jag och alla andra - alla gör vi rationella val) 

 

Utsaga 6.2 

”Den som väl får socialbidrag har noll drivkrafter att jobba mer och tjäna mer pengar, 

bidraget räknas ju av krona för krona /…/ I socialbidragets skugga premieras ansvarslöshet, 

kortsiktighet, lättja”. (Expressen ledare, 110423 - Därför behövs medborgarlön) 

 

Utsaga 6.3 

“De som kan arbeta ska tvingas delta i ‘samhällsnyttiga insatser’ /.../ Nu vill man, efter dansk 

modell, införa ett system som innebär att alla som kan jobba men får försörjningsstöd ska 

tvingas utför enklare arbeten i kommunen, 20 timmar i veckan i upp till tolv veckor”. 

(Aftonbladet nyhet, 170503 - M vill skärpa kraven för socialbidrag) 

 

Utsaga 6.4 

”Det är i grunden feltänkt att låta fullt friska människor gå hemma med bidrag, utan 

förväntningar på någon motprestation. /…/ Förslaget om motprestation för försörjningsstöd, 

Biståndstagare Ta pengarna från 
socialen 

Noll drivkrafter 

Motprestation 

Hårdare krav 

Det ska löna sig 
bättre att jobba 
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ger de som är friska och arbetsföra som mottar försörjningsstöd, större chans att komma in 

på arbetsmarknaden”. (Aftonbladet debatt, 111020 - Bidragstagare mår visst bättre av 

motprestationer) 

 

Utsaga 6.5 

”Försörjningsstödet är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät, och inte en varaktig 

lösning. Det är orimligt att man över tid kan leva på andra människors arbete utan att 

förväntas ge något tillbaka till samhället. /…/ Möjligheten till försörjning gör alltid hand i 

hand med skyldigheten att bidra”. (Aftonbladet debatt, 111013 - FP: Socialbidragstagare ska 

arbeta för pengarna) 

 

Genom återkommande kontrastering mellan biståndstagande och lönearbete interpelleras 

biståndstagare till subjekt som är ovilliga att försörja sig själva, och beskrivs utifrån utsaga 

6.5 istället som en grupp som tillåts roffa åt sig av samhällets resurser. Denna ovilja förstärks 

av beskrivningar om krav på motprestation som i utsaga 6.4 och tvång att delta i 

samhällsnyttiga insatser som i utsaga 6.3. Genom beskrivningar av fullt friska och arbetsföra 

personer som exemplifieras i utsaga 6.4 kan det också tolkas som att biståndstagare saknar 

giltiga skäl att uppbära ekonomiskt bistånd, och “de ovilliga” kan därför tolkas som 

“ovärdig” 

 

I motsats till “de hjälplösa” tillskrivs subjekten i denna position agentskap genom att de gör 

aktiva val. I subjektspositionen “de ovilliga” väljer biståndstagare aktivt att erhålla 

ekonomiskt bistånd då alternativet – att arbeta – inte bedöms löna sig. Detta är i huvudsak ett 

ekonomiskt val, då skillnaden mellan att få lön och bidrag bedöms vara för liten, varpå det 

saknas incitament för att arbeta. Men detta val framställs också som ett val att avstå från att 

bidra till samhället vilket framkommer i utsaga 6.4. Det finns därför ett behov att göra det 

lönsamt att komma ut i arbetet å ena sidan och att ställa krav på biståndstagare å andra sidan. 

5.2 Jämförande analys 
Av de sex ovanstående subjektspositionerna är fyra - “brottslingar”, “sjuklingar”, “de 

hjälplösa” och “de ovilliga” - mer eller mindre framträdande under båda de studerade åren, 

medan “de fattiga barnen” endast förekommer 2011 och “asylsökare” endast 2017.  
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Figur 7, samtliga subjektspositioner och deras fördelning över de två studerade perioderna. 

5.2.1 Kontinuitet 
En bärande idé för diskursanalys är att alla artikulationer är kontingenta - möjliga men inte 

nödvändiga. Med andra ord är de ständigt öppna för förändring och kan alltid se annorlunda 

ut. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 45f) påpekar dock att detta inte betyder att allt är i 

ett konstant tillstånd av förändring. Om det vore så skulle vi ha svårt att orientera oss i 

samhället, och våra sociala relationer och vår förståelse av omvärlden skulle förändras från 

den ena stunden till den andra. De menar att diskurserna trots kontingensen samtidigt är tröga, 

och att det därmed kan finnas en kontinuitet i diskurser och de subjektspositioner som erbjuds 

inom dem.  

