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Abstract 
The development of total costs for social assistance varies heavily between the 290 

different Swedish municipalities. A vast majority of recent litterature focus on cross-

section data for individual years, or qualitative methods with a sociologic approach. 

Studies find support for higher rates of participation among young adults, single 

households (especially those with children), immigrants in general and refugees in 

particular, and people living in larger cities. Firm correlations are also found between 

social assistance and the business cycle, employment rates and the coverage of 

unemployment insurance. Municipalities with higher level of control in the 

administration of social assistance, and more experienced and specialized social 

workers, are found to have lower payouts. 

 

This thesis studies demographic, economic and institutional factors in longitudinal data, 

between 2006 and 2015. Panel regressions are performed for demographic and 

economic variables. For institutional factors, such as local rules or differences in 

administration, both a short panel and a cross-section regression are included. Social 

assistance appears as a complement to national social benefit systems and 

unemployment insurance, and less correlated to the share of low income households 

than expected. The results indicates lower social assistance through local labor market 

programs and adult education, but cannot determine whether it is due to cost passed on 

to national benefits or to self-sufficiency. The thesis includes some new findings; one 

example is a correlation between local rules, such as standardized methods in the 

assessment, and social assistance dependency, another is the effect of local tax policy. 

Population growth and share of single households do not seem to have the predicted 

effects on social assistance dependency, among some other examples. 

 

Further studies should focus on some specific variables, especially local rules and 

policies. A need for evaluation of local labor market programs, and efforts to 

standardize the social assistance administration, appears with distinction. 

 

Nyckelord 
Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd, socialbidrag, arbetslöshet, socialtjänst, 

Socialstyrelsen, arbetsmarknadsåtgärder, flyktinginvandring, segregation 
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Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min handledare, Helena Svaleryd, för 

kloka råd och engagerad handledning. Helenas erfarenhet av forskning och kunskaper i 

ämnet har gett nödvändig hjälp i såväl utförande som analysarbete. Kristina Tunlid och 

Gunilla Folkesson på Växjö kommuns förvaltning Arbete och välfärd har bidragit med 

kunskap kring försörjningsstödet och kommuners handläggning inom socialtjänsten. 

Datainsamlingen har renderat åtskillig korrespondens med flertalet myndigheter och 

organisationer. Särskilt god hjälp och vägledning har jag haft av Birgitta Andersson på 

statistikenheten vid Arbetsförmedlingens analysavdelning, Anders Eriksson vid Rådet 

för främjande av kommunala analyser (RKA) och Stina Hovmöller, enhetschef på 

Socialstyrelsen, samt flera handläggare på Statistiska Centralbyråns statistikservice. Jag 

vill rikta ett särskilt tack till Jonas Eriksson, utredare på Inspektionen för 

Arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som bidragit med eget intresse, stor service och som 

tagit fram ett unikt dataset över a-kassans täckningsgrad efter min förfrågan.
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1. INTRODUKTION 

Förra året betalade Sveriges kommuner ut 10, 6 miljarder i bidrag till hushåll enligt 

socialtjänstlagen.1 Kostnaderna varierar stort över landet. Ser man till kostnader per 

invånare för utbetalt försörjningsstöd bland större städer, skiljer det drygt 2000 SEK 

mellan Halmstads 593 SEK och 2660 SEK i Malmö. Förändringen i antalet hushåll 

förklarar knappt 40 procent av utvecklingen för totalt utbetalt försörjningsstöd.2 

Skillnaderna mellan kommuner förklaras i högre utsträckning av demografi och 

ekonomi, än utvecklingen inom dem.3 Tidigare statliga utredningar påtalar betydelsen 

av ökad kunskap gällande orsakerna till behovet av ekonomiskt bistånd, och hur det 

utvecklas över tid.4 Nya prognoser visar på stigande kostnader för försörjningsstödet i 

kommunerna5, vilket aktualiserar ämnet ytterligare. Uppsatsen tar sikte på att öka 

förståelsen för vad som påverkar försörjningsstödet i kommunerna. Risken för att ha 

knappa ekonomiska marginaler är inte jämt fördelad över befolkningen. Orsakerna till 

bidragsberoende förklaras utifrån olika nivåer; för den enskilde brukar det härledas till 

ålder, utbildning, socialt nätverk och familjesituation, boendeförhållanden, ställning på 

arbetsmarknaden, ohälsa eller missbruk, vistelsetid i Sverige och etnisk bakgrund.6 

Samtidigt antas makrovariabler, så som social- och arbetsmarknadspolitiska reformer 

och konjunktur ha relevans. Därtill finns organisatorisk nivå, som går att översätta till 

lokala regler och handläggningen; organisation, regelverk och bidragsnivåer.7 

 

Uppsatsens resultat visar att ökat försörjningsstöd i en kommun delvis kan förklaras av 

demografiska och ekonomiska faktorer, och delvis av lokala regler. Samtidigt som en 

stor del alltjämt är svårförklarad och variationen förefaller ligga i händerna på enskilda 

handläggares subjektiva bedömningar. Växande andel barn, tonåringar eller unga vuxna, 

fler med låg utbildning, större andel från länder med flyktingskäl, sjunkande 

förvärvsfrekvens och växande arbetslöshet, samt en större andel hyresrätter är några 

demografiska och ekonomiska faktorer som är förknippat med högre utbetalt 

försörjningsstöd och fler hushåll i behov av försörjningsstöd. I ljuset av detta framträder 

de senaste årens flyktinginvandring – med etableringssvårigheter på arbets- och 

                                                 
1 SOU 2017:37, s. 168 
2 Appendix: Tabell 8 
3 Appendix: Tabell 6 
4 SOU 2007:2, s. 34 
5 Prop. 2016/17:1, s. 502 
6 Halleröd (2003), s. 244 
7 SOU 2007:2, s. 142-143 
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bostadsmarknaden, generellt låg utbildning samt fler barn och unga – som en påtaglig 

risk för ökade bidragskostnader för kommunen. 

 

Försörjningsstödets komplementära funktion till nationella bidrag framträder tydligt. 

Högre täckningsgrad för a-kassan och ökad sjuk- och aktivitetsersättning samt 

etableringsersättning är exempel på faktorer förknippat med lägre utbetalt 

försörjningsstöd och färre hushåll i behov av försörjningsstöd, och vice versa. Påverkan 

på kommunernas kostnader för försörjningsstöd behöver därför tas i beaktande i 

aktuella förändringar av transfereringssystemen. Lokala arbetsmarknadsåtgärder, 

vuxenutbildning och överföring till nationella ersättningar minskar kommunernas 

försörjningsstödskostnader. Sambanden med lokal skattepolitik har tidigare inte 

studerats. Resultaten visar att höjd skatt ger fler hushåll i behov av försörjningsstöd. 

Uppsatsen ger en god överblick, medan framtida studier bör fokusera mer på enskilda 

förklarande variabler. 

 

Litteraturen kring försörjningsstöd är begränsad, särskilt i jämförelse med den mer 

omfattande utvärdering som genomförts av statliga ersättningssystem.8 Det saknas 

svenska studier som över tid och fram till nu förklarar skillnader i utvecklingen av 

försörjningsstödet på kommunal nivå. Det saknas också studier som försöker utvärdera 

om utvecklingen drivs av lokala förutsättningar eller lokal politik och regler, utifrån 

ekonometriska modeller. Det finns däremot tidigare kvalitativ litteratur, med antingen 

en mer socialpolitisk utgångspunkt, som studerar riskvariabler och som med 

intervjudata studerar skillnader mellan kommuner. Den tidigare studien som är mest lik 

är en rapport för Socialstyrelsen från slutet på nittiotalet, men där nivåerna studeras för 

ett enskilt år, inte förändringen i longitudinell data. 

 

Introduktionen följs av ett avsnitt med teori och redovisning av tidigare studier. Här 

återfinns exempel på faktorer, utöver lokala skillnader i förutsättningar, som enligt 

befintlig forskning borde kunna ha inverkan på utfallet. De inledande avsnitten åtföljs 

av metod- och datakapitlet, där de ekonometriska modeller som ligger till grund för 

uppsatsen förklaras och diskuteras. Uppsatsen grundar sig i huvudsak på registerdata 

från flera olika myndigheter. Resultat och analys presenteras i uppsatsens fjärde kapitel 

och följs av slutsatser och rekommendationer för framtida studier.   

