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Abstract 

Syftet med studien var att undersöka orsakerna till att en del kommuner under perioden 

2011 till 2016 minskat utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med minst tio procent. Vid 

urvalet av kommuner har Socialstyrelsens statistikdatabas använts för att finna lämpliga 

kommuner. Av de kommuner som uppfyllde kraven valdes fem ut som kontaktades för 

intervju, fyra svarade och deltog i studien. De personer som intervjuades var chefer för 

enheten ekonomiskt bistånd, ordförande för socialnämnden och vice ordförande för 

socialnämnd. Det framkom att i de undersökta kommunerna fanns det olika bakomliggande 

faktorer som bidrog till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. För två kommuner 

handlade det om arbetsmarknadspolitiska insatser riktade mot ungdomar och utlandsfödda, 

för en var det flera mindre faktorer, bland annat individanpassat stöd, och för den fjärde 

kommunen var det oklart vad som bidragit till att det skett en minskning. 
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1. Inledning 

1.1. Samhällets trygghetssystem 

I det ideala samhället ska ingen individ behöva vara beroende av ekonomiskt bistånd för att 

ta sig igenom vardagen. Varje vuxen individ ska ha förmåga och möjlighet att själv stå för 

sin försörjning, vilket också är ett långsiktigt mål om ekonomiskt bistånd beviljas. Enligt 

Socialtjänstlagen (SoL), 4 kap. 1§ 4 st. (SFS 2001:453) framgår det att genom beviljat 

ekonomiskt bistånd ska den enskilde ha möjlighet att uppnå en skälig levnadsnivå och leva 

ett självständigt liv. 

Ekonomiskt bistånd kan en individ eller familj beviljas när det inte finns någon annan 

utväg för hens/deras försörjning (SOU 2000:40; SOU 2007:2). Den huvuduppgift 

socialarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd har, är att utreda om den enskilde har 

rätt till ekonomiskt stöd eller ej. Den som beviljas ekonomiskt bistånd saknar i regel 

inkomst, eller har en inkomst som är för låg för att täcka utgifter som bedöms nödvändiga 

för att uppnå en skälig levnadsnivå. Biståndet ska även utformas så att det stärker hens 

möjligheter till ett självständigt liv genom att täcka en individ eller familjs 

försörjningsbehov samt andra utgifter (Socialstyrelsen, 2016; Socialstyrelsen, 2017a; 

Socialstyrelsen, 2018a). Socialbidraget har under åren utvecklats en del. En stor inverkan 

har varit att man 1998 införde en riksnorm för att utredare skulle ha en guide för hur 

mycket som skulle beviljas den som ansöker om ekonomiskt bistånd (Bergmark, 2016). 

Inom riksnormen finns det totalt nio poster vid bedömning av rätten till ekonomiskt 

bistånd; livsmedel, förbrukningsvaror, kläder och skor, telefon, fritid och lek, dagstidning, 

hygien, barn- och ungdomsförsäkring samt tv-avgift. Varje år sätts en ny riksnorm som 

grundas på beräkning från konsumentverket för att täcka basutgifter. Innan 2012 fanns det 

summor för hur mycket av riksnormen som skulle täcka vilken post, men 2012 insattes 

istället en totalsumma för alla nio poster (Socialstyrelsen, 2017b; SOU 2000:40). Utöver 

riksnormen finns det andra utgifter exempelvis boendekostnader, resor till praktikplats, 

avgifter för barnomsorg och avgifter för facket, akuttandvård och liknande. Det är 

kommunerna själva som där bestämmer en kostnadsgräns (SOU 2000:40). När en ansökan 

inkommer påbörjas en utredning där utredaren ställer individens inkomst, realiserbara 

tillgångar, sparande samt ekonomi i övrigt mot riksnormen (SOU 2000:40). Även storleken 

på hushållet påverkar hur mycket som beviljas, då det finns belopp avsatta för antal 

personer i ett hushåll (Bergmark, 2016; Socialstyrelsen, 2017b). Utöver ekonomin utreds 

även den sökandes egna insatser och inställning kring att bli självförsörjande, vilket kan 
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komma att påverka utredarens bedömning kring rätten till ekonomiskt bistånd (Lundgren, 

Sunesson & Thunved, 2016; SOU 2000:40). Bergmark (2016) ger ett förslag att 

riksnormen inte enbart ska baseras på basutgifter från konsumentverket, utan att man även 

ska ta hänsyn till en tidigare inkomstkälla den hjälpsökande kan ha haft, för att minska 

klyftan som uppstått mellan bidragstagare och löntagare. 

I Regeringens proposition (2015/16:136) ges förslaget att man ska förtydliga kraven kring 

arbetslöshet och rätten till ekonomiskt bistånd. Förslaget syftar till att sätta liknande regler 

som finns för rätten till arbetslöshetsförsäkring så att de går ihop med varandra. 

Anledningen till propositionen var att man ville öka rättssäkerheten vid bedömning av 

rätten till ekonomiskt bistånd och vad som ska gälla när en hjälpsökande står till 

arbetsmarknadens förfogande. De krav som finns idag enligt Socialtjänstlagens 4 kap 1-6 

§§ (SFS 2001:453) är att den som är hjälpsökande ska stå till  arbetsmarknadens 

förfogande. Det vill säga att om hen är frisk och det inte finns andra anledningar som 

innebär att hen inte kan arbeta, ska hen aktivt söka arbete eller arbetsträna. Erbjuds 

arbetsmöjlighet eller praktikplats och den som ansöker tackar nej kan individen förlora sin 

rätt till ekonomiskt bistånd (Brunsson, Eliasson, Lindkvist, Mirkovic, & Persson, 2005; 

Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016). 

För en individ som har haft ett arbete men sedan blivit sjukskriven finns sjukförsäkring. 

Sjukförsäkring beviljas enligt Socialförsäkringsbalken och kan ge inkomst i form av 

sjukpenning. För småbarnsföräldrar finns föräldraförsäkring som kan ge rätt till 

föräldrapenning enligt Socialförsäkringsbalken, dock är den tidsbegränsad och inte 

tillgänglig för alla föräldrar. De som kan få ut föräldrapenning via föräldraförsäkringen är 

småbarnsföräldrar som har arbete men behöver stanna hemma och ta hand om barnet (SOU 

2000:40; SOU 2007:2). Det finns fler former av inkomst vid avsaknad av arbete innan 

ekonomiskt bistånd kan träda i kraft, vilket är olika former av stöd för arbetslöshet, till 

exempel medlemskap i en arbetslöshetskassa (A-kassa). Det krävs dock att individen haft 

ett arbete som är A-kassegrundande (SOU 2000:40; SOU 2007:2; Bergmark, 2016). 

En socialarbetare som arbetar med att utreda rätten till ekonomiskt bistånd har bland annat 

som uppdrag att försöka assistera den hjälpsökande att finna en lösning för 

inkomstbortfallet, vilket kan vara att ansöka om föräldrapenning, sjukpenning eller annan 

typ av ersättning. Men framförallt har socialarbetare i uppdrag att minska långvarigt 

bidragsberoende (Forsberg, 2004). Det är värt att poängtera att även om den hjälpsökande 

kan ha rätt till sjukpenning, föräldrapenning eller arbetslöshetsunderstöd, är det inte säkert 
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att de inkomsterna räcker till för att täcka personens eller familjens utgifter så att hen/de 

ska ha möjlighet till en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagens 4 kap. 1 § 4 st (SFS 

2001:453). Därför kan ekonomiskt bistånd behövas som en kompletterande inkomst (SOU 

2000:40). Forsberg (2004) lyfter fram att de som lever med ekonomiskt bistånd inte har en 

pensionsgrundande inkomst, arbetslöshetsförsäkring eller sjukpenning. Om individen inte 

lyckas skapa en egen försörjning, enligt Forsberg, är risken stor att ekonomiskt bistånd är, 

och förblir, den enda inkomstkällan vilket kan medföra att möjlighet att bidra till 

samhällslivet aldrig uppnås. Ett sätt för en socialarbetare inom ekonomiskt bistånd att 

hjälpa individer komma ur ett bidragsberoende är bland annat att stötta och motivera de 

som ansöker att ta sig ut på arbetsmarknaden eller påbörja studier (Socialstyrelsen, 2016; 

Socialstyrelsen, 2017a; Socialstyrelsen, 2018a). 

1.2. Ekonomi och hälsa 

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta möjlighet att tillfälligtvis stödja individer att 

klara av sina utgifter vid inkomstbortfall, det ska egentligen inte vara grunden för 

försörjning livet ut. Det finns samband mellan ekonomiska förutsättningar och hälsan hos 

en individ. Forskning har visat att ju längre en individ är beroende av ekonomiskt bistånd, 

desto mer påverkas personernas hälsa negativt samtidigt som möjligheterna att ta sig ur 

situationen minskar (Bergmark, 2016; Rios & Zautra, 2011). Hälsan kan påverkas i den 

mån att individer gör ohälsosamma val och utvecklar ett ohälsosamt beteende. Exempelvis 

kan det handla om att individer får upp vanan att röka, äta ohälsosamt eller konsumera 

stora mängder alkohol (Bergmark, 2016). Han uppger även att de individerna sällan söker 

medicinska hjälp på grund av en rädsla för eventuella behandlings- och medicinkostnader. 

Utöver den att den psykiska hälsan påverkas av bristande ekonomi, kan även den fysiska 

hälsan påverkas. Rios och Zautra (2011) visar i sin studie att de individer som levde med 

begränsad ekonomi, främst på grund av arbetslöshet, ofta hade daglig värk i kroppen vilket 

i sin tur påverkade möjligheterna att ta ett arbete när det fanns ett tillgängligt. Deras studie 

pekar dock på att det märks främst hos de som saknar arbete. De individer som hade ett 

arbete, även om det var lågavlönat, inte led av daglig smärta. 

1.3. Världsförändring 

Antalet asylansökningar i Sverige steg under perioden 2011-2015, inte minst mellan 2014-

2015 där antalet ansökningar steg med cirka 100 % från cirka 81 000 ansökningar 2014 till 

162 000 ansökningar 2015. Värt att poängtera är dock att under 2016 var antalet 

asylansökningar lägre än 2011, cirka 29 000 under 2016 i jämförelse med cirka 29 500 
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under 2011 (Migrationsverket, 2018a). Anledningen till att antalet asylansökningar ökade i 

den mängden under 2015 är till följd av flyktingkrisen som uppstod under 2015. Enligt 

Europaparlamentet (2017) har flyktingkrisen under 2015 lett till ett av de största 

mottagandet av asylsökande flyktingar sedan slutet av andra världskriget. Under perioden 

2011-2016 fick cirka 202 000 människor sina asylansökningar godkända i Sverige, varav 

cirka 71 500 beviljades under 2016, och därigenom beviljades permanent- eller tillfälligt 

uppehållstillstånd (Migrationsverket, 2018b; 2018c). De som beviljats uppehållstillstånd 

med status som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande kan ha rätt till att ingå i en 

Etableringsplan via Arbetsförmedlingen och få Etableringsersättning i upp till två år via 

Försäkringskassan (Migrationsinfo, 2016; Arbetsförmedlingen, 2018b; Försäkringskassan, 

2018). Inom Etableringsplanen kan individen delta i bland annat kompetenshöjande 

studier, studera SFI och/eller praktisera. Det finns även krav på att individen måste vara 

aktivt arbetssökande då Etableringsersättning är en tillfällig ersättning 

(Arbetsförmedlingen, 2018b). För de individer som inte har börjat arbeta innan 

Etableringsplanen tar slut finns det en risk till avsaknad av inkomst, vilket kan leda till ett 

behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd för sin försörjning (Socialstyrelsen, 2016). De 

som beviljades uppehållstillstånd och ingick i en etableringsplan från och med 2015-2016 

är nu antingen i arbete eller i behov av att vända sig till socialtjänsten och ansöka om 

ekonomiskt bistånd. 

