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Adam Smith 1723-1790

Den rike mannen yvs över sina rikedomar 
därför att han märker att de naturligt fäster 
världens uppmärksamhet på honom och att 
människorna gärna vill delta i alla de angenäma 
känslor som hans gynnade förhållanden med 
sådan lätthet väcker hos honom.  Vid tanken på 
detta vill hjärtat svälla och vidga sig i hans 
bröst och han är mer fäst vid sin rikedom för den 
sakens skull än alla övriga fördelar den skänker 
honom. 

... En fattig man däremot skäms över sin 
fattigdom. Han har en känsla av att det antingen 
leder till att människorna inte ser honom eller till 
att de ...  knappast hyser någon medkänsla med 
den misär och det betryck som plågar honom. Han 
förödmjukas av båda anledningarna. 

Benägenheten att beundra och till och med nästan 
dyrka de rika och de mäktiga samt

förakta eller i varje fall förbise fattiga
personer och människor av låg ställning är 
visserligen nödvändigt både för att grundlägga och 
för att bevara klasskillnaderna och 
samhällsordningen men det är på samma gång 
den viktigaste och mest allmängiltiga orsaken till 



Thorstein Veblen  1857-1929

Pengar blir ett mått på 
anseende

Den som lyckas att göra sig en 

förmögenhet får högt 
anseende. De som kommer 
på efterkälken ekonomiskt 
förlorar medmänniskors 

aktning och som en följd av det 
sin egen självaktning. För att 

undgå smälek, skam och 
vanära måste man se till att 
man inte hamnar på obestånd 
och för att vara på den säkra 
sidan helst skapa sig ett 
ekonomiskt välstånd. 



Kenneth Galbraight 1908-2006

Den nedlåtande 
inställningen till fattiga
tycks inte ha förändrats. 
Den allmänna åsikten 
bland eliten har varit att de 
rika behöver mer pengar 
för att vilja arbeta mer, 
medan de fattiga måste 
vara fattigare för att 
överhuvudtaget vilja 
arbeta.  



"Sannerligen, det är svårt för en 
rik att komma in i himmelriket. Ja, 
jag säger er: det är lättare för en 
kamel att komma igenom ett 
nålsöga än för en rik att komma in i 
Guds rike" (Matt 19:23-24)



Affluenzia (överflödssjuka)

Wealthy Fatigue Syndrome
(Välfärdsutmattning)

Empatibrist (brist på medkänsla)

De 62 mest förmöga äger lika mycket 
som de 3,6 miljarder som tillhör 

den fattigaste 
halvan av befolkningen 

(Biståndsorganisationen Oxfam)

Rikedomskultur



Den välklädda kvinnan ger fingret 
åt en fattig man



Några knuffar henne, 
andra häller öl över 
henne”
Bilden som väcker stor debatt i Danmark
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Tiggare blev slagen i ansiktet –
medan flera såg på

Medan flera personer såg på blev den unge tiggaren misshandlad 
av en äldre man.

Mannen hann slå tiggaren tre gånger i ansiktet med en kasse full 
med öl – innan Rouzbeh Valizadeh fick syn på händelsen.



Socialbidragstagares/fattigas uppfattning om 
allmänhetens attityder till socialbidragstagare





























1929 Wall Street suicide after the stock market crash
on October 1929 (Black Thursday).









SKAM: Ett samlingsnamn för en

stor grupp av känslor som uppstår när man ser
sig själv negativt, även om det bara handlar
om lätt negativt, genom den andres ögon, eller
enbart att man förväntar sig en sådan reaktion.
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Källa: Richard Ahlström

Psykiska problem 9 ggr vanligare

Depressioner 5 ggr vanligare

Självmord 10 ggr vanligare
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1. Deltagande  i sociala aktiviteter
allt kostar pengar, bio, sport, m.m.

2. Bevarande av nätverk och vänner. Kämpa
hårt för att behålla vänner eftersom nätverk
och vänner kräver ekonomiska resurser ‐ risk 
för social utestängning, mobbing

3. Delaktighet i skolmiljön. Kostnader, social 
utestängning, mobbing

Överskuldsättning/fattigdom ‐



Överskuldsatt

Förlust av 
materiella 
resurser

Förlust av 
status/sociala 

nätverk

”Fattigdom” ”Skam”

Ohälsa/död



Värdighetsarbete
- återupprätta sitt värde

a. Skyddande av självet
b. Söka socialt stöd 
c. ”Peppa sig själv”

d. Fokus på ”göra rätt för sig”
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