                                                 
8 Persson (2011), s. 4 
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Grafik 1. Totalt utbetalt försörjningsstöd 2015, delat på antal invånare i kommunen 

 

 
 
 

Kommentar: Färgerna motsvarar percentilfördelning. Blå skala går från mörk (1-4:e 

percentilen), ljusare (5-24:e) till ljusast (25-49:e). Röd skala tar vid och går från ljus (50-74:e), 

mörkare (75-95) till mörkast (96-100:e percentilen). Detaljerade områden motsvarar 

storstäderna Stockholm (grå ruta), Göteborg (grön) och Malmö (lila).  
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2. TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

2.1. Vad är försörjningsstöd? 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. (…) Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå.”9 

 

Socialtjänstlagens fjärde kapitel slår i första paragrafen fast rätten till bistånd och syftet 

med detsamma. Essensen i portalparagrafen för försörjningsstöd är att alla har rätt till en 

skälig levnadsnivå, och att den som inte själv kan uppnå detta har rätt till stöd från 

kommunen för att nå dit. Lagen reglerar därefter vad som betraktas som skälig 

levnadsstandard, och att utgiftsnivåerna regleras i riksnormen.10 Försörjningsstöd 

utbetalas av kommunerna och är tänkt att vara en komplettering till 

socialförsäkringssystemen, inte en långvarig ersättning.11 Grunden till 

försörjningsstödsberoende är avsaknad av disponibelinkomst och tillgångar. Innan ett 

hushåll är berättigat försörjningsstöd ska alla andra möjligheter vara uttömda, vilket 

innebär att man exempelvis ska realisera tillgångar – exempelvis bostadsrätt, bil, aktier 

eller TV – innan man har rätt till försörjningsstöd.12 Utöver riksnormen och ersättning 

för en skälig levnadsnivå, kan ytterligare bistånd ges om det bedöms finnas skäl för 

det13. Delar av variationen i kostnader för ekonomiskt bistånd skulle kunna förklaras av 

olika tolkningar av denna paragraf. Bedömningen görs av personal i socialtjänsten, ofta 

socialsekreterare. Beslut kan överklagas till förvaltningsrätt.14 

 

Under ett decennium, från 1996, minskade antalet hushåll och individer i behov av 

försörjningsstöd med nästan 40 procent och den genomsnittliga tiden med 

försörjningsstöd låg relativt stilla. Kostnadsutvecklingen visade inte på samma nedgång, 

vilket implicerar att färre bidragsberoende behövde allt mer av det totala 

försörjningsstödet som betalades ut.15 Orsakerna till långvarigt respektive kortvarigt 

beroende av försörjningsstöd skiljer sig markant, menar tidigare studier. Det blir därtill 

svårare att ta sig ur bidragsberoendet, ju längre tid man varit däri.16 

                                                 
9 SFS 2001:453, 4:1 
10 SFS 2001:453., 4:3 
11 Prop. 1996/97:124, s. 80-81 
12 Socialstyrelsen (2013b), SOSFS 2013:1 
13 SFS 2001:453., 4:2 
14 SFS 2001:453, 16:3 
15 SOU 2007:2, s. 152 
16 SOU 2007:2, s. 156-157 
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2.2. Kommunernas demografiska förutsättningar 
Försörjningsstödet varierar med hushållstyp, ålder, bakgrund och geografi, enligt 

tidigare studier.17 Ensamstående utan barn utgör samtidigt hela två tredjedelar av alla 

biståndshushåll. Unga – särskilt utrikes födda18 – är kraftigt överrepresenterade, hela 40 

procent av alla biståndsmottagare var 2005 mellan 20 och 24 år. Att inte påbörja eller 

avbryta gymnasieutbildning anges som en betydelsefull faktor för bidragsberoende 

bland unga.19 Därtill finns en generell överrepresentation bland de med kort 

utbildning.20 Gruppen med störst försörjningsstödsberoende är dock ensamstående 

kvinnor med barn, där mer än var femte mottog försörjningsstöd under 2005.21 Unga, 

ensamstående med barn och utrikes födda har varit överrepresenterade bland mottagare 

av försörjningsstöd under flera decennier.22 

 

Bidragsberoende är fyra gånger vanligare bland utrikes födda, jämfört med inrikes 

födda. Särskilt stor är överrepresentationen bland flyktinghushåll. Samtidigt är också 

genomsnittstiden med bidrag längre. Bidragsberoendet minskar med tiden i Sverige, och 

äldre studier visar att efter 15 år är risken lika stor bland utrikes som bland inrikes 

födda.23 I Sverige assimileras man således ut ur bidragsberoende, medan studier av 

andra länder visar att man assimileras in i bidragsberoende.24 Resultaten är i linje med 

annan forskning över Sverige.25 Samtidigt visar tidigare studier att skillnaderna i 

kostnadsutveckling är stora och assimileringstakten ut ur bidrag är olika mellan olika 

kommuner. Det kan bland annat förklaras av geografiskt ursprung och 

arbetsmarknadsläget i kommunen.26 Storstadskommuner förefaller ha särskilt höga 

kostnader per capita för försörjningsstöd till nyanlända, medan det motsatta gäller för 

industrikommuner.27 Sambandet mellan försörjningsstöd och kommunens storlek gäller 

inte bara för nyanlända; 2005 bodde två av tre biståndsmottagare i de tre 

storstadsregionerna eller i någon av landets större städer28. Kommunens storlek bedöms 

också ha påverkan på själva handläggningen, som enligt studier är mest generös i de 

största och minsta kommunerna.29 

                                                 
17 Mörk (2011), s. 9 
18 SOU 2007:2, s. 156 
19 SOU 2015:44, s. 49 
20 Halleröd (2003), s. 244 
21 SOU 2007:2, s. 154-155 
22 Halleröd (2003), s. 242 
23 Stranz (2007), s. 46 
24 Borjas och Trejo (1991), s. 210 
25 Hansen och Löfström (2003), s. 97 
26 Hammarstedt (2003), s. 42 
27 Hammarstedt (2002), s. 50 
28 SOU 2007:2, s. 157-158 
29 Stranz (2007), s. 58 
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2.3. Kommunernas ekonomiska förutsättningar 
Behovet av försörjningsstöd beror på hur många individer som saknar tillräckliga 

ekonomiska inkomster eller tillgångar. Utöver avsaknad av förvärvsinkomst eller andra 

ekonomiska tillgångar, kan behovet av försörjningsstöd drivas av att 

disponibelinkomsterna minskar eller försörjningsbördan för hushållet ökar. 

Försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet, och i första hand ska individers 

försörjningsbehov prövas mot andra transfereringssystem. Försörjningsstöd kan därför 

antas bero mer på utvecklingen bland personer utan eller med låg inkomst, snarare än 

medelinkomster eller andra genomsnitt. Även om inkomsterna från arbete, tillgångar 

eller andra transfereringssystem är konstanta, kan disponibelinkomsten påverkas av 

prisförändringar eller förändrad skatt. Om priserna stiger, allt annat lika, kan 

bidragsberoendet antas öka. Om skatten höjs, under samma förutsättningar, kan 

bidragsberoendet också antas öka. Försörjningsstödet kan vara kompletterande; att 

mottagaren arbetar eller mottar annan skattepliktig inkomst, såsom vissa ersättningar 

från Försäkringskassan30 eller a-kassa31, men ändå söker försörjningsstöd varje månad 

som en komplettering för att inkomsten inte räcker till. För de som får sin fulla 

ersättning från ekonomiskt bistånd bör det dock inte påverka, eftersom ekonomiskt 

bistånd är en skattebefriad inkomst och riksnormen justeras för prisutveckling.32 

 

Den intuitivt starka kopplingen mellan fattigdom och försörjningsstödsberoende har inte 

fullt så starkt stöd i tidigare forskning som man kan anta. En minskning av den 

amerikanska motsvarigheten till socialbidrag mellan 1995 och 1997 med nästan en 

fjärdedel skedde samtidigt som fattigdomen bara minskade med ungefär fem procent.33 

De som avslutas från försörjningsstöd och övergår i andra transfereringssystem, 

exempelvis sjukförsäkringen, lider högre risk att vara fattig även på längre sikt.34 

Återkomsten till försörjningsstöd varierar beroende på hur stark 

arbetsmarknadsställning den som avslutas från bidrag har under det första året efter 

bidragsberoende. Bland de som avslutas till en stark ställning, mätt i termer av lön 

motsvarande heltidsarbete, återkommer bara tio procent till försörjningsstöd under de 

fem följande åren. För de som avslutas till svagare ställning är andelen 3-4 gånger så 

                                                 
30 Försäkringskassan (2017b) 
31 Arbetslöshetskassa.nu (2017) 
32 SFS 1999:1229, 8:11-12 
33 Persson (2011), s. 4 
34 Persson (2011), s. 5 
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stor.35 Strax under sex procent avslutas till stark ställning, medan hela 29 procent 

avslutas till svag ställning.36 

 

Låga inkomster och ökad arbetslöshet gjorde fler beroende av samhällets yttersta 

skyddsnät under 1980-1990.37 Sambandet mellan försörjningsstödsberoendet och 

arbetslöshetsnivåerna är väl belagt.38 Samtidigt borde sambandet vara vagare än det 

visat sig vara, eftersom arbetslösa borde ersättas av arbetslöshetsersättning. 