1.4. Problemformulering 

Enligt SOU (2000:40), Stranz och Wiklund (2012) samt Bergmark (2016) finns det ett 

samband mellan arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd. Tittar man då på 

arbetslösheten i Sverige har den minskat från att 8,3 % var registrerade som arbetslösa 

2011 till 7,6 % under 2016 (Arbetsförmedlingen, 2018a). Om vi ser till statistik från 2011 

till 2016 så har utbetalning av ekonomiskt bistånd ökat med två procent i hela riket 

(Socialstyrelsen, 2018b). Forsberg (2004), Bergmark (2016) och Arbetsmarknadsnämnden 

(2017) uppger att om en individ blir kvar inom ekonomiskt bistånd en längre period 

försvårar det möjligheten till självförsörjning via arbete. De menar att en anledning kan 

vara att en individs egen syn på möjligheten till självförsörjning försvinner desto längre 

hen blir kvar inom ekonomiskt bistånd. 

Trots att det i undersökningen visat ett samband mellan arbetslöshet och ekonomiskt 

bistånd har summan utbetalt ekonomiskt bistånd ökat hos flertalet kommuner i Sverige 

under perioden 2011 till 2016. Men det finns 85 kommuner (29 %) som lyckats minska 
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utbetalningarna av ekonomiskt bistånd med mer än 10 % under samma period 

(Socialstyrelsen, 2018b). Vad har dessa kommuner gjort för att minska det ekonomiska 

biståndet? Har de på något sätt arbetat mer aktivt för att fler kommuninvånare ska bli 

självförsörjande? 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka möjliga bakomliggande faktorer som kan ha påverkat 

minskningen av utbetalt ekonomiskt bistånd med mer än tio procent mellan åren 2011 och 

2016 hos kommuner som rapporterat sådan minskning. 

2.1. Frågeställningar 

 Hur ser de aktuella kommunernas arbete ut kring personer med långvarigt beroende 

av ekonomiskt bistånd? 

 Har kommunerna något samarbete med andra myndigheter och/eller kommunala 

verksamheter, kring personer med ekonomiskt bistånd? Hur ser det i så fall ut? 

 Vilka faktorer anser kommunerna ha bidragit till den minskade utbetalningen av 

ekonomiskt bistånd? 

3. Forskningsområdet och kunskapsläget 

I det här avsnittet presenteras den forskning som anknyter till studiens syfte. Avsnittet 

inleds med vilken forskning som finns kring ekonomiskt bistånd. Sedan följer avsnitt som 

behandlar orsaker till och risker med ekonomiskt bistånd, följt av avsnitt innehållande 

beskrivning av olika insatser som genomförts där det finns resultat, men även insatser som 

saknar resultat. Sist handlar det om förslag som getts gällande olika insatser. 

Redan under 1990-talet framhölls i både myndighetsrapporter och i forskning att det 

saknas studier om hur individers behov av försörjningsstöd ska kunna minska (Bergmark, 

1991; Byberg, 1998; SOU 2000:40). Även inför den här studien har det funnits lite, 

tillgänglig forskning kring bakomliggande faktorer som bidragit till att ekonomiskt bistånd 

har minskat. För att undersöka tidigare forskning har databaserna Primo, ArtikelSök, 

ProQuest samt Högskolan Västs universitetsbibliotek använts med olika sökord, 

exempelvis “socialbidrag”, “arbetsmarknadspolitik” “social security benefits” “financial 

support” och “labour market programs”. 

Vad som leder till att en individ behöver ansöka om ekonomiskt bistånd handlar oftast om 

ett samspel mellan individuella och strukturella faktorer. Individuella faktorer kan handla 
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om individens ålder, hur familjesituationen ser ut, individens nätverk, utbildningsnivån och 

individens etniska bakgrund. De individuella faktorerna påverkar individens möjlighet till 

att hitta ett arbete, men även att behålla arbetet. Med strukturella faktorer kan det röra sig 

om arbetslöshet och att individen i fråga inte har rätt till arbetslöshetsersättning samt vilka 

socialförsäkringar individen kan ta del av (SOU 2007:2). 

Wadensjö (2014) redogör i sin studie att det blir vanligare och vanligare att individer läser 

klart gymnasiet och fortsätter vidare till högre studier, vilket i sin tur påverkar 

utbildningsnivån på arbetsmarknaden. Cambell (2011) tar upp att en viktig faktor för att 

minska den höga arbetslösheten är att fokusera på studier. Det vill säga, att bra studier ska 

finnas tillgängliga för alla invånare i medlemsstaterna och att utbildningarna matchar 

förfrågningarna från arbetsmarknaden. Cambell anser även att yrkesutbildningar är ett bra 

sätt att motverka arbetslösheten, speciellt för de individer som har en lägre utbildningsnivå. 

Även Hollertz (2010) tar upp vikten av studier för att minska arbetslösheten. Hon tar upp 

att en låg utbildningsnivå hos ungdomar bidrar till en ökad risk att ungdomarna behöver 

ansöka om ekonomiskt bistånd för att det försvårar möjligheterna till att få ett arbete. 

Hollertz tar vidare upp vikten av kompetenshöjande insatser för de med låg utbildning för 

att på så vis motarbeta arbetslösheten. Wadensjö (2014) redogör liknande slutsatser som 

Hollertz, men poängterar också att yrkesutbildningar är en bra satsning för de som avslutat 

en utbildning men ändå inte tar sig in på arbetsmarknaden. 

3.1. Orsaker till och risker med ekonomiskt bistånd 

Den huvudsakliga faktorn till att individer behöver ansöka om ekonomiskt bistånd är 

arbetslöshet (SOU 2000:40; Stranz & Wiklund, 2012; Bergmark, 2016). Något som kan 

leda till en ökad arbetslöshet i en kommun är, enligt SOU (2007:2) en ökning i 

befolkningsmängden. 

Enligt Det Økonomiske Råd (2007) finns det fyra olika effekter av insatser för långtgående 

bidragstagande och arbetslöshet. Den första är Motivationseffekt som innebär att arbetslösa 

finner större motivation och anstränger sig mer att hitta arbete om de upplever ett ”hot” av 

en insats om de kvarblir som arbetslös. Den andra är Kvalifikationseffekt och innebär att 

genom kompetenshöjande insatser som exempelvis utbildning, har arbetslösa en större 

chans att få och behålla ett arbete. Den tredje, Inlåsningseffekt, är en negativ effekt av att 

delta i en sysselsättning. Det innebär att deltagarna blir bekväm med en aktivitet och söker 

mindre arbeten för att stanna kvar längre, vilket resulterar i att färre aktivitetsdeltagare går 
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ut i ordinarie arbete. Den fjärde, och sista, Selektionseffekt är att deltagarna i insatser 

sorteras in två grupper, faktiskt arbetslösa och de som hävdar att de är arbetslösa. De som 

bedöms vara arbetslösa är registrerade som arbetslös och deltar i de aktiviteter och insatser 

som erbjuds. De som däremot hävdar att de är arbetslösa avregistrerar sig som arbetslös 

när de erbjuds aktiviteter eller insatser. 

När det kommer till personer med behov av ekonomiskt bistånd finns det generellt sett två 

grupper: personer med mer kortvariga eller långvariga behov av stöd. Enligt Bergmark 

(2016) finns det ingen klar gräns för när en individ räknas som långvarig bidragstagare, 

men desto längre en individ är beroende av ekonomiskt bistånd, desto svårare blir det för 

individen att ta sig tillbaka till självförsörjning. Vilén (2014), anger i en rapport rörande 

Göteborg, att många som är långvariga bidragstagare inte har avslutat gymnasiet, eller har 

bristande språkkunskaper i svenska. Vidare framhålls att ett sätt att motarbeta långvarigt 

bidragstagande är att se över utbildningar gällande svenska för invandrare (SFI). Det finns 

en risk med långvarigt bidragsberoende och det är att den hjälpsökande blir van att leva av 

ekonomiskt bistånd istället för att ha en egen försörjning. Det kan resultera i att individen 

får svårt att hitta en anledning eller möjlighet att bli självförsörjande och självständig desto 

längre hen blir kvar inom ekonomiskt bistånd (Forsberg, 2004). 

Enligt SOU (2007:2) och Gustafsson (2013) är de som löper störst risk att behöva ansöka 

om ekonomiskt bistånd utrikesfödda. Det kan handla om språkliga brister eller att 

individerna saknar tillräckligt med kompetens för att arbetsgivare ska se dem som 

attraktiva att anställda. Gustafsson hävdar att även ungdomar delar den platsen av utsatthet. 

Han förklarar att de ungdomar samt utrikesfödda som inte har etablerat sig på 

arbetsmarknaden inte kan ta del av arbetslöshetsersättningar. Skulle en utrikesfödd eller en 

ungdom börja arbeta men sedan förlorar arbetet löper de stor risk att inte få ta del av 

arbetslöshetsersättning på grund av för kort arbetslängd. Han jämför där med äldre 

individer som haft möjlighet att arbeta längre och därför har rätt till arbetslöshetsersättning. 

I och med det blir resultatet att fler ungdomar och utrikesfödda blir beroende av 

ekonomiskt bistånd för sin försörjning vid brist av arbete. 

Enligt Wadensjö (2014) har utvidgningen av EU lett till att arbetsmarknaden utvecklats till 

att omfatta fler individer än tidigare. Wadensjö menar att fler personer som inte är 

medborgare i EU/ESS-länder fått arbetstillstånd i Sverige och tillträde till den Svenska 

arbetsmarknaden. Dock är majoriteten vuxna när de får arbetstillstånd och det dröjer ofta 

innan de kan få in en fot på arbetsmarknaden. Det leder till lägre pensioner eller helt 
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avsaknad av pension och resulterar i ett stigande behov av bistånd. I sin studie tar Johnson 

(2013) upp ämnet sjukfrånvaro och menar att det är ett område som det debatterats mycket 

om, hur sjukfrånvaron påverkar samhället i stort. Dock menar Johnson att man inte kan 

komma överens om hur man ska hantera problemet, främst för att man inte är ense om 

vilken typ av problem det handlar om. Det rör sig om att antingen vara ett 

arbetsmiljöproblem, statsfinansiellt problem, ohälsoproblem eller ett problem som uppstått 

i samband med samhällsutvecklingen. Johnson menar att det finns de som anser att 

sjukfrånvaron är ett problem som egentligen handlar om att individer fuskar och har en 

annan attityd gentemot den svenska arbetsmarknaden. 

Johansson och Hvinden (2007) föreslår att man ska sänka bidragsnivån för att motverka 

risken för att individers bidragstagande ska bli ett aktivt val de gör. De anser att det finns 

en risk att många hellre förblir bidragstagare än tar ett lågavlönat arbete för att det är för 

liten skillnad på inkomstnivån, vilket då kan leda till att en del hellre blir kvar som 

arbetslös och bidragstagare än tar ett tillgängligt arbete. 

Quinn och Cahill (2016) beskriver hur den ekonomiska utvecklingen i Amerika resulterat i 

att äldre blir mer och mer utsatta ekonomiskt. Förändringarna har resulterat i att många 

äldre måste arbeta för att få ut sin pension. Ofta räcker inte den pensionen de arbetat ihop 

och behöver därför egna besparingar som de kan använda sig av för sin försörjning. Det 

här försvårar levnadsvillkoren för de som inte har förmåga att arbeta och som inte har haft 

möjlighet att arbeta tillräckligt på grund av exempelvis funktionsnedsättningar. Quinn och 

Cahill ger förslag på att man ska uppmana befolkningen att börja spara till sin pension 

redan som unga och motivera fortsatt arbete så länge som det är möjligt. De är oroliga att 

det annars kommer gå tillbaka till att ålderdom förknippas med fattigdom och skulle 

försätta de äldre i en större utsatthet än i dagsläget. 