 

Att flera av de subjektspositioner som vi hittat i materialet är återkommande de två olika åren 

– trots att det skett samhälleliga förändringar emellan – menar vi är ett exempel på kontinuitet 

inom ramen för det diskursiva fält som konkurrerar om biståndstagare. Utöver att vara en 

förutsättning för att vi ska kunna orientera oss i diskurserna kan kontinuitet även leda till att 

vissa artikulationer får fäste. Diskursteorin såväl som de socialkonstruktionistiska idéer som 

den är rotad i avvisar anspråk på objektiva sanningar, men under vissa förutsättningar kan 

diskurserna, inklusive dess subjektspositioner, ge ett sken av objektivitet (Winther Jørgenssen 
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& Phillips, 2000, s. 45f). Med detta menas att vissa subjektspositioner kan uppfattas som 

givna och oföränderliga. 

 

Att framställningen av “brottslingar”, “sjuklingar”, “de hjälplösa” och  “de ovilliga” 

förekommer under båda de studerade perioden kan därför leda till att dessa subjektspositioner 

tas för givna och inte ifrågasätts. Detta är särskilt problematiskt mot bakgrund av att samtliga 

kan uppfattas som i huvudsak negativa där biståndstagare – med undantag för “sjuklingar” – 

bedöms vara “ovärdiga”. De artikulationer som interpellerar subjektet till “de hjälplösa” och 

“de ovilliga” har också varit oförändrade över den studerade perioden, och används 

återkommande som ett politiskt slagträ i debatter som rör bland annat välfärds- och 

arbetsmarknadsfrågor. Att det i stort sett saknas alternativa positiva subjektspositioner kan 

förstärka detta objektiva sken med konsekvensen att biståndstagare uteslutande uppfattas som 

ett negativt eller avvikande fenomen som bidrar till att stigmatisera gruppen. 

5.2.2 Kontingens 
Att det förekommer en viss kontinuitet och objektivitet utesluter inte att det också finns en 

kontingens. Det gäller såväl skillnader i de subjektspositioner som erbjuds vid olika tillfällen 

som hur subjekten interpelleras över tid. 

 

Interpelleringen av biståndstagare som “brottslingar” sker 2011 såväl som 2017, men 

uppvisar viss förändring över tid. Dels framställs “brottslingar” med hjälp av begrepp som 

kan anses typiska för kriminalitet, exempelvis missbruk (utsaga 1.1 och 1.3) eller upprepad 

brottslighet (utsaga 1.1 och 1.2), vilket förstärker den tillskrivna identiteten då det 

underförstås att detta inte rör sig om enstaka handlingar och det kan snarare tolkas som att det 

är en del av livsstilen. Dessa beskrivningar förekommer bägge år, och i detta avseende 

används biståndstagare snarare för att ge “brottslingar” betydelse, istället för det omvända. 

Att nämna biståndstagande som en egenskap hos brottslingen på detta sätt innebär ett 

förgivettagande av biståndstagares innebörd, vilket i detta fall skulle kunna tolkas som 

karaktärslöshet. I dessa beskrivningar förekommer också tecken som hade kunnat interpellera 

subjektet annorlunda, så som “småbarnspappa” och “bror”, men dessa ges ingen framträdande 

position utan undertrycks till förmån för de artikulationer som konstruerar biståndstagare som 

“brottslingar”. Dock har vi sett en viss förskjutning mot fler mångbottnade beskrivningar 

från 2011 till 2017, som interpellerar biståndstagare till “brottslingar” i egenskap av subjekt 

som på olika sätt begår brott till följd av strukturella orsaker, och där beskrivningar av 



46 
 

ekonomisk och social utsatthet (utsaga 1.4), socialt utanförskap (utsaga 1.5), 

skolmisslyckanden, arbetslöshet och segregation (utsaga 1.6) tillskriver subjektspositionen 

betydelse utöver brottsligheten i sig självt. 