Grundtanken är att arbetslösa ska ersättas av arbetslöshetsförsäkringar, varför 

sambandet mellan arbetslöshet och ekonomiskt bistånd brukar ges särskild 

uppmärksamhet och beskrivas som ett tecken på att arbetslöshetsersättningen inte ger ett 

tillräckligt skydd. Vissa studier visar på att det under förra seklet saknades eller var 

negativa samband mellan arbetslöshet och försörjningsstödsnivåerna.39 

Tidsserieanalyser som genomförts på senare tid visar på klara samband, upp till 60 

procent av förändringarna i bidragstagandet förklaras av förändringar i arbetslösheten, 

enligt vissa studier. Faktorn har därtill ökat markant i betydelse sedan 1990-talet.40 2013 

uppgav 48 procent arbetslöshet som försörjningshinder, vilket med stor marginal är det 

vanligaste skälet.41 Andelen av befolkningen som omfattas av a-kassa och andelen 

arbetslösa som ersätts av a-kassa har minskat.42 I en studie avseende 1994 förklaras hela 

22 procent av det dåvarande socialbidragstagandet av andelen arbetslösa utan 

arbetslöshetsersättning.43 A-kassans betydelse för försörjningsstödets kostnader kan 

antas ha särskilt stor del i förklaringen till varför unga är överrepresenterade i 

försörjningsstödet, då de ännu inte kvalificerat sig för a-kassa.44 A-kassans konstruktion 

gör att disponibelinkomsten blir relativt mindre i förhållande till prisläget, om 

maxbeloppet hålls konstant. En sådan höjning genomfördes för första gången sedan 

2002 i början av september 2015, vilket bedömdes beröra 300 000 personer.45 Det är 

snarare kvalificeringen till a-kassa som är intressant för de större effekterna på 

kostnaderna för försörjningsstödet.46 

 

                                                 
35 Persson (2011), s. 13 
36 Persson (2011), s. 10 
37 Halleröd (2003), s. 238 
38 Dahlberg et al. (2009), s. 21 
39 SOU 2000:40, s. 140-141 
40 SOU 2007:2, s. 144 
41 SOU 2015:44, s. 42 
42 Halleröd (2003), s. 246 
43 Byberg (1998), s. 156 
44 Dahlberg et al. (2009), s. 23 
45 SCB (2015:143) 
46 Stranz (2007), s. 45 
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Försörjningsstödet är beroende av nationella transfereringssystem, utöver 

arbetslöshetsersättningen. Fyra av tio som har ett arbetshandikapp uppbär under ett år 

försörjningsstöd vid något tillfälle, och tio procent av biståndshushållen består av minst 

en som saknar sjukersättning, trots att personen är sjuk.47 En rapport visar att den lägre 

graden av socialbidragsberoende i Norrland, kan förklaras av en högre benägenhet att 

bevilja sjukersättning.48 

 

Utöver individbaserade ekonomiska faktorer, kan kommunens ekonomiska ställning 

antas påverka förutsättningarna för invånarna. Det är exempelvis inte möjligt att äga sin 

bostad och uppbära ekonomiskt bistånd, eftersom en bostad är en realiserbar tillgång. 

Kommuner med låg andel hyresrätter kan därför antas ha färre hushåll med 

försörjningsstöd. Hög boendesegregation ökar risken för bidragsberoende bland de 

boende, särskilt bland inrikes födda i områden med en hög koncentration av utrikes 

födda.49 En annan faktor som kan påverka är arbetsmarknadens sammansättning; en 

kommun med större andel jobb utan krav på formell utbildning kan antas ha lägre 

inträdesbarriärer till arbetsmarknaden. Unga med svag etablering är överrepresenterade i 

försörjningsstödet, och deras första jobb är ofta inom handel eller hotell- och 

restaurangbranschen, medan de är underrepresenterade i branschen med krav på formell 

utbildning eller särskilda kvalifikationer.50 Nyföretagandet skulle kunna vara en väg ur 

fattigdom, men forskning om nyanländas företagsamhet visar att det snarare riskerar att 

slå tillbaka. Tolv procent lämnar eget företagande för arbetslöshet efter ett år bland 

utomeuropeiskt födda, att jämföra med ca fyra procent bland övriga.51 

 

Skattekraften mäter skatteunderlaget, alltså den beskattningsbara inkomsten, i en 

kommun. Skattekraft per invånare betraktas som ett välståndsmått och skattekraften i 

procent av riksgenomsnittet är en av grunderna i det kommunala utjämningssystemet. 

Tidigare studier visar att andelsmåttet korrelerar negativt med kostnader för 

försörjningsstöd och bidragsberoendet, medan skattekraft per invånare är 

insignifikant.52 

 

  

                                                 
47 Stranz (2007), s. 48 
48 Dahlberg et al. (2009), s. 22 
49 Neuman (2016), s. 167 
50Engdahl och Forslund (2016), s. 86 
51 Aldén och Hammarstredt (2015), s. 9  
52 Byberg (1998), s. 156 
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2.4. Kommunernas institutionella skillnader 
Sedan 1998 har kommunerna haft rätt att anvisa mottagare av försörjningsstöd, då kallat 

socialbidrag, under 25 år till praktik eller andra kompetenshöjande insatser53. Från och 

med 1 juni 2013 kan detta så kallade aktivitetskrav tillämpas på alla åldrar54, då 

riksdagen på regeringens förslag beslutat att bredda kommunernas möjligheter att anvisa 

försörjningsstödsmottagare till aktiviteter55. Socialstyrelsens uppföljning visar dock att 

kraven i praktiken ställts även på äldre, redan innan åldersgränsen ströks ur lagen56. 

Aktivitetskravet tillämpas olika i olika kommuner, vilket skulle kunna förklara delar av 

variationen i kostnaderna för försörjningsstöd. Nästan alla kommuner ställer krav på 

deltagande i kommunala eller statliga arbetsmarknadspolitiska program. Ungefär hälften 

av kommunerna uppger att de använder SoL 4:4, och möjligheten att anvisa till praktik 

eller kompetenshöjande insats som motkrav för försörjningsstöd.57 Det är en betydande 

utveckling; 2002 berördes bara 12 procent av bidragstagarna av aktivitetskrav58. 

 

Utvärderingar av olika modeller i Uppsala, Malmö och Stockholm visar inte positiva 

resultat för tiden i bidragsberoende, kostnaderna för socialbidrag respektive övergång 

till självförsörjning för de som deltar i aktivering. Inte heller i Norge har liknande 

program kunnat påvisa några betydande effekter.59 De som handlagts enligt den så 

kallade Uppsalamodellen har exempelvis ingen klarlagd ökad sannolikhet att komma i 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden.60 Internationella studier i Storbritannien och 

USA ger dock stöd för att aktiveringsprogram som fokuserar på jobbsökande, alternativt 

kombinerar jobbsökande med utbildning, ökar utflödet till egen försörjning.61 

Aktiveringskraven bör ha positiv effekt på sökgraden bland arbetslösa, vilket beskrivs 

som avskräckningseffekten; de som är arbetslösa avskräcks av kraven i aktiveringen och 

söker jobb med högre intensitet.62 Om man studerar effekterna för hela befolkningen går 

det att undersöka. Jämförelser mellan stadsdelar i Stockholm visar, kontrollerat för 

observerbara skillnader, att sannolikheten för den genomsnittlige individen för att ta 

emot socialbidrag minskar med 5,6 procent, att vara sysselsatt med 0,5 procent, antalet 

                                                 
53 Socialstyrelsen (2005), s. 7 
54 Socialstyrelsen (2013a), s. 5 
55 Prop. 2012/13:94, s. 32 
56 Socialstyrelsen (2005), s. 8, 21-22 
57 SOU 2015:44, s. 129-130 
58 Persson (2011), s. 5 
59 Dahlberg et al. (2008), s. 6 
60 Stranz (2007), s. 54 
61 Dahlberg et al. (2009), s. 54 
62 Andersen and Svarer (2008), s. 17-18 
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månader med löneinkomst med 0,5 procent och löneinkomsterna med 0,8 procent.63 

Avskräckningseffekten verkar särskilt gälla ungdomar.64 Samma effekt syns inte bland 

deltagare i aktivering.65 

 