Enligt North, Holahan, Moos och Cronkite (2008) finns det en direkt koppling mellan 

inkomst och lycka. Har man bara inkomst för basbehoven kan man uppleva en ständig 

saknad för möjlighet till annat. Det kan röra sig om att ha ekonomin för fritidsaktiviteter 

och resor. I sin studie har Roman (2017) intervjuat ensamstående mödrar. De mödrar som 

saknade en fast anställning uttryckte oro och skuldkänslor över att inte ha pengar att 

spendera på det lilla extra som exempelvis resor. En mamma uttryckte även att hon ofta 

fick stå över att köpa nya kläder till sig själv för att pengarna inte räckte till. 

Arbetsmarknadsnämnden (2017) anser att det finns en oro hos familjer som lever med en 

ansträngd ekonomi. Det handlar inte enbart om en oro att få pengarna att räcka till, utan en 
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oro att barnen ska ta efter föräldrarnas livsstil. Enligt Arbetsmarknadsnämnden finns det en 

ökad risk att barn som växer upp i en familj som lever i ett bidragsberoende, själva som 

vuxna blir i behov av ekonomiskt bistånd. Med bakgrund av det behöver socialsekreterare 

göra en bedömning om barnet/barnen i familjen riskerar att fara illa på grund av familjens 

ekonomiska situation. Det kan även förekomma en outtalad press för barnen i familjen att 

de ska hjälpa till ekonomiskt när de blir tillräckligt gamla. Det kan leda till att vuxna barn 

upplever att de behöver bo kvar hemma för att hjälpa sina föräldrar med ekonomin (Stein, 

Abraham, Bonar, Leith, Kraus, Hamill, Gumber, Hoffmann & Fogo, 2011). 

Det finns ett samband mellan ekonomiska svårigheter och den psykiska samt fysiska 

hälsan. Hälsan påverkas av att leva med ekonomisk osäkerhet (Angelin, 2009; Rios & 

Zautra, 2011; Daly, Boyce & Wood, 2015; Griep, Hyde, Vantilborgh, Bidee, De Witte & 

Pepermans, 2015; Quinn & Cahill, 2016). De som står långt från arbetsmarknaden, och 

som har gjort det en längre tid, påverkas ofta psykiskt. Det kan handla om att de 

hjälpsökande blir mer och mer osäkra i sin situation, samt att de har svårt att se en framtid 

där de kan vara självförsörjande och självständiga. Bidragstagandet har blivit deras vardag. 

Resultatet av det kan bli en individ som står längre från arbetsmarknaden än tidigare för att 

psykisk ohälsa står i vägen (Forsberg, 2004; Bergmark, 2016; Mueser & Cook, 2016). När 

en hjälpsökande inte klarar av att arbeta och måste försörja sig genom ekonomiskt bistånd 

skapas en pressad situation, en osäkerhet kring hur framtiden kommer se ut. Som nämnts 

tidigare är inte ekonomiskt bistånd en pensionsgrundande inkomst, hur blir det då för den 

som levt med ekonomiskt bistånd majoriteten av sitt vuxna liv? Sannolikheten är stor att 

individen kommer leva med ekonomiskt bistånd livet ut, ett bidrag som testas mot behov 

varje månad (Forsberg, 2004). Ett liv med begränsade ekonomiska möjligheter, och som 

inte visar tecken på förändring, kan tynga ner en individ och skapa stor press. Det blir en 

press på individen varje månad, “Kommer jag ha möjlighet att betala hyran den här 

månaden?”, “Vad händer om min ansökan nekas, vad gör jag då?”. Att konstant leva med 

en rädsla att inte klara månadens utgifter är mentalt påfrestande vilket kan leda till ökad 

stressnivå som kan ta en individ längre från arbetsmarknaden än tidigare (Forsberg, 2004; 

Rios & Zautra, 2011; Bergmark, 2016). 

En lösning för att motverka pressen som många bidragstagare upplever är att införa en 

basinkomst eller en medborgarlön. Janson (2003) samt Mays, Marston och Tomlinson 

(2016) nämner att det finns både för- och motargument med införandet av en basinkomst. 

En fördel är att det inte finns krav från individens sida för en motprestation. Det vill säga, 
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de som saknar inkomst får ta del av medborgarlönen oavsett anledningen till behovet, till 

skillnad från ekonomiskt bistånd som är en kravfylld insats. Det i sin tur kan bidra till att 

de individer som står långt från arbetsmarknaden inte längre behöver oroa sig för att sakna 

möjligheten att betala sin hyra. De skulle varje månad få en inkomst som inte behöver 

behovsprövas. För de som står långt från arbetsmarknaden och som har det svårt, av olika 

skäl, att få in en fot på arbetsmarknaden, skulle det eventuellt vara en lösning på 

problemet. Janson (2003), Offe (2009) och Mays et al. (2016) tar upp den negativa sidan 

av att införa en basinkomst eller medborgarlön. De uppger att ett argument mot införandet 

av medborgarlön är att arbetskraften sjunker, med anledning att det inte längre skulle 

finnas något krav på att arbeta för att få pengar. 

3.2. Modeller och satsningar 

Ulmestig (2009) hävdar att det finns en stor mängd med rapporter, böcker och studier som 

beskriver olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser som kommuner implementerat., 

men vad som saknas är utvärderingar av insatserna. Det saknas med andra ord studier som 

undersöker hur väl olika insatser har fungerat och hur det har gått för de som tog del av 

insatserna. En kritik som finns mot arbetsmarknadspolitiska insatser är att de enbart finns 

till för att dölja hur många som är arbetslösa. SOU (2007:2) menar att insatserna inte har 

några egentliga effekter på arbetslösheten i sin helhet, utan att man bara flyttar problemet. 

Kritiken har i sin tur lett till att regeringen istället väljer att lägga sitt fokus på att matcha 

arbetssökande med lediga jobb och minska antalet deltagare i insatser (SOU 2007:2). 

Enligt Ochel (2005) visar en sammanställning av olika utvärderingsstudier att de insatser 

som visats mest effektiva mot arbetslöshet är jobbsökarprogram i kombination med olika 

sanktioner. Han menar vidare att de som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden 

gynnas mest av ett individanpassat och individuellt stöd för att ta sig ur arbetslöshet. 

Bergmark, Bäckman och Minas (2017) studie är en utvärdering av olika modeller för att 

motverka arbetslöshet. Deras resultat visar att det inte finns någon modell som fungerar 

bättre än de andra, utan de har alla sina för- och nackdelar och att det handlar mer om att 

det är olika delar inom modellerna som är användbara. 

3.2.1. Utvärderade insatser 

Forsberg (2004) redogör ett projekt som tillämpades under en tid i Örgryte: Slussen. 

Slussen var ett projekt som testades för att motverka att hjälpsökande förblir långvariga 

inom ekonomiskt bistånd. Projektet gick ut på att socialsekreteraren tog del av den 

hjälpsökandes målsättning genom att föra en dialog med personen, istället för att utredan 



 

14 

 

den. Det som gjordes inom projektet var att istället för att utreda de hjälpsökande allt för 

mycket, lyssnade socialsekreteraren på plats vad den hjälpsökande ville lyckas med. 

Tillsammans arbetade socialsekreteraren och den hjälpsökande fram en plan för att nå den 

hjälpsökandes slutliga mål. Det kunde röra sig om att socialsekreteraren följde med den 

hjälpsökande på exempelvis läkarbesök eller på träffar med Arbetsförmedlingen, 

socialsekreteraren fanns där hela tiden som ett extra stöd. Även vid kontakt med 

försäkringskassan fanns socialsekreteraren med. Det Forsberg upptäckte med Slussen var 

att målet den hjälpsökande satte upp från första början ofta nåddes, men det tog mellan ett 

till två år innan målet var nått. Det fanns så klart avvikelser där det för någon gick snabbare 

och för en annan tog det mer än två år. Allt som allt pekar det dock på ett projekt som 

fungerar bra både i teorin men även i praktiken. 

Mueser och Cook (2016) upp ett förslag som liknar Örgrytes projekt, Slussen. Förslaget 

kallas “supported employment” vilket Socialstyrelsen (2012) har översatt till 

“individanpassat stöd till arbete”, och kan vara ett sätt att hjälpa de som är arbetslösa på 

grund av exempelvis mental ohälsa. Genom att erbjuda stöd i en anställning kan det bidra 

till att en hjälpsökande med mental ohälsa vågar söka arbete och sedan klarar av att behålla 

sitt arbete. Mueser och Cook tar upp flera exempel på studier där metoden har visats 

fungera för att hjälpa individer med mental ohälsa som har svårt att ta sig tillbaka till 

arbetsmarknaden. Metoden finns och tillämpas i Sverige där den är mest känd som 

individanpassat stöd till arbete. Metoden används i Sverige för individer med en psykisk 

funktionsnedsättning. Istället för att individerna ska söka flera arbeten, för att snabbt ta sig 

ut i arbetslivet, letar man efter ett arbete som den hjälpsökande vill ha. Tanken är att hitta 

ett arbete där den hjälpsökande med rätt stöd, kan arbeta utifrån sin situation och sina 

utmaningar. Anledningen att det ska vara ett arbete den hjälpsökande kan tänka sig hör 

ihop med att den hjälpsökande lättare ska behålla motivationen att fortsätta med insatsen. 

Den hjälpsökande får stöttning av en jobbcoach som finns med så länge den hjälpsökande 

har behovet (Socialstyrelsen, 2012). 

En viktig del för hjälpsökande, enligt Badenhausen (2010), Burke-Miller, Swarbrick, 

Carter, Jonikas, Zipple, Fraser och Cook (2010) samt Cook och Mueser (2013), kan vara 

att få kunskap kring hur pengarna ska hanteras och vilka utgifter som ska prioriteras. En 

stor utmaning, främst för de som haft arbete, är att vänja sig vid att leva på en mer 

begränsad inkomst än vad de är vana vid. En del hjälpsökande kan ha ett större behov av 

hjälp kring hur man lägger upp och vidhåller en bestämd, begränsad budget. Badenhausen 
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(2010) och Burke-Miller et al. (2010) nämner ett program utvecklat för att lära utsatta 

individer hantera sin ekonomi, Individual Development Accound (IDA). Badenhausen har 

själv deltagit i programmet under sin missbruksvård och förklarar att programmet gick ut 

på att hjälpa och lära deltagarna hur de betalar sina räkningar samt hur de kunde spara 

pengar. Badenhausen menar att tack vare programmet kunde han lägga undan en liten 

summa varje månad från sitt arbete för att förverkliga sin dröm, äga sitt eget hem. 

Badenhausen började med ett mindre mål för sina sparpengar, nämligen en egen cykel. 

SOU (2007:2) nämner två modeller för att motverka långtidsarbetslöshet. Den första kallas 

profiling där man bedömer, via en statistisk modell, hur stor sannolikhet det är att en 

arbetslös blir långtidsarbetslös. De som löper stor risk att bli långtidsarbetslösa får ta del av 

fler insatser i förebyggande syfte. Dock är det inte en modell som matchar individen till 

lämpligaste insats, utan det rör sig enbart om hur stort behov individen har av en insats. 

Den andra modellen kallas targeting, där det mer handlar om vilka insatser som bäst leder 

till ett arbete. Det handlar helt enkelt om att matcha insatsen till individen för bästa 

tänkbara utgång. Dock finns det få undersökningar om hur tillämpningsbara modellerna är. 

USA, Australien och Sydkorea är några länder som har tillämpat modellen profiling, men 

inte fått fram tillräckligt med resultat för att avgöra vikten av modellen (SOU 2007:2). 

Enligt Frölich, Lechner och Steiger (2003) har man i Schweiz testat att utvärdera båda 

modellerna. Targeting ansågs vara en bättre modell i just Schweiz, med anledning att det 

fanns för många olika insatser att välja mellan. Användandet av profiling skulle i sin tur ha 

lett till att många hoppat mellan olika insatser utan att hitta en som matchade deras behov 

(Frölich, Lechner & Steiger, 2003; SOU 2007:2). 