 

Däremot framställs biståndstagare som “sjuklingar” i huvudsak i empirin från 2011, och 2017 

förekommer det endast i en utsaga som beskriver en avpersonifierad grupp (utsaga 2.4), till 

skillnad från de mer individuella skildringarna 2011 (utsaga 2.1-2.3). Jämfört med flera av de 

andra subjektspositionerna där biståndstagare i stort sett framställs som “ovärdiga” beskrivs 

“sjuklingar” i ett sympatiskt ljus som låter läsaren förstå att de är “värdiga”. Detta beror i 

huvudsak på att flera beskrivningar i empirin – även de som interpellerar subjektet till andra 

positioner – bygger på idéer om att alla som kan ska arbeta, och de som inte bidrar eller 

tidigare har bidragit till samhället uppfattas som avvikande. Genom att begreppet utförsäkrad 

implicerar att dessa människor har haft rätt till ersättningar som förutsätter tidigare 

arbetsdeltagande (utsaga 2.2 och 2.3) samt beskrivningar av hur de slitit ut sina kroppar 

genom arbete (utsaga 2.4) framställs “sjuklingar” som några som har gjort rätt för sig. Dock 

ser vi som sagt att det även här har skett en förskjutning över tid, och 2017 återfinns alltså 

endast en anonym beskrivning av “sjuklingar”. 

 

Subjektspositionen “de fattiga barnen” framträder uteslutande 2011, men barn förekommer 

även i viss utsträckning i empirin från 2017 fast då i anslutning till subjektspositionen 

“asylsökaren”. Men perioden 2011 är det alltså svenska barn som interpelleras, och genom 

beskrivningar av hur dessa barn har det förfärligt, är fattigare än någonsin i modern tid samt 

att ingen kan leva dräglig på ekonomiskt bistånd (samtliga i utsaga 2.4) görs de till offer för 

föräldrarnas tillkortakommanden vilket framställer dem som skyddsvärda och därmed 

“värdiga” biståndstagare. Samtidigt finns det motsättningar i utsagorna, där de å ena sidan 

beskrivs som relativt fattiga utifrån att de inte svälter (utsaga 4.4), medan det å andra sidan 

förekommer beskrivningar av hur de inte kan äta sig mätta (utsaga 4.5). När barn förekommer 

i diskurser som interpellerar “asylsökare” beskrivs de istället som familjeförsörjare (utsaga 

3.1 och 3.2), vilket kan tolkas som att de kan leva gott på ekonomiskt bistånd när det 

kontrasteras mot beskrivningar av “de fattiga barnen”. De två subjektspositionerna utgör 

dock inte någon antagonism i fråga om barnets identitet, eftersom de förekommer enskilt 

under separata perioder. Vad vi istället kan se inom ramen för det diskursiva fältet som 

interpellerar biståndstagare är att det svenska “värdiga” barnet har bytts ut med det 

asylsökande “ovärdiga” barnet. 
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“Asylsökare” förekommer uteslutande i empirin från 2017, och det har sannolikt sin 

förklaring i den så kallade flyktingkrisen 2015. Med “de fattiga barnen” i åtanke kan 

“asylsökare” tolkas som någon som stjäl resurser från “svenskar”, vilket vi även kunde se i 

de utsagor som interpellerar “asylsökare” och som beskriver att bistånd beviljas till denna 

grupp trots att det finns många andra som behöver hjälp (utsaga 3.2). Utöver ekonomiskt 

bistånd beskrivs i utsagorna hur de även tar polisiära och därmed andra ekonomiska resurser i 

anspråk (utsaga 3.2, 3.3), vilket tillsammans med beskrivningen av hur vissa som söker asyl 

arbetar, betalar skatt och aldrig har fått socialbidrag (utsaga 3.4) ytterligare förstärker bilden 

av “asylsökare” som “ovärdiga” eftersom de kostar samhället stora summor pengar utan att 

ge något tillbaka. 