En effektstudie av reformerna 1998, som förkortade arbetslöshetsersättningens passiva 

tid från 90 till 60 veckor, höjde åldersgränsen och införde av aktiveringskrav efter 

ersättningens upphörande, visade på ökat jobbsökande och 10-13 procent fler som fick 

arbete innan arbetslöshetsersättningens avslut. Studien ser ingen löneeffekt, utan 

förklarar det med avskräckningseffekter.66 En studie av den tyska 

arbetsmarknadsåtgärden One-Euro-Jobs, där bidragsmottagare anvisas till 

samhällsnyttigt arbete, visar ökat jobbsökande med 5,5 procentenheter innan 

aktiveringen inleds.67 Lönen, utöver bibehållet bidrag, är en euro i timmen (därav 

namnet), som ska täcka merkostnader som följer av arbetet, såsom resor till och från 

arbetsplatsen.68 Inte heller här finns en signifikant effekt på reservationslönen, men 

däremot stiger andelen som uppger att de är beredda att ta vilket jobb som helst med 5 

procentenheter.69 Andra studier menar att effekterna av aktiveringsinsatser i första hand 

kan härledas till att fler lämnar bidrag, alltså ett ökat utflöde, snarare än att färre söker 

bidrag, i.e. minskat inflöde.70 Detta motsäger teorin om att den avskräckande effekten 

har betydelse, och stärker istället idén om att åtgärdernas innehåll tar deltagarna närmre 

jobb och egen försörjning. Detta motsägs i sin tur av redogörelser för att innehållet 

främst innehåller kontroll, och inte är av en stödjande karaktär.71 Samtidigt pekar 

svenska studier mot att deltagarna i de mer jobbsökarinriktade insatserna uppskattar 

aktiveringen.72 Därtill ger såväl empiri som teori stöd för att omfattningen av 

aktiveringskraven kan bidra till inlåsningseffekter; deltagandet i insatser konsumerar tid 

som därmed inte kan användas för jobbsökande73. 

 

Kommunerna beskriver att man aktivt bedriver arbetsmarknadspolitik i syfte att minska 

kostnaderna för försörjningsstöd. 2005 svarade 90 procent av kommunerna att de har 

                                                 
63 Dahlberg et al. (2008), s. 12 
64 Mörk (2011), s. 44 
65 Andersen and Svarer (2008), s. 18 
66 Bennmarker et al. (2012), s. 19 
67 Hohmeyer och Wolff (2016), s. 13 
68 Hohmeyer och Wolff (2016), s. 3 
69 Hohmeyer och Wolff (2016), s. 14 
70 Persson och Vikman (2010), s. 13 
71 Mörk (2011), s. 30 
72 Edmark (2007), s. 5 
73 Andersen and Svarer (2008), s. 20-21 
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insatser för försörjningsstödsmottagare. Den vanligaste insatsen är praktik, som 80 

procent av kommunerna uppger att de erbjuder.74 Samma år motsvarade kostnaderna för 

kommunerna för arbetsmarknadsinsatser 2,7 miljarder kronor. Kostnaderna är relativt 

jämna övertid, och används alltså inte som ett uttryck för kommunal 

konjunkturpolitik.75  

 

Kvalificering till a-kassa kan ske genom subventionerade anställningar, så som 

nystartsjobb, varför användandet kan uttolkas som en lokal strategi för lägre kostnader 

för försörjningsstöd. Kommunerna har ekonomiska incitament att förse 

försörjningsstödmottagare med en kort, och enligt forskning ineffektiv76, 

arbetsmarknadsinsats i syfte att kvalificera personen till nationella transfereringssystem. 

En sådan övervältring bör implicera att ökade kostnader för de nationella 

bidragssystemen har ett samband med minskade kostnader för kommunernas 

försörjningsstöd, om konjunkturen hålls konstant. Dessutom bidrar det till att 

kommunerna inriktar sig på de som står närmre arbetsmarknaden, snarare än de som står 

långt ifrån.77 Knappt hälften av kommunerna uppgav att de utvärderar insatserna78, 

kunskapen beskrivs som mycket begränsad och antalet effektutvärderingar uppgår bara 

till en handfull79. Bland de utvärderingar som gjorts förefaller resultaten vara 

begränsade; varken högre sannolikhet för arbete eller lägre bidragskostnader uppmätts.80 

Dock finns stöd för att vissa specifika insatser kan fungera; yrkesinriktad 

arbetsmarknadsutbildning för svaga grupper och ungdomar, förmedlingsinsatser med 

kontroll och kombinationer av arbetsträning och utbildning.81 Utvärderingar i andra 

länder, bland annat Danmark, visar samtidigt på goda effekter; 6 och 16 procent lägre 

grad av offentlig försörjning för jobbträning i offentlig respektive privat regi.82 

 

En rapport om huruvida olika hårda krav på aktivering, mätt i termer av antal 

obligatoriska närvarotimmar i aktiveringsprogram, påverkar var biståndsmottagare 

bosätter sig ge inget stöd för en sådan teori83. Resultatet skiljer sig från såväl 

amerikanska som norska studier, som istället visar ett samband mellan lägre krav och 

                                                 
74 SOU 2007:2, s. 238-240 
75 SOU 2007:2, s. 242 
76 Mörk (2011), s. 33 
77 Byberg (1998), s. 32 
78 SOU 2007:2, s. 240, 243 
79 SOU 2015:44, s. 55 
80 SOU 2007:2, s. 248 
81 Mörk (2011), s. 33 
82 SOU 2007:2, s. 251 
83 Edmark (2007), s. 15 
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attraktivitet vid bidragssökandes val av bostadsort. I den norska studien, som visar på 

stora effekter, skiljer sig dock också bidragsnivåerna. Generositeten i 

bidragsutbetalningar kan således antas ha större inverkan på beslutet om flytt eller 

bosättning, än aktivitetskrav.84 

  

I tidigare litteratur framgår att den ekonomiska krisen förändrade attityderna, till förmån 

för ökad restriktivitet. Handläggarnas attityder eller förändring av attityder till de som 

söker bidrag eller till försörjningsstöd i sig, bedöms inte ha något kausalt samband med 

hur de beslutar om försörjningsstöd.85 Avvikelser från norm är vanligt förekommande 

och enskilda handläggares bedömning är avgörande för socialbidragens omfattning, 

enligt vissa studier.86 Samtidigt konstaterar andra fallstudier att drygt hälften av 

kommunerna gör likartade bedömningar.87 Handläggarnas utbildning, grad av 

professionalisering eller vidareutbildning inom socialtjänsten tycks inte påverka. 

Däremot finns ett negativt samband mellan handläggarnas yrkeserfarenhet mätt i år i 

arbetet och bidragsutbetalningarnas storlek.88 Skillnaderna i bedömning är stora och 

statistiskt svårförklarade.89 

 

Kommuner organiserar sin handläggning av ekonomiskt bistånd på olika sätt och 

organiseringen har förändrats över tid. Ärendebelastningen per handläggare och graden 

av bifall har ett positivt samband; att många ärenden ökar andelen bifall.90 En rapport 

från Socialstyrelsen jämför två högkostnadskommuner med två lågkostnadskommuner, 

och finner att i högkostnadskommunerna bedömer och behandlar handläggaren samt att 

kreativitet och flexibilitet bereds stort utrymme i organisationen, medan 

lågkostnadskommunerna skiljer på uppgifterna och fokuserar mer på kontroll.91 

Organisatorisk specialisering; bidrag prövas inom ramen för en särskild enhet, menar 

tidigare litteratur bidrar till en högre grad av kontroll och lägre bidragskostnader.92 

Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT) menar att 18-20 miljarder betalas ut 

felaktigt, och att ungefär hälften beror på uppsåtliga bidragsbedrägerier93.  

                                                 
84 Edmark (2007), s. 15 
85 Hydén (1996), s. 191, 193 
86 Byberg (1998), s. 86-88 
87 SOU 2007:2, s. 159 
88 Strantz (2007), s. 211 
89 Stranz (2007), s. 207 
90 Stranz (2007), s. 207 
91 Byberg (1998), s. 145 
92 Byberg (1998), s. 143 
93 SOU 2015:44, s. 46 
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3. METOD OCH DATA 

3.1. Metod och förenklad ekonometrisk uppställning 
Kommunerna har olika förutsättningar och det är svårt eller omöjligt att kontrollera för 

alla skillnader. Ett exempel är geografiskt läge, ett annat är naturresurser. Genom att 

utgå från förändring, och inte nivåer, i observationerna av studiens variabler, minskar 

risken för endogenitet i de bakomliggande variablerna. Förändringen från en given nivå 

kan antas vara mer jämförbar än nivån i sig. 