3.2.2. Insatser som inte har utvärderats 

Flertalet studier och rapporter redogör att när en hjälpsökande blir kvar inom ekonomiskt 

bistånd får hen med tiden svårare att se möjligheten till en egen försörjning via arbete. Det 

blir även svårare för hen att ta sig ut på arbetsmarknaden överlag (Forsberg, 2004; 

Bergmark, 2016; Arbetsmarknadsnämnden, 2017). Uppsalas kommun har hanterat det 

problemet genom att ha arbetsmarknadssekreterare som enbart fokuserar på att arbeta med 

hjälpsökande som har svårt att få in foten på arbetsmarknaden (Arbetsmarknadsnämnden, 

2017). De som står långt från arbetsmarknaden på grund av att de har för låg 

utbildningsnivå, kan erbjudas yrkesutbildningar. På så vis får personerna en högre 

behörighet än tidigare och har lättare att få in en fot på arbetsmarknaden. Utöver 

yrkesutbildning är arbeten som inte kräver kompetens eller tidigare erfarenhet samt 
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arbetsträning två andra insatser som kan hjälpa individer att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Det kan, som med bristande utbildning, bidra till att individerna istället får erfarenhet som 

kan räcka för att sedan få ett fast arbete (Vilén, 2014). 

Hisingsslussen är ett DELTA-projekt inom Göteborgs kommun som tagits fram för att 

hjälpa och stötta individer som varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av 

medicinska skäl. Anledningen bakom projektet är att man inom Göteborgs kommun 

upptäckt att de hjälpsökande ofta är i behov av extra stöttning med att ta sig ut på 

arbetsmarknaden igen. Via Hisingsslussen kan de hjälpsökande få ta del av praktikplatser 

med lägre krav än praktikplatser via arbetsförmedlingen (Brunsson, Eliasson, Lindkvist, 

Mirkovic & Persson, 2005). 

Uppsalamodellen är en modell som blev aktuell i början av 1990-talet och togs till för att 

kontra de låga kraven som tidigare ställdes på individerna som ansökte om ekonomiskt 

bistånd. Målet med modellen var att dämpa bidragsberoendet genom att lägga fokus på att 

hitta en annan inkomstkälla för den hjälpsökande. För att minska bidragsberoendet sattes 

högre krav på de hjälpsökande. Den hjälpsökande skulle aktivt söka arbeten (Milton, 

2006). Enligt Milton uppstod till och med hot om att bidraget skulle reduceras eller helt 

dras in om den hjälpsökande inte uppfyllde kraven. Utöver högra krav om arbetssökande, 

ingick det kontinuerliga träffar mellan den hjälpsökande och socialarbetaren som 

ansvarade för ärendet. Sedan fanns det även krav på att den hjälpsökande skulle redovisa 

sin ekonomiska situation för att socialarbetaren skulle ha möjlighet att bedöma 

biståndsbehovet. Genom att sedan sätta en tidsbegränsning på hur länge biståndet skulle 

ges, innan en ny ansökan behövdes, fanns en förhoppning om att motivationen att hitta 

arbete skulle öka hos de hjälpsökande (Milton, 2006). 

Jobbklubben/Fria händer var ett projekt som Höganäs kommun anordnade under 1990-

talet. Projektet huvudsyfte var att Arbetsförmedlingen och socialtjänsten skulle samarbeta 

för att hantera den stigande arbetslösheten bland ungdomar. Tidigare under seklet var 

industriarbeten tillgängligt för ungdomar som saknade meriter, men gruppen ungdomar 

steg i antalet medan antalet arbetstillfällen sjönk. Jobbklubben agerade som ett 

kompetenshöjande projekt i och med att ungdomarna fick delta i självstärkande aktiviteter, 

de fick hjälp med hur de skulle söka arbeten samt att de fick öva på att skriva Curriculum 

vitae (CV) (Ulmestig, 2007). 
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2005 infördes Jobbintro i Karlskrona kommun med syfte att hantera antalet ungdomar som 

försörjde sig på ekonomiskt bistånd och hade fått bedömningen att de inte kunde arbeta. 

Projektet gick ut på att kategorisera ungdomarna för att avgöra hur nära/långt ifrån 

arbetsmarknaden de stod. De ungdomar som fick bedömningen att de stod nära 

arbetsmarknaden skickades till en insats kallad Vägvisaren, där de fick delta i samma 

aktiviteter som ungdomarna från det Kommunala ungdomsprogrammet och 

Ungdomsgarantin (Hollertz, 2010). 

För att tackla problemet med låg utbildningsnivå hos ungdomar, som försörjde sig med 

ekonomiskt bistånd, organiserade socialtjänsten i Karlskrona ett projekt kallat Compassen. 

Compassen startades i början av 2000-talet med syfte att hjälpa unga arbetslösa höja sin 

utbildningsnivå. Framförallt handlade det om att komplettera ofullständiga betyg, 

exempelvis ett ofullständigt gymnasiebetyg. För att underlätta projektets genomförande 

anställdes lärare till Compassen (Hollertz, 2010). 

Ungdomsslussen var ett projekt som Järfälla kommun startade 1995 för att tackla 

arbetslösheten hos ungdomarna. De ungdomar som ingick i projektet hade försörjt sig på 

ekonomiskt bistånd i minst ett år. De som var anställda inom Ungdomsslussen hade som 

uppdrag att utreda om ungdomarna hade någon form av social problematik som påverkade 

deras möjligheter till arbete (Hollertz, 2010). 

I flera EU-medlemsländer har olika insatser införts för att hantera arbetslösheten. I 

Tyskland infördes en insats kallad Kurzarbeit vid en ekonomisk kris. Företag som hade det 

tufft ekonomiskt och riskerade att behöva säga upp anställda kunde istället dra ner på 

arbetade timmar utan att det påverkade de anställdas inkomster. Ett offentligt inkomststöd 

användes för att kompensera den lön de anställda gick miste om på grund av nedskärning 

av arbetstimmar. Anledningen till insatsen var att minska risken för uppsägning på grund 

av ekonomisk kris och på så vis riskera att få ett högt antal arbetslösa att ta hand om 

(Cambell, 2011). 

I Belgien har privatpersoner möjlighet att köpa tjänster privat av andra individer. Det rör 

sig om hushållssysslor, städa, tvätta, laga mat. Det kan även handla om att hjälpa till att 

förflytta individer som har svårt att röra på sig. För att få tillgång till tjänsten köper 

privatpersoner något som kallas ”service kuponger” som sedan den anställde löser in mot 

lön hos utvalda arbetsgivare, exempelvis olika städföretag. Insatsen kallas 
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Dienstencheques och huvudsyftet är att hjälpa individer som bor i fattigare områden där 

svartarbeten är ett vanligt förekommande (Cambell, 2011). 

Den Walesiska regeringen fick stöd från den Europeiska socialfonden (ESF) för att 

finansiera ett program kallat ReAct Programme som riktade sig mot att utbilda och höja 

kompetensen för individer som riskerade, eller redan höll på, att sägas upp. Även Italien 

har fått stöd från ESF för att utveckla sin arbetsmarknadspolitik. Det första integrerade 

informationssystemet i Italien, Borsa Lavoro, utvecklades i Lombardiet. Syftet med Borsa 

Lavoro var att utveckla möjligheten för arbetslösa att hitta företag som sökte medarbetare, 

men även underlätta för företag att hitta nya medarbetare (Cambell, 2011). 

Ungern lanserade 2009 ett eget arbetsmarknadsprogram kallat Road to Work för att lösa 

långtidsarbetslöshet. Främst var programmet riktat mot individer som var 

långtidsarbetslösa men som hade arbetsförmåga. Tanken var att de skulle få en offentlig 

anställning med en regelbunden inkomst för att få bort individer från svartarbeten och 

bidragstagande. Road to Work innebar att enbart de som var sjukskrivna fick ta del av 

sociala förmåner i form av bidrag. De som kunde arbeta men saknade arbete tillhörde 

gruppen som fick tillgänglighetsstöd istället, men under villkoret att de deltog i en offentlig 

sysselsättningsordning med obligatoriska utbildningar för personer under 35 som inte hade 

gått färdigt grundskolan (Cambell, 2011). 

3.2.3. Olika förslag på insatser 

Enligt Ulmestig (2007) är det begränsat hur mycket kommuner runt om i Sverige kan 

påverka arbetslösheten. Det kommunerna har möjlighet att göra är att, via resurser från 

staten, inleda olika arbetsmarknadspolitiska insatser som riktar sig till att få in arbetslösa i 

någon form av sysselsättning. Genom att arbetslösa tar del av arbetsmarknadspolitiska 

insatser kan de få rätt till andra typer av ersättningar, exempelvis aktivitetsersättning. 

Genom att kommunerna kan flytta arbetslösa till sysselsättning minskar antalet som 

försörjer sig på ekonomiskt bistånd. 

Bartilsson, Gillberg, Hermansson och Olofsson (2000) tror att ett sätt att motverka 

arbetslösheten är att satsa mer på social ekonomi. Social ekonomi innebär organiserade 

verksamheter som inte tillhör den offentliga verksamheten, men som utför olika sociala 

insatser i samhället utan att vara vinstdrivande. Det kan röra sig om att erbjuda ett socialt 

stöd som staten inte har möjlighet att genomföra. Då det inte är vinstdrivande kan det 

handla om att ansöka om olika bidrag för att verksamheten ska ha möjlighet att fortsätta 
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existera och gå runt. Det kan handla om att individer med exempelvis 

missbruksproblematik inte klarar av ett vanligt arbete, kan få kombinera den typen av 

anställning inom en social ekonomisk verksamhet samtidigt som de genomför en typ av 

rehabilitering. 

Bergmark (2016) tar upp ett annat förslag än projekt inriktat mot specifika grupper, det så 

kallade SOFT-förslaget (socialförsäkringstillägg). Tanken med SOFT var att de som 

ansökte om ekonomiskt bistånd, men inte har några svårigheter eller motsättningar att ta 

sig ut på arbetsmarknaden, ska kunna få bidraget via Arbetsförmedlingen istället. 

Bergmark menar att om den hjälpsökande inte har några psykosociala problem ska hen inte 

behöva komma i kontakt med socialtjänsten för att få stöd, endast Arbetsförmedlingen. Det 

skulle leda till att socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd får tid som de kan lägga på att 

hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden. Dessvärre har inte SOFT-modellen testats, 

vilket gör att det inte finns någonting som garanterar att det skulle bidra till någon 

förbättring, varken för bidragstagare eller för socialtjänsten (Bergmark, 2016). 

Under 1992 gavs ett förslag i Hässleholms kommun för att kontra ett växande problem 

med äldre och individer med funktionsnedsättningar som upplevde att de inte längre kunde 

bo kvar i sina hus då de inte orkade ta hand om sina trädgårdar. Då kommunen saknade 

möjligheten att erbjuda tillräckligt många särskilt boende behövdes en lösning. Förslaget 

som gavs var att ungdomar som försörjde sig på ekonomiskt bistånd skulle sköta om 

trädgårdarna, de skulle alltså anställas och erhålla en lön på liknande nivå som ett 

beredskapsarbete. Den typen av insats kritiseras av facket då det kan innebära att de som 

redan arbetar inom området går miste om arbetstillfällen. Ungdomarna är billigare att 

anställa än de som redan arbetar inom området. För att kontra den utkomsten har det 

istället getts förslag att ungdomarna ska utföra arbeten som ingen annan gör. Exempel på 

det är att städa stränder och hålla efter campingplatser (Ulmestig, 2007). 

Europa 2020 är en strategi för att hjälpa ungdomar i Europa att komma ut i arbete. Tanken 

är även att hjälpa de som redan är ute på arbetsmarknaden att utveckla sin kompetens för 

att undvika senare arbetslöshet i och med att arbetsmarknaden utvecklas. Huvudmålet med 

insatsen är att man vill få bort 20 miljoner människor från ett fattigdomsliv och socialt 

utanförskap genom att minst 75 % av alla mellan åldrarna 20-64 år har arbete. Nivån på 

avhopp från skolan ska ligga under 10 %, samt att minst 40 % av de som är mellan 30-34 

år avslutar universitetsstudier. Målen ska nås genom ett nära samarbete mellan alla 

medlemsstater inom EU för att hjälpas åt att identifiera och lösa problematiken. Men man 
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behöver även utvidga arbetsmarknaden genom att skapa fler arbeten och möjligheter till 

arbete, det har även getts förslag att man ska reducera skatten för lågavlönade arbeten och 

unga som försöker få in en fot på arbetsmarknaden (Cambell, 2011). 