5.2.3 Antagonism 
I empirin framträder en konflikt mellan subjektspositionerna “de hjälplösa” och “de 

ovilliga”, eftersom deras identiteter är motstridiga och subjekten förväntas handla på två olika 

och inkompatibla sätt i en gemensam terräng. Å ena sidan berövas biståndstagare i egenskap 

av “de hjälplösa” sitt agentskap genom beskrivningar av beroende och tvång, och där 

biståndstagare kan tolkas som passiva och oförmögna att fatta egna beslut, samtidigt som 

biståndstagare i egenskap av “de ovilliga” beskrivs som kapabla att gör aktiva och rationella 

val genom att välja biståndstagande som ett alternativ till lönearbete, varpå de utgör varandras 

motpoler. Genom att de två subjektspositionerna återfinns 2011 såväl som 2017 demonstrerar 

denna konflikt tydligt både kontinuitet och kontingens, genom att de under lång tid har 

utmanat varandras entydighet och existens i det diskursiva fältet. 

5.2.4 Intressen 
Att de subjektspositioner som framträder ur materialet generellt kan uppfattas som negativa 

och stigmatiserande behöver tolkas utifrån såväl en historisk som nutida kontext. Den svenska 

välfärdsmodellen bygger i stort sett på principen om att alla ska vara självförsörjande, 

antingen genom ett arbete, eller i det fall att man saknar det, via ersättningar från det bredare 

socialförsäkringssystemet. Ekonomiskt bistånd är däremot tänkt att fungera som ett yttersta 

skyddsnät som ska tillgodose tillfälliga behov i väntan på att individen blir självförsörjande.   

 

Detta hotas dock av “brottslingar”, “asylsökare”, “de ovilliga” och “de hjälplösa” som 

anses ha ett mer långvarigt behov, och viktigare, av olika skäl bedöms sakna motivation att 
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lösa sin situation. Dessa subjektspositioner kan kontrasteras mot “sjuklingar” och “de fattiga 

barnen” som framställs på ett sätt som istället väcker läsarens sympati. Även om de två 

sistnämnda subjektspositionerna också kan anses ha ett långvarigt behov handlar det inte om 

brist på motivation. “Sjuklingar” och “de fattiga barnen” har istället ekonomiskt bistånd på 

grund av omständigheter utanför deras kontroll, medan de andra kan anses ha valt ekonomiskt 

bistånd i strid mot såväl lagstiftarens intentioner som samhällets normer och förväntningar.  

 

Interpelleringen av biståndstagare i kontrasterande termer kan därför förstås som ett sätt att 

försvara välfärdsstatens grundpelare. Å ena sidan finns det ett behov av att upprätta tydliga 

kriterier för vilka som anses vara värdiga respektive ovärdiga ekonomiskt bistånd. På så sätt 

handlar det också om att upprätta kriterier för vad som anses normalt eller avvikande inom 

välfärdsstaten. Å andra sidan är det nödvändigt att försvara biståndet från förändringar som 

riskerar att urholka dess ursprungliga syfte genom att det övergår från att vara ett tillfälligt 

stöd till ett långsiktigt för grupper som inte kan eller inte vill försörja sig själva på andra sätt. 

 

Under 2017 har de två relativt positiva subjektspositionerna i stort sett fallit bort. 

“Sjuklingar” förekommer i väldigt liten utsträckning medan interpelleringen av “de fattiga 

barnen” allt mer tangerar “asylsökare”. Att “asylsökare” är den subjektsposition som 

dominerar under 2017 är inte förvånande med hänsyn till att flyktingkrisen varit påtaglig i den 

politiska debatten under flera år. En stor del av den debatten har kretsat kring vilken 

belastning flyktingar utgör på välfärdsstaten och i debatten har de framställts som det största 

hotet mot den svenska välfärden.  
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6. Diskussion 

I kapitlet presenteras först en diskussion av våra resultat utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vi kommer därefter att diskutera dessa i förhållande till tidigare forskning. 

Kapitlet avslutas med en metodreflektion samt förslag på framtida forskning.  

6.1 Studiens resultat i förhållande till syfte och 
frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien har varit att undersöka och problematisera hur 

biståndstagare framställs i ledande kvällstidningar genom att besvara hur de konstrueras 

diskursivt, vilka identiteter de tillskrivs samt om och i så fall hur denna konstruktion har 

förändrats över tid. 

 

Resultaten visar till att börja med att identiteten hos biståndstagare inte är entydig, och att det 

tvärtom råder en diskursiv kamp där vi har kunnat urskilja hur biståndstagare interpelleras till 

sex olika subjektspositioner vilka vi har valt att kalla; “brottslingar”, “sjuklingar”, 

“asylsökare”, “de fattiga barnen”, “de hjälplösa” och “de ovilliga”.  