 

Tidsseriestudier undersöker en eller flera variabler över tid, medan tvärsnittsstudier 

undersöker en eller flera variabler för olika enheter vid en tidpunkt. Paneldata, eller 

longitudinell data, är en kombination av tvärsnittsdata och tidsseriedata, där 

tvärsnittsdata studeras i en tidsserie. Paneldataregressioner lämpar sig särskilt väl för 

studier av förändring, och tillhandahåller mer variabilitet, fler frihetsgrader och lägre av 

multikollinearitet.94 Metoden lämpar sig därför väl för uppsatsens fråga; vad som 

förklarar utvecklingen av kostnader och beroende av försörjningsstöd mellan Sveriges 

kommuner. 

 

Uppsatsen utgår från en balanserad, kort panel med fixed effects. Balanserad; för att 

samma variabler används för alla kommuner, och kort; för att antalet tvärsnittsvariabler 

(drygt femtio, exklusive årsdummies) är fler än tidsseriens längd (som längst tio år). 

Eftersom studien undersöker samband mellan förändring i olika variabler över tid är en 

längre tidsserie att föredra före en kortare. Specifikationerna med institutionell data är 

särskilt kort, då statistiken bara finns för några få år. Den fjärde regressionen är därför 

inte en paneldataregression, utan en tvärsnittsregression. Där undersöks samband i 

förändringar mellan kommuner, inte inom kommunerna. 

 
En kommuns totala försörjningsstödsutgifter (Y) utgörs av antalet hushåll (H) som tar 

emot försörjningsstöd och hur mycket försörjningsstöd hushållen får. Totala utgifter för 

försörjningsstöd (Y) under ett år (t) i kommunen (i) utgör oberoende variabel i den 

första specifikationen. Den naturliga logaritmen av de totala utgifterna (ln(Y)) regreras 

på en samling demografiska (D), ekonomiska (E) och institutionella (I) variabler. 

Specifikationen har årsdummies (τ) och fixed effects (γ). 
 

                                                 
94 Gujarati och Porter (2009), s. 592 
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Formel 1. 𝒍𝒏(𝒀𝒊,𝒕) = 𝜷𝑫𝒊,𝒕 + 𝜹𝑬𝒊,𝒕 + 𝜽𝑰𝒊,𝒕 + 𝜸𝒊 + 𝝉𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

Formel 2. 𝒀𝒊,𝒕 = 𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒉𝒖𝒔𝒉å𝒍𝒍 (𝑯𝒊,𝒕) × 𝒖𝒕𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒕 𝒇ö𝒓𝒔ö𝒓𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒔𝒕ö𝒅  
 

För att mer noggrant kunna studera vad som förklarar skillnaderna i totala utgifter görs i 

ett andra steg regressioner för de två beståndsdelarna som nya oberoende variabler, som 

i sin tur regreras på en samling demografiska (D), ekonomiska (E) och institutionella (I) 

variabler. Också här används årsdummies (τ) och fixed effects (γ).  

 

Formel 3. 𝑯𝒊,𝒕 = 𝜷𝑫𝒊,𝒕 + 𝜹𝑬𝒊,𝒕 + 𝜽𝑰𝒊,𝒕 + 𝜸𝒊 + 𝝉𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 
 

Även om försörjningsstöd utgår från hushåll, beräknas normen på de som ingår i 

hushållet. Bidragsmåttet (B) är därför representerat av genomsnittligt försörjningsstöd 

per mottagande individ (B), inklusive barn, istället för genomsnittligt försörjningsstöd 

per hushåll. 

 

Formel 4. 𝑩𝒊,𝒕 = 𝜷𝑫𝒊,𝒕 + 𝜹𝑬𝒊,𝒕 + 𝜽𝑰𝒊,𝒕 + 𝜸𝒊 + 𝝉𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 

 

3.2. Utfallsvariabler 
Socialstyrelsen är registerhållare för statistik rörande försörjningsstöd. För bästa 

träffsäkerhet används Socialstyrelsens definition och mått för utbetalt försörjningsstöd, 

exklusive försörjningsstöd till flyktinghushåll, och antal hushåll med försörjningsstöd, 

som tagit emot försörjningsstöd större än 0 SEK under året. Exkluderingen av 

flyktinghushåll förbättrar statistiken. Reglerna för kommunernas försörjningsansvar för 

nyanlända har varierat. Sedan etableringslagen stiftades har staten försörjningsansvar 

under asyltiden och de två första åren efter uppehållstillstånd. Trots det växer 

kommunernas utgifter i vad som i socialtjänsten ofta benämns som ”glappet”; ett behov 

av försörjningsstöd som uppstår mellan ersättningar, och som faller på kommunerna. 

Eftersom flyktinghushållen inte räknas in i befolkningsstatistiken när de är asylsökande, 

vore det missvisande att inkludera i utfallsmåtten. Socialstyrelsen skulle presenterat 

statistik för försörjningsstödet i början av mars, liksom föregående år, men 

Socialstyrelsen omarbetar redovisningen. Från och med 2016 kommer statistiken inte 

längre redovisas exklusive flyktinghushåll. Även om statistiken funnits för 2016, är det 

alltså inte säkert att den skulle vara fullt ut jämförbar. Om studien ska repeteras 

framöver kommer det krävas omarbetning. Grafer över utvecklingen av median och 

interkvartilavstånd i samtliga tre utfallsvariabler återfinns i appendix.95 

 

                                                 
95 Appendix: Grafik 2-4 
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3.3. Demografiska variabler 
Demografivariablerna är hämtade från Statistiska Centralbyrån (SCB). SCBs 

befolkningsstatistik får anses vara den mest tillförlitliga källan som finns att uppbåda. 

Det är befolkningens sammansättning som studeras, varför variablerna är dividerade på 

den totala befolkningen för respektive år i respektive kommun. Befolkning mäts i termer 

av förändring i antal folkbokförda i kommunen vid årets slut. Befolkningsstatistikens 

dataset BE0101 innehåller varje kommuns befolkning per den siste december varje år 

mellan 1968 och 2016. Därifrån hämtas också kön, andel män respektive kvinnor, samt 

ålder. För studien har fem ålderskohorter konstruerats; andel barn (0-12), tonåringar (0-

18), unga vuxna (19-24), vuxna (25-64) och äldre (65+). Därtill redovisas inrikes och 

utrikes flyttnetto i procent; inrikes inflyttade minus inrikes utflyttade, respektive 

immigrerade minus emigrerade, som andel av den totala befolkningen. 

 

Utbildningsnivå sorteras efter tre alternativ; högst förgymnasial utbildning, högst 

gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Utbildningsstatistiken utgår från 

UF0506 från SCB, där ovanstående finns för perioden 1985-2015. 

 

Tidigare forskning, som redovisas i teoridelen, ger stöd för att ursprungsland är en 

faktor som påverkar bidragsberoendet. SCBs öppna data, BE0101, fördelar endast på 

fyra möjliga utfall; utrikes född eller inrikes född med en, två eller ingen utrikes född 

förälder. För att fördjupa analysen förvärvades ett mer detaljerat dataset från SCB med 

antal i befolkningen den 31 december per födelseland fördelat kommunvis. I uppsatsen 

används, utöver andel utrikes födda i kommunen, en nedbrytning med länder som 

generellt har flyktingskäl; Syrien, Irak, Iran, Afghanistan och länder i Afrika. 

 

Hushållsammansättning har tre huvudalternativ; a) sammanboende, b) ensamstående 

eller c) övriga, som i sin tur har två delalternativ; a) utan barn eller b) med barn. 

Statistiken finns bara för 2011-2015 i en behandling av BE0101. Dessförinnan gjordes 

en skattning baserad på en urvalsundersökning, enligt SCBs statistikservice, som inte 

finns nedbruten på kommunnivå. Specifikationen innehåller därför bara fem års 

observationer för hushållssammansättning. Statistik för andel hemmaboende unga 

vuxna finns från 2006. Variabeln består av andel personer 21-24 år som är folkbokförda 

på samma fastighet som minst en förälder.  
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3.3. Ekonomiska variabler 
Sambandet mellan kostnader för bidrag i allmänhet och konjunkturen är väl fastställt. 

Valet av proxyvariabel för konjunktur kräver avvägningar. Det finns några tänkbara 

alternativ, så som utvecklingen i andelen arbetslösa eller utvecklingen i antal nyanmälda 

platser till arbetsförmedlingen per capita. Det förstnämnda ligger närmast till hands, 

men sett till slutsatserna av teoridelen skulle arbetslöshet som variabel kunna lida av 

endogenitetsproblem. Kommuner med en högre intensitet i aktiveringskraven kommer 

använda lagstiftningens krav på att man som försörjningsstödssökande ska vara 

inskriven hos Arbetsförmedlingen. Det kan dels leda till att arbetslösheten ökar, 

eftersom man kräver att de bidragssökande ska vara registrerade som arbetssökande, 

dels att det minskar, i enlighet med tidigare redovisade teori om avskräckningseffekter. 