4. Teoretiskt perspektiv 

Syftet med den här studien är att undersöka bakomliggande faktorer kring varför 

utbetalning av ekonomiskt bistånd har minskat hos en del kommuner när det har ökat i de 

flesta kommuner. För att ta reda på det behövs förståelse för vilka bakomliggande faktorer 

som påverkar att individer behöver ansöka om ekonomiskt bistånd, men även hur 

kommunerna i sig arbetar för att minska behovet. Med de anledningarna anläggs ett kritiskt 

perspektiv och ett intersektionellt perspektiv för att förklara och förstå situationen. 

4.1. Kritiskt perspektiv 

Enligt Carr (2000) och Payne (2015) härstammar den kritiska teorin, som det kritiska 

perspektivet utvecklades ifrån, från Frankfurtskolan som har sin grund ur ett marxistiskt 

perspektiv. Det kritiska perspektivet handlar inte om individens problem eller 

motsättningar, utan det handlar om maktstrukturer och hur samhället påverkar och bidrar 

till en individs utsatthet (Mattsson, 2012; Payne, 2015). Av den anledningen blir 

perspektivet redan här angeläget för att förstå hur kommunerna arbetar för att motverka 

utsattheten som uppstår när individer behöver försörja sig med hjälp av ekonomiskt 

bistånd. Mattsson (2012) anser att när man tillämpar ett kritiskt perspektiv inom det sociala 

arbetet skapar man en möjlighet att förändra en individs situation på samhällsnivå och på 

så vis även individnivå. Mattsson menar att om man utgår från en individs situation kan 

man längre fram motverka marginaliseringar som skapats av olika samhällsstrukturer. 

Perspektivet kan på så vis kopplas till att förklara och förstå hur arbetet kommunerna gör 

för att minska bidragstagandet hjälper klienterna att gå från att ha en svag position till en 

stark position i samhället. Som exempel kan det röra sig om en individ som står långt från 

arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa. På grund av hälsotillståndet kan individen 

vara i behov av mer stöttning från samhället, det vill säga insatser från kommunen, för att 

leva ett självständigt liv och bli självförsörjande (Bergmark, 2016). Kan enhetschefer för 

ekonomiskt bistånd samt socialnämnden förstå hur maktstrukturerna i samhället påverkar 

att individen blir mer exkluderad på grund av sitt hälsotillstånd, kan kommunen i sin tur 

erbjuda hjälp och stöttning i form av olika insatser för att hjälpa individen till ett 

självständigt liv med självförsörjning (Mattsson, 2012). 
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4.2. Intersektionellt perspektiv 

Mattsson (2012) anser att det kritiska perspektivet har utvecklats mer i modern tid med 

införandet av ett intersektionellt perspektiv. Med ett intersektionellt perspektiv menar hon 

att det inte enbart handlar om en homogen grupp människor som exempelvis tillhör samma 

kön. Mattsson menar att det finns fler, mindre grupper, inom den stora gruppen som skiljer 

sig åt av fler kategorier; etnicitet, klass och sexualitet, vilka krävs för tillämpning av ett 

intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet grundas från början för att det 

ansågs att genusforskningen var för homogen i uppdelningen av kvinnor och män utan att 

ta i åtanke övriga påverkande faktorer, exempelvis klasstillhörighet, etnisk bakgrund och 

sexualitet (Mattsson, 2015). 

Genom att tillämpa det intersektionella perspektivet får man en blick över individerna som 

en helhet, inte enbart att de tillhör en grupp. Grupperna som individer tillhör samspelar 

med varandra och påverkar individers utsatthet olika. En individ är inte utsatt enbart för att 

hen tillhör gruppen “utrikesfödd” eller “kvinna”, utan finns fler påverkande faktorer. En 

heterosexuell, 54-årig kvinnlig läkare från Centralasien möter en helt annan typ av 

utsatthet än en homosexuell, 24-årig arbetslös kvinna från Sverige. Den enda, tydliga, 

grupperingen de två har gemensamt är att de är kvinnor. Den homosexuella kvinnan lever 

med ett ständigt behov av att behöva “komma ut” vid varje möte med en ny människa och 

riskera att dömas. Den heterosexuella kvinnan lever däremot i ett heteronormativt samhälle 

där det antas att hon är heterosexuell, därigenom finns inget behov av att “komma ut”. En 

annan stor, avgörande skillnad mellan de båda kvinnorna är deras klasstillhörighet. Den 

första har ett arbete med en regelbunden inkomst som läkare, medan den andre antingen 

står utan inkomst, lever med ekonomiskt bistånd eller någon 

aktivitetsersättning/arbetslöshetsersättning. Däremot kan det ha varit svårt för läkaren att ta 

sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av hennes etniska bakgrund. När hon väl 

har etablerat sig på arbetsmarknaden och börjat arbete finns risken att hennes patienter inte 

känner tillit till henne. Det kan hänga ihop med att hon eventuellt bryter på svenska vilket 

kan leda till en osäkerhet hos patienterna. Det går alltså inte att anta att de här två 

kvinnorna möter samma typ av utsatthet i sitt liv, både inom privatlivet men även inom det 

offentliga utrymmet. Av den anledningen är det viktigt att kommunerna tillämpar ett 

intersektionellt perspektiv vid dels bedömningar av vem som ska delta i vilken insats, men 

även vid beslut för vilka typer av insatser som behövs inom kommunerna (Mattsson, 2012, 

2015; Payne, 2015). 
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Den stora anledningen till att det kritiska perspektivet och det intersektionella perspektivet 

är angeläget för den här studien är att de båda, enligt Mattsson (2015), integreras med 

varandra. De kan även användas separat, vilket gynnar undersökningen. Det kritiska 

perspektivet används för att förstå individens utsatthet som skapas av samhällsstrukturerna, 

med hjälp av perspektivet kan man se hur väl kommunerna är medvetna om utsattheten och 

hur man har valt att hantera dem (Mattsson, 2012;2015; Payne, 2015). Det intersektionella 

perspektivet blir i sin tur även viktigt på individnivå, men där handlar det om att se hela 

individen i sig och förstå vilka insatser som är effektivast. Där rör det sig inte om att 

individerna tillhör en specifik grupp där man har inriktade insatser, utan att man har en 

djupare förståelse för hur individens olika grupptillhörigheter påverkar utsattheten och hur 

de behöver hanteras (Mattsson, 2012;2015). Genom att ta reda på hur olika kommuner 

arbetar skapar det möjligheten att använda sig av det kritiska- och intersektionella 

perspektivet för att bättre analysera, förstå och förklara inverkan av insatserna (Payne, 

2015). 

5. Metod 

Fokus för studien är att undersöka vad som påverkar att en del kommuner minskat 

utbetalningen av ekonomiskt bistånd med mer än tio procent från 2011 till 2016. 85 

kommuner uppfyllde kriterierna för studien (Socialstyrelsen, 2018b). Utifrån de 85 

kommunerna gjordes ett strategiskt urval om fem kommuner som fick en inbjudan via mejl 

att delta i studien. Fyra av kommunerna valde att delta. Det strategiska urvalet för 

deltagarna grundades på kommunernas storlek, det vill säga befolkningsmängden samt 

antalet arbetslösa. För att underlaget skulle bli mer varierande kontaktades kommuner av 

olika storlekar, två större kommuner och två mindre kommuner valde att delta. Gällande 

befolkningsmängden var det av intresse att ha med kommuner där det både ökat och 

sjunkit i antal kommuninvånare under perioden 2011 till 2016. Sist var andelen av 

befolkningen som var arbetslösa av intresse. 

De som kontaktades var enhetschef för ekonomiskt bistånd och ordförande för 

socialnämnd hos vardera kommun, med anledning att de har ett övergripande ansvar och 

deltar i diskussioner och beslut om större satsningar och förändringsarbeten om det sociala 

området inom sin kommun. De som intervjuades var två enhetschefer över ekonomiskt 

bistånd, en vice-ordförande för socialnämnd och en ordförande för socialnämnd. Avsikten 

var att genomföra samtliga intervjuer i person på deras arbetsplats, men på grund av 

intervjupersonernas höga arbetsbelastning erbjöds telefonintervju som alternativ. 
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Anledningen till att intervjuerna främst skulle genomföras i person var för att ge möjlighet 

att spela in intervjuerna. En intervju genomfördes i person och resterande tre intervjuades 

via telefon på grund av tidsbrist. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge deltagarna en 

möjlighet att utveckla sina svar då det kan finnas många olika orsaker till en minskning av 

ekonomiskt bistånd i en kommun. Semistrukturerad intervju innebär, enligt Justesen 

(2011), att samma frågor ställs till varje intervjuperson men att det finns möjlighet till 

eventuella följdfrågor. Deltagarnas namn och kommun uppges inte med anledning att 

deltagarna blivit lovade att deras uppgifter ska hanteras konfidentiellt. Huvudanledningen 

till anonymiseringen av deltagarna är att uppmuntra till fler deltagande, men även 

möjlighet för deltagarna att tala “fritt” utan konsekvenser. Deltagarna har därför fått 

bokstäver från A-D utsatt efter vilken ordning intervjuerna genomfördes. “A” och “B” 

arbetar båda som enhetschefer för ekonomiskt biståndsenheten i sina respektive 

kommuner. “C” är vice-ordförande för socialnämnden i sin kommun och “D” är 

ordförande för socialnämnden i sin kommun. “A” och “C” arbetar i två större kommuner i 

Sverige medan “B” och “D” arbetar i två mindre kommuner. 

Innehållsanalys valdes som metod för att analysera det empiriska materialet som samlades 

in för studien. Metoden används vid skrivna texter för att hitta, ytliga men även 

underliggande, teman. Under en intervju ligger fokus främst på att lyssna på vad 

intervjupersonen säger samtidigt som intervjuaren antecknar och ställer följdfrågor. Efter 

att intervjun genomförts kan man hitta teman i och med att man läser anteckningarna från 

intervjun och lyssnar på eventuell inspelning. Det behöver inte alltid handla om specifikt 

vad som sades, utan det kan handla om underliggande budskap som kan förstås först efter 

att materialet gåtts igenom i sin helhet flertalet gånger (Johansson & Öberg, 2008). I den 

här studien framkom följande teman; Arbetet mot långtidsarbetslöshet och Kommunernas 

egna insatser och samarbeten. Det finns ytterligare faktorer som inte ryms inom de två 

teman, men som kommunerna har tagit upp och kan vara avgörande faktorer till 

minskningarna, Övriga faktorer. 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer är betydelsefulla inför genomförandet av en studie, även 

för den här studien. Riktlinjerna består utav fyra principer att förhålla sig till för att en 

studie ska vara korrekt genomförd (Bell & Water, 2014; Vetenskapsrådet, u.å.). Den första 

principen, Informationskravet, innebär att deltagaren ska informeras om syftet till studien 

och den roll deltagaren har för studien (Vetenskapsrådet, u.å.). De som deltog i den här 

studien informerades om studiens syfte samt om sin rätt att avbryta deltagandet innan 
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intervjun påbörjades. Den andra principen, Samtyckeskravet, innebär att deltagaren ska ge 

sitt samtycke för deltagande i studien innan undersökningen påbörjas. Deltagaren har även 

rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). Samtliga deltagare 

lämnade sitt samtycke innan undersökningen och ingen valde att avbryta. Den tredje 

principen, Konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter som kan leda till identifiering av 

enskilda individer ska undanhållas från utomstående (Vetenskapsrådet, u.å.). Alla deltagare 

har anonymiserats både gällande deras namn men även kommunen de arbetar inom. Den 

sista och fjärde principen, Nyttjandekravet, innebär att deltagarnas uppgifter inte får ges ut 

för kommersiellt eller icke-vetenskapligt syfte. Deltagaren ska heller inte riskera 

konsekvenser för sitt deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). 