 

Två av dessa subjektspositioner – “de hjälplösa” och “de ovilliga” – står i ett antagonistisk 

förhållande till varandra, genom att de två identiteterna ställer oförenliga krav på subjekten 

som därmed utesluter varandra. Denna antagonism är det som tydligast synliggör både 

kontinuitet och kontingens i det diskursiva fältet, eftersom dessa subjektspositioner 

förekommer både 2011 och 2017. 

 

Konstruktionen har därtill förändrats över tid, och endast fyra av sex subjektspositioner är 

återkommande. Den subjektsposition som uteslutits ur den nutida diskursen är en av de två 

som kan tolkas som “värdiga” biståndstagare, vilket är “de fattiga barnen”, och 2017 har en 

ny subjektsposition i form av “asylsökare” tillkommit. De subjektspositioner som i dagsläget 

konkurrerar inom det diskursiva fältet är; “brottslingar”, “sjuklingar”, “asylsökare”, ”de 

hjälplösa” och “de ovilliga”, och dessa kan – bortsett från “sjuklingar” – förstås som mer 

eller mindre “ovärdiga”. “Sjuklingar” förekommer därtill i betydligt mindre utsträckning 

2017 jämfört med 2011, och försvinner bland de utsagor som istället interpellerar subjekten 

som “ovärdiga” biståndstagare. 
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Sammanfattningsvis kan samtliga subjektspositioner bortsett från “sjuklingar” och “de 

fattiga barnen” göra biståndstagande till ett stigma, eftersom biståndstagare i egenskap av 

dessa kan förstås som avvikande genom att inte arbeta och bidra till samhället, vilket också 

gör dem “ovärdiga”. Och eftersom de subjektspositioner som kan tolkas som “värdiga” har 

uteslutits ur det diskursiva fältet i dagsläget har det skett en hegemonisk intervention på så vis 

att biståndstagare av allt att döma har fixerats som “ovärdiga” i de nutida diskurserna. Att 

biståndstagare i egenskap av “brottslingar”, “asylsökare”, “de hjälplösa” och “de ovilliga” 

kan förstås som “ovärdiga” utgör givetvis ett problem för dem som interpelleras på detta sätt i 

diskurserna. Men dessa beskrivningar får också implikationer för samtliga biståndstagare 

genom att de subjektspositioner som är dominerande i diskurserna också får representera 

gruppen. Att dessa subjektspositioner kan förstås som “ovärdiga” skulle därför kunna 

innebära att alla biståndstagare stigmatiseras genom uppfattningar om att de i huvudsak är 

kriminella, uppehåller sig i landet illegalt, saknar handlingsförmåga eller är ovilliga att jobba. 

6.2 Studiens resultat i förhållande till tidigare 
forskning 
Resultaten visar på hur subjektspositionerna “de fattiga barnen” och “sjuklingar” framställs 

som “värdiga” biståndstagare, vilket överensstämmer med Larsen & Dejgaards (2013) 

tematisering av de artiklar som ingick i deras studie, och där bland annat barnfattigdom samt 

beskrivningar av att vara fast i systemet på grund av krånglig byråkrati eller fel i 

välfärdssystemet sågs som positiva ämnen, vilket författarna menar kan motverka 

allmänhetens negativa uppfattningar av biståndstagare.  Även deras tematisering av negativa 

ämnen förekommer i vår empiri och återspeglas i våra resultat, så som utsatta områden vilket 

kopplas till “brottslingar”, politiska förslag om hårdare krav vilket kopplas till “de ovilliga”, 

samt invandringsfrågor som inte är relaterade till strukturella problem som diskriminering 

vilket kopplas till “asylsökare”. I enlighet med SOU 2006:21 har vi också sett hur 

“asylsökare” konstrueras som avvikande genom att ställas emot svenska biståndstagare, 

vilket skapar just den “vi och dom”-mentaliteten som utredningen tar fasta på. 