Som konjunkturmått förefaller därför det mer efterfrågeberoende måttet, baserat på 

nyanmälda platser, bäst lämpat. Här studeras nyanmälda vakanser i november för 

respektive kommun och år. Bland de ekonomiska variablerna återfinns dock även andel 

öppet arbetslösa och andel långtidsarbetslösa. 

 

Skattekraften mäts i två variabler; 1) kronor per invånare och 2) andel av 

riksmedelvärdet. Statistiken är tillgänglig hos SCB och finns liksom skattesatsen i 

dataset OE0101.  

 
Två komponenter beträffande andra transfereringssystem är intressant utifrån teori och 

tidigare forskning. Dels täckningsgraden för arbetslöshetsersättning bland arbetslösa, 

dels förändringarna i andra transfereringssystem. SCB mäter antal helårsekvivalenter i 

olika transfereringssystem på kommunal nivå sedan 2013. Dessförinnan gjordes bara 

skattningar utifrån urvalsundersökningar, som inte går att bryta ner på kommunnivå. 

Istället används den längre tidsserien som mäter andel av nettoinkomsten för olika 

transfereringssystem; 1) sjukpenning, 2) sjuk- och aktivitetsersättning och 3) 

arbetslöshetsersättning. 

 

Tidigare studier visar att en stor del av förklaringsgraden i variationer mellan 

kommuners kostnader för försörjningsstöd förklaras av täckningsgraden för 

arbetslöshetsersättning. Någon sådan statistik finns inte att tillgå. Från Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har ett nytt dataset beställts, där täckningsgraden – mätt 

i termer av andel öppet arbetslösa som fått arbetslöshetsersättning eller karensdagar för 
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någon vecka ±2 veckor från den vecka de är arbetslösa – finns beräknad för varje 

kommun och år mellan 2006 och 2015. Statistiken visar att täckningsgraden minskat 

under tidsperioden, från drygt 70 till drygt 40 procent. Täckningsgraden har fallit 

särskilt kraftigt 2006-2008 och 2009-2011. Båda perioderna har följts av en liten 

uppgång.96  

 
SCBs registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) finns på kommunnivå från 

2002, men är bruten mellan 2007 och 2008, då indelningen förändrades. För att få en 

sammanhängande tidsserie används bara indelningen från 2008. Sektorer med generellt 

lägre inträdesbarriärer har delats in i fyra kategorier; 1) industri och naturbruk 

(jordbruk, skogsbruk och fiske + tillverkning och utvinning + energiförsörjning, 

miljöverksamhet), 2) byggindustri, 3) tjänster (handel + transport och magasinering + 

hotell- och restaurangverksamhet + information och kommunikation + personliga och 

kulturella tjänster) och 4) välfärd (utbildning + vård och omsorg, sociala tjänster). 

Avgränsning med plus (+) markerar egen summering av i RAMS separerade 

yrkesgrupper. Därutöver finns andel förvärvsarbetande för alla kommuner och år. 

 

Inkomstfördelning och inkomster kan mätas på olika sätt. Som mått på befolkning i 

utsatt ekonomisk ställning används andel som har en registrerad årsbruttolön under ett 

och ett halvt prisbasbelopp. Som mått på befolkningens genomsnittliga ekonomiska 

ställning används genomsnittlig disponibel inkomst i antal prisbasbelopp. Medianvärdet 

av disponibel inkomst i prisbasbelopp ger den mittersta inkomsten i kommunen för 

respektive år. Genom att knyta inkomstmåtten till prisbasbelopp är de 

inflationsjusterade. Utöver de tre nämnda måtten används också kommunal gini-

koefficient. Inkomststatistiken är hämtad från SCB, i huvudsak från inkomst- och 

taxeringsregistret (IoT). 

 

Den lokala bostadsmarknaden studeras utifrån andel av befolkningen som bor i 

hyresrätt. Andra ägarformer; bostadsrätt eller egna hem (äganderätt, villa, radhus, 

småhus), utgör referenskategorier. Boendesegregationsindex lämpar sig, enligt SCB, för 

jämförelser inom en kommun av förändringar i hur den utrikes födda befolkningen 

fördelar sig geografiskt, utifrån SAMS-områden, där 290 kommuner brutits ned i 9200 

mindre områden. Statistiken kommer från SCB-registret STATIV.   

                                                 
96 Appendix: Grafik 5 
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3.3. Institutionella variabler 
Aktiveringskravens effekt är av intresse att försöka utvärdera i modellen. Tidigare 

forskning implicerar dock en rad svårigheter för en studie som inte är av experimentell 

karaktär. Störst ekonometrisk utmaning ges av att aktiveringskraven i första hand verkar 

ha effekt på arbetslösheten. Mest önskvärt vore därför att kunna se om kommuner med 

aktiveringskrav har lägre arbetslöshet. Istället får aktiveringskraven ses tillsammans 

med graden av kontroll och kommunernas arbetsmarknadspolitik. För detta finns flera 

variabler som är av intresse och används i studien; kostnad för handläggningen och 

kostnader för arbetsmarknadsåtgärder är två exempel, fler återfinns nedan. I SCBs 

räkenskapssammandrag redovisas kommunernas kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 

mätt i anställda handläggare och löner till deltagare i arbetsmarknadsprogram som 

finansieras helt eller delvis med kommunala medel, dividerat med antalet invånare i 

kommunen. För att statistiken inte ska påverkas av förändringar i nationella regler eller 

Arbetsförmedlingens tillämpning, exempelvis avseende ersättningsgrad för olika 

arbetsmarknadsåtgärder, används bruttokostnader istället för nettokostnader. I dialog 

med Rådet för främjande av kommunala analyser har ett mått på kostnader för 

handläggning beräknats genom att subtrahera utbetalt bistånd per invånare, enligt 

Socialstyrelsens definition, från den bokförda kostnaden för försörjningsstöd per 

invånare. Bokförd kostnad per invånare återfinns i Kolada (N31001) och beräknas från 

SCBs räkenskapssammandrag. Det bedöms vara det mest träffsäkra måttet på 

handläggningskostnaderna. Kostnader för handläggning avseende flyktinghushåll ingår 

inte. 

 

Socialstyrelsens öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd ger ett flertal mått av intresse 

utifrån teoridelen. Socialstyrelsen började med öppna jämförelser 2011, och adderade 

enkätfrågor 2012. Frågorna har förändrats över tiden, trots att den är kort. Öppna 

jämförelsers enkätdata grundar sig just i en enkät som besvaras av kommunerna. Det 

skapar en annan osäkerhet än registerdata. Vissa kommuner har inte svarat vissa år och 

för dummyvariabeln om standardiserad handläggning genomförs enkäten på 

stadsdelsnivå i vissa fall, och då saknas värde för kommunen. Exempelvis för alla tre 

storstäderna, men också för ett par andra städer. Personalens utbildning, erfarenhet och 

arbetsbelastning är tre exempel, där man mäter a) andel med socionomutbildning av 

handläggarna, b) andel med mer än två års erfarenhet av handläggning och c) antal 

ärenden per handläggare. De två förstnämnda finns för 2013-2015, medan den sista bara 
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finns för 2014-2015. Tidigare studier menar att kontrollinriktad handläggning bidrar till 

lägre kostnader och färre bifall på ansökningar, varför enkätfrågan om standardiserad 

handläggning är intressant. Möjliga svar är ja eller nej, och i regressionen är det därför 

en dummyvariabel som ger (1) för ”ja” och (0) för ”nej”. Ett annat mått på 

restriktiviteten kan vara andel överklaganden av avslagsbeslut som förvaltningsrätten 

ändrat till att medge försörjningsstöd och därmed bifalla ansökan. Också detta återfinns 

i enkäten. Restriktivitetsmåttet ska studeras med försiktighet, eftersom det mäter 

ändrade överklagade beslut, och inte ändrade beslut efter överklagan i andel av alla 

beslut. Den förstnämnda finns för 2013-2015 och den sistnämnda har förvärvats från 

Socialstyrelsen för 2012-2015. 

 

Socialstyrelsen samlar in försörjningshinder, i.e. skäl till försörjningsstödsberoende. I 

Kolada har man beräknat andelar för tre utfall: a) arbetsmarknadsskäl för 

försörjningsstödsmottagare som är arbetslösa men har arbetsförmåga, b) sjukdomsskäl 

för försörjningsstödsmottagare som är sjukskriven eller c) sociala skäl för 

försörjningsstödsmottagare som inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis 

på grund av missbruk. De tre utfallen redovisas som andel av det totala 

biståndsmottagandet, men summan är inte 100 procent, då det finns fler möjliga utfall. 