6. Resultat 

Studien omfattar fyra kommuner, representerade av fyra individer, en från varje kommun. I 

resultatet kommer varje kommun och individ att benämnas med “A”, “B”, “C” och “D” 

enligt följande: person “A” representerar “Kommun A”, person “B” representerar 

“Kommun B” och så vidare. I presentationerna kommer det att framgå vilken arbetsroll 

deltagaren har inom kommunen, hur befolkningsmängden ser ut, andelen arbetslösa inom 

kommunen samt hur det politiska styret sett ut efter valet 2010 och valet 2014. 

“A” arbetar som enhetschef för ekonomiskt biståndsenheten i “Kommun A”. Efter valet 

2010 bestod kommunens ledning av ett samarbete mellan Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Efter valet 2014 blev det ett 

ledningsskifte till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018). “Kommun A” är en av de två större kommunerna som 

deltagit i studien och har en befolkningsmängd som ökat under perioden 2011 till 2016 

med cirka 2 %, vilket motsvarar ungefär 2000 individer (Statistikdatabasen, 2018). 

“Kommun A” har även under perioden 2011 till 2016 haft en minskning kring antalet 

arbetslösa inom kommunen. Under 2011 var cirka 5 % mellan åldrarna 16-64 år 

registrerade som “Öppet arbetslösa” och cirka 5 % var registrerade som “Arbetslösa med 

aktivitetsersättning”. Under 2016 sjönk andelen “Öppet arbetslösa” ner till cirka 4 %, och 

andelen “Arbetslösa med aktivitetsersättning” sjönk ner till cirka 4 % 

(Arbetsförmedlingen, 2018a). 

Likt “A” arbetar “B” som enhetschef för ekonomiskt biståndsenheten, fast inom “Kommun 

B” som är en av de mindre kommunerna i studien. Resultatet av valet 2010 blev ett 
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samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Valresultatet från 

2014 ändrade inte på det ledande styret inom “Kommun B” (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2018). “Kommun B” har haft en minskning gällande befolkningsmängden. 

Minskningen ligger på cirka 0,5 % från 2011 till 2016, vilket motsvarar ungefär 60 

individer (Statistikdatabasen, 2018). Andelen individer som var registrerade som “Öppet 

arbetslösa” låg på 5,7 % 2011, vilket inte ändrats 2016 då andelen “Öppet arbetslösa” även 

där låg på 5,7 %. Däremot sjönk andelen “Arbetslösa med aktivitetsersättning” från cirka 6 

% 2011 till cirka 5 % 2016 (Arbetsförmedlingen, 2018a). 

“C” har positionen som vice-ordförande för socialnämnden i “Kommun C”, vilket var den 

andra stora kommunen i studien. Valet 2010 resulterade i att “Kommun C” hade en 

kommunledning som bestod av ett samarbete mellan Folkpartiet, Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Resultatet från valet 2014 resulterade i 

ett ledningsskifte där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet tog över 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). “Kommun C” har, likt “Kommun A” haft en 

ökning gällande befolkningsmängden under perioden 2011 till 2016. Ökningen var cirka 3 

% vilket motsvarar ungefär 2 200 individer (Statistikdatabasen, 2018b). Under perioden 

2011 till 2016 har “Kommun C” haft en minskning gällande andelen “Öppet arbetslösa”, 

2011 var det cirka 5 % och cirka 4 % 2016. Cirka 5 % var registrerade som “Arbetslösa 

med aktivitetsersättning” 2011 och 4 % under 2016 (Arbetsförmedlingen, 2018a). 

“D” har positionen som ordförande för socialnämnden inom “Kommun D” och är den 

andra mindre kommunen som deltagit i studien. Efter valet 2010 styrdes kommunen av 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Sedan 2014 tappade främst Socialdemokraterna 

sina röster till förmån för ett lokalt parti som sedan hade ett minoritetsstyre (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2018). “Kommun D” har haft en minskning gällande 

befolkningsmängden under perioden 2011 till 2016 med cirka 5 %, vilket motsvarar 

ungefär 150 individer (Statistikdatabasen, 2018). Andelen registrerade som “Öppet 

arbetslösa” inom “Kommun D” har ökat från cirka 5 % 2011 till cirka 6 % 2016. Däremot 

ändrades inte andelen “Arbetslösa med aktivitetsersättning”, 3.2 % 2011 och 2016 

(Arbetsförmedlingen, 2018a). 

Vad som dock är en gemensam nämnare hos samtliga, deltagande, kommuner är att alla 

har haft en ökning i befolkningsmängden kring utrikesfödda (Statistikdatabasen, 2018). 

Anledningen till att antalet utrikesfödda ökat i samtliga kommuner kan vara ett resultat av 

att antalet beviljade asylsökande ökat under perioden 2011 till 2016. 
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6.1. Analys av resultaten 

I det här avsnittet har resultatet analyserats och kategoriserats utifrån studiens syfte under 

följande rubriker: Arbetet mot långtidsarbetslöshet, Kommunernas egna insatser och 

samarbeten och Övriga faktorer. 

6.1.1. Arbetet mot långtidsarbetslöshet 

Angelin (2009), Rios & Zautra (2011), Daly et al. (2015), Griep et al. (2015) samt Quinn 

och Cahill (2016) är alla överens om att en individs hälsa kan påverkas negativt på grund 

av bristande inkomst. Under intervjuerna uppgav samtliga deltagare att det är något som de 

är medvetna om. “A” pekar på att individer mår bättre när de har ett arbete och kan bli 

självförsörjande istället för att försörja sig med ekonomiskt bistånd. 

Det Forsberg (2004), Bergmark (2016), Mueser och Cook (2016) samt 

Arbetsmarknadsnämnden (2017) tog upp gällande hur individer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden påverkas psykiskt och blir mer osäkra kring sin situation, är både “B” och 

“C” överens om. Det kan röra sig om att en individ har fastnat i en cirkel som består av att 

den dåliga hälsan begränsar möjligheten att ta ett arbete, medan avsaknaden av arbete leder 

till att hälsotillståndet försämras hos individen. “B” tar här upp att de i “Kommun B” har 

arbetat mycket med individerna för att motverka den effekten, däremot uppger hen att de, 

inom socialtjänsten, vill göra mer individanpassade insatser men saknar för tillfället 

möjligheterna till det. 

“De som har haft försörjningsstöd i decennier och är kvar är svåra att få ut i arbete. Det 

rör sig där mycket om psykisk ohälsa … “Kommun C” har högkonjunktur så problemet 

ligger inte i att det inte finns arbeten, utan mer att individer med psykisk ohälsa har svårt 

att ta ett vanligt arbete. De som inte får jobb är de som har någon form av problematik, 

oftast är det psykiska problem.“ - “C”. 

Individanpassade insatser bidrar till en möjlighet att se hela individen och vilken typ av 

insats som gynnar individen bäst. Finns inte den möjligheten riskerar de hjälpsökande att 

klumpas ihop utefter en specifik grupptillhörighet och sätts in i en insats som inte 

nödvändigtvis gynnar individen. Möjligheterna till individanpassat stöd påverkas av 

kommunernas resurser, men även antalet individer som är i behov av insatser (Mattsson, 

2012,2015; Payne, 2015). 

I likhet med vad Hollertz (2010) tog upp gällande att studera som ett annat sätt att minska 

arbetslösheten är det något som “B” anger. För att hjälpa de som har det svårt att ta sig ut 
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på arbetsmarknaden på grund av en lägre utbildning, kan stöttning till fortsatta studier vara 

ett alternativ. Specifikt i samband med det Wadensjö (2014) tar upp kring att 

kompetensnivån på arbetsmarknaden successivt höjs då fler söker sig till högre studier. 

Hollertz (2010) menar att ett sätt för att hjälpa de som saknar utbildning eller har för låg 

utbildning, kan handla om specifika kurser som är kompetenshöjande, eller att en individ 

ska avsluta sin skolgång och få ett slutbetyg för exempelvis gymnasiet. Utöver studier kan 

det även röra sig om olika typer av praktiker som kan vara kompetenshöjande. Det i sin tur 

kan kopplas till Cambell (2011) och Viléns (2014) förslag; att motivera individer att gå en 

yrkesutbildning. Det kan vara ett alternativ för de som har svårt att studera men saknar 

behörigheten för specifika arbeten. 

“Vi i kommunen får försöka hitta på något själv med de som står långt ifrån 

arbetsmarknaden enligt arbetsförmedlingen då arbetsförmedlingen inte arbetar med de 

individerna. Kan vara genom praktik, studier … “ - “B”. 

Även “A” uppger att de har en insats riktat specifikt mot de som saknar slutbetyg. De 

individerna kan få möjlighet till en anställning via en insats kommunen erbjuder och 

parallellt med anställningen finns även möjlighet att studera deltid för att få ett slutbetyg. 

Det ingår i ett anställningspaket för individer som saknar gymnasiebetyg. Liknande 

Karlskronas insats Compassen, dock var den enbart inriktad mot ungdomar som saknade 

ett slutbetyg från gymnasiet. Den insatsen var dock inte en kombination mellan studier och 

arbete, utan enbart riktad mot studier (Hollertz, 2010). 

“Det är utifrån behovet som personen har, som ingår i det här paketet – 

anställningspaketet. Det kan vara gymnasiekompetens som fattas.” - “A” 

Genom att erbjuda yrkesutbildningar och andra kompetenshöjande utbildningar kan 

kommunerna hjälpa de individer som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden av olika 

anledningar (Hollertz, 2010; Cambell, 2011; Vilén, 2014). 

6.1.2. Kommunernas egna insatser och samarbeten 

Något som framgick tydligt under analysen av intervjuerna är att samtliga kommuner har 

någon form av samarbete med andra myndigheter. Det kan som i kommuner “A”, “C” och 

“D” vara samarbete med Arbetsförmedlingen för att hantera arbetslösheten, eller som i 

kommun “A”, “B” och “C” vara samarbete med Försäkringskassan för olika insatser riktat 

mot specifika grupper, exempelvis långtidssjukskrivna. 
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“Vi har också som andra kommuner ett så kallat samordningsförbund, gemensamt förbund 

med landstinget, kommunen och Försäkringskassan där vi gör vissa riktade projekt eller 

satsningar för att hjälpa exempelvis jättelångtidssjukskrivna, de som testat massvis mot 

arbetsmarknaden men inte kommer vidare.” - “B” 

Precis som att Höganäs kommun hade projektet Jobbklubben/Fria händer som riktades 

mot ungdomar och var ett samarbete mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen 

(Ulmestig, 2007), har kommun C ett samordningsförbund riktat mot ungdomar upp till 26-

28 år. 

“Vi har samordningsförbundet … ungdomar upp till 26 eller 28 med psykiska problem som 

kan ha svårt att ta sig upp på morgonen och komma i tid till jobbet … som kommunen har 

där klassiska myndigheterna såsom arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika 

arenor för att bemöta dessa grupper. Främst har fokuset legat på ungdomar, men nu 

bemöts även personer som är 65 år.” - “C” 

Skillnaden mellan insatserna är att Jobbklubben/Fria händer var en kompetenshöjande 

insats medan “Kommun C” erbjuder stöd för ungdomar med psykisk ohälsa. “Kommun 

C”s insats ingår i ett större projekt där det även förekommer samarbete med 

Försäkringskassan för att utveckla fler arenor vid bemötandet av ungdomarna. Utöver att 

bemöta ungdomar rör det även insatser riktade mot personer som är 65 år. 

“… tillsammans med Arbetsförmedlingen och … Försäkringskassan till viss del … I det 

finns det möjligheter att få en anställning … de flesta av de anställningarna är A-

kassegrundande … 1 års anställning ...” - “A” 

“Kommun A” har i sin tur ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samarbetet skapar möjligheten för arbetslösa att få en anställning eller praktikplats. “A” 

förklarar där att anställningarna som samarbetet bidrar till kan vara A-kassegrundande om 

de varar i  ett års tid. Även om anställningarna då tar slut efter ett år leder det till att istället 

för att gå tillbaka och ansöka om ekonomiskt bistånd, kan individerna ta del av A-

kasseersättning istället. 