 

Att merparten av de subjektspositioner vi har identifierat förekommer över längre tid vittnar 

om att de sannolikt också utgör stereotyper av biståndstagare, och särskilt “de ovilliga” är 

föremål för uppfattningar om bland annat arbetsmoral (jmf Angelin 2009). “De ovilliga” 
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konstrueras därtill som “ovärdiga” genom beskrivningar av hur de saknar incitament till följd 

av att skillnaden mellan bistånd och lönearbete anses vara för liten, vilket vi också kunde se i 

de politiska inramningar som beskrivs av Esmark & Schoop (2017). Även stigmatiserande 

attityder som förekommer i samhället återfinns i våra resultat, där “de ovilliga” kan förstås 

som en grupp som saknar ambition att arbeta och därmed förändra sin situation (jmf Halleröd, 

1994), och att samhället därför borde ställa högre krav på de som erhåller ersättningar (jmf 

Furåker & Blomsterberg, 2003). De politiska inramningar som beskrivs av Esmark & Schoop 

(2017) omfattar även subjektspositionen “sjuklingar”, som till skillnad från “de ovilliga” 

framställs som “värdiga” eftersom de inte kan försörja sig själv på grund av fysiska och 

psykiska hinder. 

 

I likhet med Lundström (2011) har även vi kunnat se hur kopplingen mellan bidragsberoende 

och ekonomiskt bistånd är återkommande, vilket återfinns i våra resultat i relation till “de 

hjälplösa”. Och beskrivningarna av detta beroende kan möjligtvis ses mot bakgrund av att 

bidragstiderna har ökat (jmf Salonen, 2013). Däremot har utsagor som beskriver bidragsfusk 

varit frånvarande empirin (jmf Lundström, 2011). 

 

Bergmark (2013) menar att det ekonomiska biståndet inte har följt utvecklingen av de 

disponibla inkomsterna och därmed den allmänna standardökningen i samhället, vilket kan 

förklara varför biståndstagare, och i synnerhet ”de fattiga barnen”, i hög omfattning 

ekvivaleras med tecken som fattigdom. Däremot har denna subjektsposition fallit bort sedan 

2011, varför sådana beskrivningar är relativt frånvarande i de nutida diskurserna. I vår empiri 

och analys förekommer istället beskrivningar av hur systemet belönar biståndstagare genom 

att biståndet är alltför generöst vilket antas minska motivationen att arbeta. 

6.3 Avslutande reflektion 
Studiens resultat är avhängigt det material vi har analyserat, och vi har stundtals ifrågasatt vårt 

val av empiri. Främst för att ekonomiskt bistånd och biståndstagare i huvudsak diskuterats i 

relation till andra fenomen och sällan som ett fenomen i sig självt, vilket inte har gett så 

fylliga beskrivningar som vi hade önskat. Ett annat urval hade eventuellt gett oss bättre 

förutsättningar att studera hur bilden av biståndstagare konstrueras. Empirin har därtill varit 

spretig vilket gjorde det svårt att navigera i det diskursiva fältet och avgränsa de diskurser 
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som ingår där, varför vi har nöjt oss med att se på det som just ett diskursivt fält även om vi 

upplever att en tydligare identifiering av diskurser hade varit till analysens fördel. 

 

Genom att vi har konstruerat ekvivalenskedjor och valt utsagor till stöd för dessa har vi också 

själva varit medskapare av de subjektspositioner som presenteras, som utifrån de 

socialkonstruktionistiska premisserna alltså inte är några direkta avspeglingar av verkligheten. 

Våra tolkningar är således inte representativa varken för biståndstagare eller för det som 

skribenterna vill förmedla. Vi har också varit medvetna om att de fördomar som vi belyser i 

studiens inledning också kan ha inverkat på de subjektspositioner som identifierats. 

Mot bakgrund av vår förförståelse har vi dock upplevt att det emellanåt varit svårt att tänka 

utanför våra egna referensramar och det har bitvis varit svårt att acceptera 

subjektspositionerna då vi känt att de inte gör biståndstagare rättvisa, vilket möjligtvis har 

begränsat oss i vårt analytiska arbete. 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Då diskursanalytisk forskning som belyser konstruktionen av biståndstagare i media är 

sällsynt är det i första hand detta vi skulle vilja se mer utav. I synnerhet studier av det utökade 

medielandskapet där sociala medier som diskussionsforum, twitter och instagram har kommit 

att spela en allt större roll i dagens informationssamhälle, samt att vi tänker oss att 

biståndstagares egna röster är mer närvarande där än i traditionell media. 
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