Statistiken har två svagheter. Dels finns den bara insamlad för 2010-2015, dels är den 

inte helt komplett. Om bortfallet är större än 20 procent i redovisningen från 

kommunerna så stryks observationen. 

 

Den primär- och sekundärkommunala skattesatsen, eller kommun- och 

landstingsskatten, återfinns hos SCB för varje kommun och år 2000-2017. Skattesatsen 

kan betraktas som en ekonomisk variabel, men eftersom kommunerna fastställer den 

större komponenten (kommunalskatten) med politiskt beslut, betraktas det som 

institutionalia i uppsatsen.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Tabell 1. Resultat av regressioner för totalt utbetalt försörjningsstöd 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER 2006-2015 

10 år 

2011-2015 

5 år 

2013-2015 

3 år 

2014-2015 

2 år 

     

Befolkning: Totalt 0.000 0.000 0.000 0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Befolkning: Inrikes flyttnetto, procent 0.015 0.018 0.044** 0.029 

 (0.010) (0.012) (0.019) (0.064) 

Befolkning: Utrikes flyttnetto, procent -0.084*** -0.035* -0.043 -0.312*** 

 (0.015) (0.018) (0.027) (0.075) 

Kön: Kvinnor, andel -2.265 5.746* 0.230 25.512*** 

 (2.167) (3.029) (5.990) (5.630) 

Utb: Förgymnasial, andel 2.597** 4.407** 2.426 -2.422 

 (1.291) (1.932) (3.784) (2.627) 

Utb: Gymnasial, andel -1.193 8.283*** 1.830 -3.920** 

 (1.120) (1.982) (4.196) (1.989) 

Utb: Behörighet till gymnasiet, andel -0.002* 0.002 0.002 0.001 

 (0.001) (0.001) (0.002) (0.006) 

Ålder: Medelålder 0.059 0.108* 0.108 0.347** 

 (0.042) (0.065) (0.119) (0.153) 

Ålder: Barn (0-12), andel 6.565** 17.116*** 21.537*** 22.646** 

 (2.940) (4.342) (8.165) (9.293) 

Ålder: Tonåringar (13-18), andel -0.663 9.657** 15.808** 13.303 

 (2.399) (3.927) (7.335) (8.687) 

Ålder: Unga vuxna (19-24), andel -0.744 2.089 13.134** 34.834*** 

 (1.922) (2.899) (5.134) (6.604) 

Ålder: Äldre (65+) 1.583 -3.907* -8.733* -19.280*** 

 (1.232) (2.216) (5.155) (6.544) 

Ursprung: Utrikes födda, andel -3.277*** -2.708 -1.840 -2.316** 

 (1.092) (2.158) (4.557) (0.978) 

Ursprung: Flyktingskäl, andel 1.526 2.611 -4.243 7.647*** 

 (1.122) (1.789) (3.899) (2.574) 

Arbmark: Förvärvsarbetande, andel -0.084*** -0.075*** -0.035* -0.033 

 (0.007) (0.010) (0.019) (0.021) 

Arbmark: Öppet arbetslösa, andel 0.003 0.009 0.044** 0.135*** 

 (0.007) (0.009) (0.019) (0.043) 

Arbmark: Långtidsarbetslösa, andel 0.012 0.007 -0.039 0.036 

 (0.015) (0.020) (0.030) (0.091) 

Inkomst: Låginkomsttagare, andel -0.005 -0.044*** -0.032* -0.253*** 

 (0.009) (0.011) (0.019) (0.040) 

Inkomst: Genomsnittlig disponibel inkomst, antal  0.216*** 0.147*** 0.068 -0.180 

prisbasbelopp (0.047) (0.054) (0.058) (0.131) 

Inkomst: Medianvärdet av disponibel inkomst,  0.170** 0.183* -0.080 -0.857** 

antal prisbasbelopp (0.079) (0.104) (0.168) (0.349) 

Boende: Hyresrätt, andel 0.021*** -0.009 0.031 -0.015** 

 (0.005) (0.011) (0.022) (0.006) 

Boende: Hemmaboende vuxna barn, andel -0.005*** -0.003 0.002 0.004 

 (0.001) (0.002) (0.004) (0.008) 

Boende: Boendesegregationsindex -0.006*** 0.006* 0.000 0.025*** 

 (0.002) (0.003) (0.005) (0.004) 

Bidrag: Täckningsgrad för a-kassa -0.006*** -0.009*** -0.008*** -0.017*** 

 (0.001) (0.001) (0.002) (0.006) 

Bidrag: Sjukpenning, andel av nettoinkomsten 0.011 -0.051 0.072 0.064 

 (0.021) (0.038) (0.071) (0.119) 

Bidrag: Sjuk- och aktivitetsersättning, andel av  -0.137*** -0.162*** -0.200** -0.196* 

nettoinkomsten (0.017) (0.039) (0.085) (0.100) 

Bidrag: Arbetslöshetsersättning, andel av  -0.011 -0.002 -0.006 0.011 

nettoinkomsten (0.016) (0.028) (0.051) (0.112) 
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Politik: Skattesats 0.013 0.011 0.007 -0.038 

 (0.015) (0.021) (0.034) (0.041) 

Skattekraft: Andel av riksmedelvärdet 0.005 -0.011 -0.024 0.048 

 (0.005) (0.010) (0.017) (0.073) 

Skattekraft: Kronor per invånare  -0.000* 0.000 0.000 -0.000 

(inflationsjusterad) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Företagsamhet: Nyföretagande/1000 -0.000 0.011* 0.029*** -0.060** 

 (0.005) (0.006) (0.010) (0.030) 

Konjunktur: Vakanser (nov), andel 0.739 0.254 -2.276 -18.891* 

 (1.998) (1.999) (2.747) (10.095) 

Socialtjänst: Kostnader för handläggning   -0.000 0.000*** 0.000** 

(inflationsjusterad)  (0.000) (0.000) (0.000) 

Socialtjänst: Kostnader för   -0.000*** -0.000 0.000 

arbetsmarknadsåtgärder (inflationsjusterad)  (0.000) (0.000) (0.000) 

Inkomst: Ginikoefficient -2.134*** -1.916*** -0.671 2.633 

 (0.484) (0.643) (0.964) (2.378) 

Försörjningshinder: Arbetslöshet  -0.000 0.004*** -0.000 

  (0.001) (0.001) (0.003) 

Försörjningshinder: Sjukdom  -0.001 -0.011*** -0.021*** 

  (0.001) (0.003) (0.006) 

Försörjningshinder: Sociala  -0.000 0.001 0.013** 

  (0.001) (0.003) (0.005) 

Utb: Vuxenutbildningsdeltagande, andel  -0.015* -0.009 -0.002 

  (0.009) (0.015) (0.029) 

Arbmark: Industri och naturbruk, andel av   -1.855*** -0.168 -0.610 

sysselsatta  (0.560) (1.091) (0.778) 

Arbmark: Bygg, andel av sysselsatta  1.814 -1.315 2.980 

  (1.441) (2.559) (1.867) 

Arbmark: Välfärd, andel av sysselsatta  -0.609 -2.413* 0.812 

  (0.654) (1.283) (1.168) 

Arbmark: Tjänster, andel av sysselsatta  0.434 3.047*** 0.160 

  (0.617) (1.070) (0.899) 

Hushåll: Ensamstående utan barn, andel (av   4.246** 2.639 4.158 

hushåll)  (1.783) (3.801) (3.358) 

Hushåll: Ensamstående med barn, andel (av   3.405* -5.954* -10.429** 

hushåll)  (1.819) (3.244) (4.933) 

Hushåll: Sammanboende med barn, andel (av   -0.504 -2.091 -4.341 

hushåll)  (1.198) (2.237) (3.083) 

Bidrag: Etableringsersättning, andel av   -0.105* -0.098 -0.433** 

nettoinkomsten  (0.062) (0.097) (0.200) 

Handläggning: Socialsekreterares utbildning,    0.000 -0.001 

andel med socionomexamen   (0.000) (0.001) 

Handläggning: Socialsekreterares erfarenhet,    -0.000 -0.000 

andel som arbetat mer än två år   (0.000) (0.001) 

Handläggning: Standardiserade    -0.020 -0.059 

bedömningsmetoder   (0.015) (0.047) 

Handläggning: Restriktivitet, ändrade    0.000 -0.012*** 

överklagade beslut   (0.001) (0.003) 

Handläggning: Arbetsbelastning, biståndshushåll     0.014*** 

(ärenden) per handläggare    (0.003) 