“Kommunen är så liten som den är. Tight samarbetning med Arbetsförmedlingen. Jobbar 

just nu aktivt med att bestämma någon sorts kvot över hur många personer vi ska erbjuda 

praktikplatser i kommunens egna verksamheter … Men det arbetar de på att jobba fram ett 

förslag till oss … Arbetstillfällen finns … det behövs förstärkt arbete tills dess att man kan 
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erbjuda praktikplatser. Har sett vissa exempel att vi har gjort det under några år som gav 

väldigt bra resultat, vill fortsätta med det...” - “D” 

“Kommun D” däremot har ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att få ut individer i 

praktik. “D” nämner att de än inte har bestämt hur många procent av de arbetslösa 

bidragstagarna ska få möjlighet till en praktikplats, men att Arbetsförmedlingen håller på 

att arbeta fram ett förslag som sedan socialnämnden godkänner. “D” berättar vidare att de 

inte vill sitta och vänta på att en lösning ska dyka upp, utan de vill själva arbeta aktivt för 

att göra situationen så bra som möjlig. 

Utöver sitt samarbete med Arbetsförmedlingen för att hantera ungdomsarbetslösheten har 

även “Kommun A” ett samarbete mellan myndigheter för att hantera utrikesföddas 

situation. “A” berättar att det är lätt att individer hamnar i kläm när de ska ha kontakt med 

flera olika myndigheter. Det kan uppstå osäkerhet kring vilken myndighet individen ska 

vända sig till för vilken insats. Där kan ett samarbete mellan de olika myndigheterna och 

socialtjänsten vara till hjälp för den enskilde individen. Den typen av samarbete som 

“Kommun A” har för utrikesföddas del kan vara av stor betydelse för de individerna. 

Framförallt för att det är en vanlig grupp, enligt SOU (2007:2) och Gustafsson (2013), 

inom ekonomiskt bistånd. 

“Sen är det alltid svårt det här med samordningen av invandringen mellan, det är många 

olika aktörer inblandade i nyanländas sysselsättning. Det är SFI, vuxenutbildning, 

Arbetsförmedlingen och sen är det vi på socialtjänsten som ska försöka få ihop det här så 

att de har en bra sysselsättning, att de lär sig språket så snabbt och så bra som möjligt så 

att de kan få arbete. Det tycker jag är en utmaning, att få ihop myndigheternas samarbete 

kring nyanlända … så att de inte hamnar i kläm … sjukvården är också inblandad i det 

här.” - “A” 

I liknelse med vad Hollertz (2010), Cambell (2011) samt Wadensjö (2014) tar upp om 

studier, är det en viktig faktor för att hantera arbetslösheten. Som i “Kommun A” kan det 

handla om vuxenutbildning för de som saknar behörighet för en del arbeten. Det kan även, 

som Vilén (2014) tar upp, handla om att utöka möjligheterna till SFI. SFI är utlandsföddas 

möjlighet till att lära sig det svenska språket, vilket i sin tur bidrar till en bättre 

förutsättning att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. 

“Vi har ju haft ett projekt med vår arbetsmarknadsenhet. Där har vi lagt pengar på 

anställningar, arbetsmarknadsanställningar, sysselsättningar för långtidsarbetslösa som 



 

30 

 

behöver stöd för att bli självförsörjande. Det har pågått i några år nu… det är 

arbetsmarknadsanställningar via arbetsförmedlingen, men kommunen är arbetsgivare och 

betalar en viss ersättning av lönen.” - “A” 

Citatet ovan kan sammankopplas med SOU (2007:2) och Ulmestigs (2007) kritik om hur 

kommuner i Sverige arbetar mot arbetslösheten. Antalet arbetslösa minskar på pappret, 

men det är inte säkert att kostnaderna sjunker. Individerna har flyttats från att försörja sig 

med ekonomiskt bistånd till att istället kommunen betalar ut delar av lönen. I och med att 

individerna hamnar inom en annan del av kommunen följer kostnaderna med. 

“Socialförvaltningen har fört över ca 35 miljoner kronor till förvaltningen för arbete, 

vuxenutbildning och integration...“ - “C” 

De olika typerna av samarbete som vardera deltagande kommun har med andra 

myndigheter är ett sätt att motverka att individer ramlar mellan stolarna samt ett sätt att 

uppmärksamma enskilda behov. Samtidigt som den enskilde har sina skyldigheter, leder 

samarbetet till en öppnare kommunikation där den enskilde kan få raka svar om vart hen 

ska vända sig för rätt hjälp och stöd (Mattsson, 2012; Payne, 2015). 

6.1.3. Övriga faktorer 

I “Kommun A” har de anställt två personer som enbart arbetar med att utreda felaktiga 

utbetalningar av ekonomiskt bistånd. 

“... sen har vi också två personer som jobbar med felaktiga utbetalningar, FUT, som 

jobbar med utredningar, bidragsbrott och internkontroller och återkrav … utreder de då 

och anmäler till polisen och så om det är bidragsbrott man misstänker … vi får ju in lite 

pengar också på det sättet … det är alltid något i det stora sammanhanget.” - “A” 

Genom att “Kommun A” har tillgång till FUT-utredare kan socialarbetare som arbetar med 

att utreda rätten till ekonomiskt bistånd dels diskutera eventuella misstankar om 

bidragsbrott, men även lämna över utredningen helt till FUT-utredarna. Vilket leder till att 

socialarbetarna får mer tid de kan lägga på klientarbetet. Då socialarbetarna har mer 

möjlighet att arbeta enskilt med de hjälpsökande individerna kan det bidra till en djupare 

förståelse av individernas problem och utsatthet. Det kan även bidra till en större möjlighet 

att tillämpa en lämplig och passande insats efter individernas enskilda behov (Mattsson, 

2012,2015; Payne, 2015). 
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I “Kommun B” har man uppmärksammat hur Praxis är med och påverkar bedömningar 

gällande rätten till ekonomiskt bistånd. 

“Det som påverkar mest är Praxis – domstolar dömer när människor överklagar besluten 

gällande ekonomiskt bistånd. De ändras och påverkas utav samhällsutvecklingen … Den 

egna människan har ett stort ansvar att göra allt hen kan att ta sig från försörjningsstöd. 

Vi är mer strikt idag än för 20 år sedan för vad man kan få eller inte få …” - “B” 

Citatet ovan hör ihop med frågan om att ändringar i SoL påverkat kostnaderna. “B” 

förklarar att lagen i sig inte har ändrats under de senaste åren, utan att det istället handlar 

om att olika domstolsbeslut påverkar hur socialarbetare bedömer rätten till ekonomiskt 

bistånd. “B” berättar vidare att Rättspraxis kan leda till en klarare syn på vilka krav man 

kan ställa på den hjälpsökande. 

“Har inte riktigt grepp på vad det beror på. Vi har efterlyst det där, men det är svårt att 

säga. Jag vet att det bland annat kan bero på, bara en gissning, på grund av utflyttningen 

från kommunen. Det kan bland annat ligga bakom det, oftast är det barnfamiljer och det 

visar sig ganska så fort i våran statistik om de flyttar.” - “D” 

I liknelse med vad SOU (2007:2) nämner gällande ökningar och minskningar i 

befolkningsmängden inom en kommun, uppger “D” att “Kommun D” är en väldigt liten 

kommun i Sverige, vilket gör att det märks när befolkningen minskar, även om det bara rör 

sig om en barnfamilj. Det kan handla om en barnfamilj som levt med ekonomiskt bistånd i 

“Kommun D” flyttat till en annan kommun. 

6.2. Sammanfattning 

För att sammanfatta resultatet så finns det inte en ensamstående faktor som bidragit till att 

deltagande kommuner har minskat utbetalningarna av ekonomiskt bistånd under perioden 

2011 till 2016. För kommunerna “A” och “C” handlade det främst om 

arbetsmarknadspolitiska insatser som var inriktade mot utrikesfödda och ungdomar. Vilket, 

enligt Gustafsson (2013), är de två mest förekommande grupperna inom ekonomiskt 

bistånd. För “Kommun B” handlade det om fler, mindre insatser som bland annat 

individanpassade insatser, som tillsammans bidragit till att behovet minskat. I “Kommun 

D” var man däremot inte helt säker på vad resultatet berodde på, det kunde handla om 

befolkningsförändringar som SOU (2007:2) tar upp kan vara en påverkande faktor. Då 

“Kommun D” är en, till befolkningsmängden, liten kommun, kan utflytt av enskilda 

familjer ha en stor inverkan. 
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7. Diskussion 

Huvudfrågan och ämnet för den här studien var att undersöka vilka bakomliggande 

faktorer som bidragit till att olika kommuner har minskat utbetalningen av ekonomiskt 

bistånd med minst tio procent från 2011 till 2016. Det har framkommit att kommunerna 

har många projekt igång och samarbeten med andra myndigheter samt interna samarbeten 

med syfte att minska bidragsberoende. Framförallt handlar det om projekt för att hjälpa 

individer som står långt från arbetsmarknaden. Det är olika projekt där man arbetar med 

specifika målgrupper, exempelvis ungdomar eller utrikesfödda. En del projekt riktar sig 

mot ungdomar med psykisk ohälsa, vilket påverkar deras möjligheter till arbete. Ett annat 

projekt är inriktat mot ungdomar som saknar rätt kompetens för att ta en del arbeten, där 

kommuner har infört kompetenshöjande insatser. De typerna av projekt är stora och rätt 

omfattande vilket innebär att det kan vara enklare för större kommuner att applicera dem. 

Alla kommunerna i undersökningen har liknande typ av samarbete mellan myndigheter, 

vilket borde tala för att det är ett arbetssätt som både är nödvändigt men även gynnande. 

Vad som däremot saknas, vilket bland annat “A” tar upp själv, är utvärderingar av 

insatserna. Då insatserna inte har utvärderats är det svårt att konkret veta vilka insatser som 

lett till minskningen och vilka som har ett slumpmässigt samband med minskningen. 

Det är en utsatt situation att leva med ekonomiskt bistånd, vilket hänger ihop med att man 

dels lever med en skälig levnadsnivå, men även att det kan finnas en rädsla att ansökan 

avslås. “A” och “C” är båda medvetna om vilka motgångar som kan finnas för en del 

långtgående bidragstagare. De har även en förståelse för hur samhällets konstruktion 

påverkar de hjälpsökandes utsatthet. Till exempel kan det röra sig om brister i språket som 

bidrar till att det är svårare för en del att få anställning. Det kan handla om ungdomar som 

inte klarade av gymnasiet och därför inte har tillräcklig med kompetens för en del arbeten, 

eller att det är ett arbete där många söker så det är stor konkurrens om arbetet. Projekten 

som “A” och “C” har är riktade mot just den typen av utsatthet. “A” och “C” är medvetna 

om motsättningarna och hur de kan motarbetas, samt vilket typ av stöd de hjälpsökande 

kan vara i behov av. Det kan handla om det individuella stödet där en hjälpsökande har 

svårt att komma i tid eller vakna på morgonen. Att ha samlat flera olika myndigheter inom 

en arena, där samarbetet verkar fungera bra gynnar även den hjälpsökande. Det kan handla 

om att det är lättare och går snabbare att få svar på olika frågor. Samarbetet kan även leda 

till att myndigheterna har mer och bättre kunskap om varandra och kan bidra och svara på 
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simplare frågor som egentligen inte rör deras enhet. “C” anser dock att de skulle kunna 

göra ännu mer än vad de gör i nuläget, man kan alltid göra mer. 

Det finns en förändring i samhällssynen, att kraven har ökat på den enskilde individen. 

Kommunerna arbetar med det här på olika sätt, vilken kan hänga ihop med kommunernas 

storlekar. Två av de undersökta kommunerna är mindre och där arbetar man mer 

individcentrerat. De större kommunerna har olika varianter av större projekt riktade mot 

grupper av individer med liknande situation. Det kan vara enklare för mindre kommuner 

med en lägre befolkning att arbeta mer med individen och ha tid att arbeta med den 

enskilde. Finns det mer tid och möjlighet för handläggarna att jobba ingående med de 

hjälpsökande och ta det på individnivå finns det mer möjlighet att motarbeta ett 

långtgående bidragstagande. 

Önskvärt är att ingen ska behöva ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Dels för att det är 

en insats som prövas mot behov varje månad så det finns alltid en risk för avslag. 

Samtidigt är det en fördel att det finns krav för att få det infört, det minskar risken att 

individer frivilligt väljer att leva med insatsen utan att arbeta. Frågan är om det är värt det; 

Är det värt att individer upplever en stress och att deras hälsotillstånd ska påverkas negativt 

för att enstaka individer riskerar att utnyttja systemet? Som Janson (2003) samt Mays, 

Marston och Tomlinson (2016) tar upp, så finns det för- och nackdelar med att införa 

insatser i form av exempelvis medborgarlön. För att behovet av ekonomiskt bistånd helt 

ska försvinna, behövs det implementeras en annan typ av ersättning för de som inte har 

möjlighet att arbeta, som inte erhållit ett arbete tillräckligt länge för att ta del av 

arbetslöshetsersättningar, eller inte har rätt till sjukpenning och/eller andra typer av 

ersättningar. Där är medborgarlön, eller basinkomst, en insats. Men de bygger på 

individers ärlighet att arbeta om de kan. 

För att förhindra att individer blir långtgående inom ekonomiskt bistånd kan det behövas 

individanpassade insatser. Beroende på hur stor kommunen är, hur många som arbetar med 

rätten till ekonomiskt bistånd samt hur många som ansöker, är det olika för vardera 

kommun hur lätt det är att genomföra. Som nämnts under inledningen var det en stor 

flyktingström under 2015. Först nu kommer de individer som ankom till Sverige under 

2015, ansökte om asyl, fick det beviljat, har uppburit etableringsersättning men inte gått ut 

i arbete, till socialtjänsten och ansöker om ekonomiskt bistånd. Det finns säkerligen en stor 

risk att mängden beviljat ekonomiskt bistånd kommer att öka. Det skulle vara en intressant 
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studie att undersöka framöver hur flyktingströmmen från 2015 har påverkat behovet av 

ekonomiskt bistånd, samt hur kommunerna tacklar problemet. 

7.1. Metodens för- och nackdelar 

Önskvärt för studien hade varit att ha med fler deltagare. Med enbart fyra deltagare blir det 

svårt att göra en analys om fler faktorer utöver några enstaka. Hade studien gjorts om, men 

med kvantitativ inriktning hade det varit mer möjligt att få med alla 85 kommuner, 

nackdelen blir dock att möjligheten till fördjupning om ämnet minskar. Det hade även varit 

önskvärt att ha perioden 2011 till 2017 istället för att se hur flyktingströmmen från 2015 

påverkade utbetalningarna. Dock var det inte genomförbart då Socialstyrelsen inte hade 

publicerat statistiken för 2017 när studien genomfördes (Socialstyrelsen, 2018b). 

Fördelarna med valet av metoden för den här studien hänger ihop med intervjuerna. Den 

här typen av studie, där man vill veta hur ett arbete genomförs, är inte möjlig att genomföra 

om man inte använder sig av intervjuer. Det skulle gå att ha enkätundersökningar, men där 

blir det svårt att få utvecklande svar eller ställa följdfrågor vilket skulle innebära brister i 

analysen. Det går heller inte att enbart samla ihop statistik och förhållningssätt då det 

skulle bidra till en tunn bas att stå på vid redovisningen av resultatet. 

Nackdelen med metodvalet är dock lågt deltagarantal. Möjligheten och tiden att genomföra 

intervjuer, och få tag i deltagare som har tid att ställa upp, vilket leder till att 

deltagarantalet blir lågt. Då tanken var att genomföra intervjuerna i person var det 

närliggande kommuner som kontaktades först, många saknade tid och möjlighet för att 

genomföra en intervju i person. Därav erbjöds telefonintervjuer istället, vilket också har 

sina för och nackdelar. Då deltagarantalet blev lågt kontaktades ytterligare en kommun 

som var mer avlägset, varav telefonintervju var den enda möjligheten att genomföra 

intervjun. 

Fördelen med intervju i person är att det går att spela in intervjun. När man spelar in en 

intervju behöver lägga fokus på att ordagrant skriva ner vad som sägs, utan man kan istället 

skriva stödord vilket gör att fokuset kan ligga på att vidhålla en konversation. Det i sin tur 

bidrar till att man kan komma på följdfrågor. Intervjun med person A, som skedde i person, 

blev den mest omfattande vad gäller information eftersom möjligheten att spela in 

intervjun fanns. Nackdelen med den sortens intervju är att hitta en tid där båda har 

möjlighet att ses, sen handlar det också om att ta sig till platsen där intervjun ska 

genomföras. 
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Fördelen med att genomföra intervjuer över telefon är platsen inte har någon inverkan. Det 

finns ingen plats man behöver ta sig till för att genomföra den, vilket gör att båda 

deltagarna (den som intervjuar och den som blir intervjuad) kan befinna sig på olika 

platser. Där gäller det bara att hitta en tid som passar för båda. Nackdelen är dock att det är 

svårt att spela in en intervju via telefon samt att man inte kan se den man intervjuar, så man 

måste läsa av läget genom att enbart lyssna på tonläget på den som intervjuas. Eftersom det 

finns begränsade möjligheter att spela in en intervju via telefon så behöver man lägga stort 

fokus på att skriva ner vad den andre säger. Det blir svårt att riktigt lyssna, ta in och ställa 

följdfrågor när fokuset blir att skriva vad som sägs. Det blir ingen riktigt konversation på 

samma sätt som när man genomför en intervju i person. Skulle tillfälle dyka upp där den 

här studien, eller en liknande, görs på nytt så borde intervju i person vara det man helst ska 

eftersträva, samt att kontakta och fråga fler kommuner. Är det dock en tidspress och det 

finns ont om tid är telefonintervju ett bra alternativ, men inte det bästa. Skype, eller annan 

liknande där man har en webbkamera, skulle nog vara bättre än telefonintervju. 

Då studiens resultat är framtagen ur fyra semistrukturerade intervjuer, handlar det om 

tolkning av svaren. Studien i sin helhet är svår att göra om och få samma resultat, med 

anledning att det inte är säkert att andra tolkar svaren på samma sätt. Däremot har studien 

mätt det som var avsett att mäta, det vill säga hur kommuner arbetar för att minska 

beroendet av ekonomiskt bistånd. (Lilja, 2005). 

7.2. Vidare forskning 

Det här är ett område det behöver finnas mer forskning kring. Kommuner kan ge ut 

rapporter på hur de arbetar för att minska långtgående ekonomiskt biståndsbehov, men det 

saknas vetenskapliga undersökningar. En stor del av fokuset för liknande studier handlar 

om varför individer behöver söka ekonomiskt bistånd, men inte hur man motverkar eller 

minskar det. 

Frågor som har uppstått efter genomförandet av den här studien handlar om hur effektiva 

olika projekt verkligen är. Har projekten som kommuner inför för att minska långtgående 

bidragstagande en positiv inverkan, eller förflyttas bara problemen vidare? Finns det någon 

universal insats som ett helt land kan implementera, eller handlar det om olika, 

specialanpassade, projekt och insatser? Vad som behövs är att insatser utvärderas i större 

grad än vad det gör nu. Dels för att redovisa resultat, men även för att visa på att man går åt 

rätt håll med insatserna och inte förvärrar situationen för de hjälpsökande individerna. 
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Bilaga 1. Inbjudan 

“Hej, 

 

Jag heter Matilda Lindblad, student på socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. I mitt examensarbete på Kandidatnivå, genomför jag nu en undersökning 

rörande möjliga orsaker till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 

minskat i en del kommuner under åren 2011-2016. Uppgifterna om att vissa kommuner 

minskat sina kostnader härrör från statistik från Socialstyrelsen. Frågor som guidar 

undersökningen är t.ex. "Arbetar ____ kommun aktivt för att minska kostnaderna?" och 

"Har ändringar i Socialtjänstlagen påverkat att kostnaderna minskat i ____ kommun?" Jag 

kontaktar dig då ____ kommun, enligt uppgifterna givna från Socialstyrelsens statistik, är 

en kommun som har haft minskade kostnader för ekonomiskt bistånd under den 

tidsperioden. 

 

Jag skulle mycket gärna vilja komma i kontakt med dig som är enhetschef för 

socialtjänsten/ordförande för Socialnämnden och kan ge en mer övergripande bild över 

kommunens arbete i denna fråga, för en kortare intervju om ca 30-45 min. Jag hoppas du 

känner att du vill delta i studien! 

 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under vecka 16-17, om det är möjligt för dig. Vi 

träffas på din arbetsplats det datum och tid som passar just dig bäst. Har du inte möjlighet 

att träffa mig personligen finns även möjlighet att vi kan genomföra intervjun via telefon. 

När du bekräftat till mig att du vill delta, kommer du att få en bekräftelse av mig och jag 

tar kontakt för att boka ett intervjutillfälle. I bekräftelsen får du även skriftligt material som 

närmare beskriver hur intervjun kommer att gå till. Du kan nå mig via mail eller telefon för 

att bekräfta att du vill delta och för eventuella frågor. 

 

Studien genomförs i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det vill 

säga att deltagande är frivilligt och under tiden för intervjuerna finns möjligheten att 

avbryta sin medverkan. Det innebär även att ingen information eller personliga uppgifter 

kommer att kunna härledas till dig som deltagare. Allt material kommer att hanteras med 

största konfidentialitet och med respekt för varje deltagares integritet. Den information 

som framkommer av intervjuerna kommer endast att användas för denna studie och 

ingenting annat. Den information som samlas in kommer att ligga till grund för ett 

examensarbete våren 2018. Vid intresse skickar jag naturligtvis, den färdiga studien dvs. 

uppsatsen till er. 

 

Tack på förhand! 

 

Matilda Lindblad 

 

Mittuniversitetet Östersund 

Socionomprogrammet Termin 6 

 



 

 

För att anmäla deltagande, eller för frågor eller mer detaljer rörande studien kontakta mig 

på: 

 

Tel: - eller via e-post: -” 

  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Det är tänkt att intervjun kommer gå till på följande sätt: 

 

Jag kommer ställa frågor från nedanstående lista under loppet av 30-45 minuter. Intervjun 

kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det vill säga att deltagande 

är frivilligt och under tiden för intervjuerna finnas möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Det innebär även att ingen information eller personliga uppgifter kommer att kunna 

härledas till dig som deltagare. Allt material kommer att hanteras med största 

konfidentialitet och med respekt för varje deltagares integritet. Den information som 

framkommer av intervjuerna kommer endast att användas för denna studie och ingenting 

annat. Den information som samlas in kommer att ligga till grund för ett examensarbete 

våren 2018. För att underlätta intervjuprocessen spelar jag gärna in intervjun, men det är 

frivilligt. 

 

Frågorna:  

1. Hur länge har du haft din position som ____?  

2. Har du arbetat med ekonomiskt bistånd innan du blev enhetschef?/Innan du fick din 

position, satt du med i Socialnämnden då? 

3. Arbetar ____ kommun aktivt för att minska kostnaderna?  

4. Har ändringar i Socialtjänstlagen påverkat att kostnaderna minskat i ____ 

kommun?  

5. Har ____ kommun gjort någon särskilt satsning mot arbetsmarknaden eller 

vidareutbildningar för långvariga biståndstagare för att de ska kunna försörja sig 

själva?  

6. Kan du se någon annan bakomliggande faktor som kan bidragit till att utbetalning 

av ekonomiskt bistånd minskat i ____ kommun? 