Konstant 20.017*** 8.585** 12.609 -0.540 

 (2.620) (4.099) (7.654) (7.541) 

     

Observationer 2,864 1,416 562 369 

Förklarinngsgrad (R2) 0.508 0.241 0.396 0.885 

Antal Kommunkod 290 290 252  

Kommentar: Standardfel i parenteser. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0,1. Specifikation 1-3 är 

panelregressioner. Specifikation 4 är tvärsnittsregression. Dolda variabler: År (dummy-variabler).  
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Tabell 2. Resultat av regressioner för hushåll med försörjningsstöd 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER 2006-2015 

10 år 

2011-2015 

5 år 

2013-2015 

3 år 

2014-2015 

2 år 

     

Befolkning: Totalt -0.036*** -0.023*** -0.056*** 0.022*** 

 (0.001) (0.003) (0.003) (0.001) 

Befolkning: Inrikes flyttnetto, procent 2.221 3.666 13.141 9.344 

 (9.749) (8.942) (12.164) (88.330) 

Befolkning: Utrikes flyttnetto, procent -31.059** 28.061** 31.178* -83.379 

 (14.746) (13.839) (17.052) (104.542) 

Kön: Kvinnor, andel 115.756 -191.248 367.950 8,081.732 

 (2,137.455) (2,331.910) (3,768.314) (7,823.818) 

Utb: Förgymnasial, andel 5,394.456*** 3,430.306** 6,312.325*** -1,544.456 

 (1,280.417) (1,487.847) (2,380.585) (3,650.128) 

Utb: Gymnasial, andel -6,108.392*** 3,044.564** 5,554.303** 585.389 

 (1,117.865) (1,526.363) (2,639.841) (2,763.897) 

Utb: Behörighet till gymnasiet, andel 0.471 0.642 0.271 -2.681 

 (0.976) (0.894) (1.153) (8.002) 

Ålder: Medelålder -103.523** 15.404 29.408 -245.448 

 (41.221) (50.083) (75.017) (212.345) 

Ålder: Barn (0-12), andel -1,001.098 3,991.374 6,652.397 -11,458.658 

 (2,902.062) (3,342.844) (5,136.396) (12,914.637) 

Ålder: Tonåringar (13-18), andel -1,302.922 2,028.564 3,853.841 -10,264.952 

 (2,367.524) (3,023.736) (4,614.404) (12,072.639) 

Ålder: Unga vuxna (19-24), andel -751.713 -1,755.935 1,094.776 1,329.734 

 (1,900.034) (2,232.407) (3,229.560) (9,177.381) 

Ålder: Äldre (65+) -1,695.299 -2,324.722 -7,953.506** 10,842.969 

 (1,216.685) (1,706.214) (3,242.954) (9,094.779) 

Ursprung: Utrikes födda, andel -3,389.016*** -4,250.512** -1,195.941 -1,998.350 

 (1,077.242) (1,661.815) (2,866.957) (1,359.572) 

Ursprung: Flyktingskäl, andel -804.536 -2,475.785* -3,435.165 9,116.598** 

 (1,113.616) (1,377.750) (2,452.686) (3,576.677) 

Arbmark: Förvärvsarbetande, andel -15.149** -22.223*** -14.402 -14.900 

 (6.994) (7.778) (12.123) (29.178) 

Arbmark: Öppet arbetslösa, andel 17.103*** 16.645** 23.916** -12.661 

 (6.513) (7.293) (11.762) (59.639) 

Arbmark: Långtidsarbetslösa, andel 8.592 18.266 -50.127*** 161.231 

 (14.938) (15.164) (18.914) (126.167) 

Inkomst: Låginkomsttagare, andel -5.873 -11.612 -12.071 22.378 

 (8.856) (8.805) (12.120) (55.725) 

Inkomst: Genomsnittlig disponibel inkomst,  3.066 1.187 -41.440 162.298 

antal prisbasbelopp (46.445) (41.278) (36.540) (181.981) 

Inkomst: Medianvärdet av disponibel inkomst,  -165.076** -41.583 22.802 569.685 

antal prisbasbelopp (77.773) (80.185) (105.650) (484.908) 

Boende: Hyresrätt, andel 15.488*** 23.284*** 4.148 23.403*** 

 (4.897) (8.588) (13.807) (9.030) 

Boende: Hemmaboende vuxna barn, andel -0.901 -3.536** -0.377 6.438 

 (1.356) (1.703) (2.583) (11.400) 

Boende: Boendesegregationsindex 6.449*** 7.922*** 1.595 1.654 

 (1.906) (2.296) (3.411) (6.250) 

Bidrag: Täckningsgrad för a-kassa -2.293** -3.285*** -3.074** 5.002 

 (0.984) (1.030) (1.480) (8.172) 

Bidrag: Sjukpenning, andel av nettoinkomsten 18.492 -16.591 -8.188 -138.639 

 (20.455) (29.402) (44.787) (165.852) 

Bidrag: Sjuk- och aktivitetsersättning, andel av  -7.785 -28.444 -57.160 89.121 

nettoinkomsten (16.910) (30.341) (53.249) (138.889) 

Bidrag: Arbetslöshetsersättning, andel av  -24.005 -28.919 45.297 85.406 

nettoinkomsten (15.703) (21.753) (32.069) (155.281) 

Politik: Skattesats 33.221** 17.238 8.027 190.548*** 

 (14.949) (15.981) (21.515) (57.556) 
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Skattekraft: Andel av riksmedelvärdet 9.371* -1.961 -4.538 82.273 

 (5.106) (7.876) (10.651) (101.831) 

Skattekraft: Kronor per invånare  -0.008*** 0.000 -0.000 -0.059 

(inflationsjusterad) (0.002) (0.004) (0.006) (0.049) 

Företagsamhet: Nyföretagande/1000 -2.969 -1.174 -2.263 -24.872 

 (4.727) (4.509) (6.428) (41.875) 

Konjunktur: Vakanser (nov), andel 2,042.908 452.178 232.389 7,379.289 

 (1,970.497) (1,539.284) (1,728.146) (14,029.342) 

Socialtjänst: Kostnader för handläggning  0.023 -0.040 0.089 0.407 

(inflationsjusterad) (0.040) (0.037) (0.064) (0.262) 

Socialtjänst: Kostnader för  -0.035** -0.018 -0.022 -0.101 

arbetsmarknadsåtgärder (inflationsjusterad) (0.014) (0.019) (0.029) (0.086) 

Inkomst: Ginikoefficient -205.124 -474.560 289.765 2,034.659 

 (477.969) (494.936) (606.314) (3,305.288) 

Försörjningshinder: Arbetslöshet  0.773* 0.210 -7.644* 

  (0.436) (0.858) (4.334) 

Försörjningshinder: Sjukdom  -2.219** -5.205*** -12.709 

  (1.043) (1.842) (8.766) 

Försörjningshinder: Sociala  -0.484 -4.833*** -4.545 

  (1.123) (1.767) (7.044) 

Utb: Vuxenutbildningsdeltagande, andel  -6.732 -6.141 -33.493 

  (6.743) (9.475) (40.686) 

Arbmark: Industri och naturbruk, andel av   -638.889 199.059 -23.545 

sysselsatta  (431.375) (686.283) (1,081.863) 

Arbmark: Bygg, andel av sysselsatta  -2,020.362* -2,104.564 -556.020 

  (1,109.712) (1,609.735) (2,594.573) 

Arbmark: Välfärd, andel av sysselsatta  1,044.330** -1,408.195* -2,960.691* 

  (503.722) (807.354) (1,623.359) 

Arbmark: Tjänster, andel av sysselsatta  705.729 1,896.459*** -1,134.018 

  (475.049) (673.303) (1,250.004) 

Hushåll: Ensamstående utan barn, andel (av   -1,504.387 -500.618 -521.993 

hushåll)  (1,372.873) (2,391.350) (4,666.969) 

Hushåll: Ensamstående med barn, andel (av   2,299.488 1,668.214 3,072.098 

hushåll)  (1,400.854) (2,040.881) (6,855.750) 

Hushåll: Sammanboende med barn, andel (av   1,078.549 159.430 3,132.483 

hushåll)  (922.017) (1,407.061) (4,283.935) 

Bidrag: Etableringsersättning, andel av   20.655 92.561 -110.546 

nettoinkomsten  (47.576) (61.141) (277.645) 

Handläggning: Socialsekreterares utbildning,    -0.041 -1.680 

andel med socionomexamen   (0.311) (1.759) 

Handläggning: Socialsekreterares erfarenhet,    0.084 -0.250 

andel som arbetat mer än två år   (0.200) (1.488) 

Handläggning: Standardiserade    -6.605 -120.281* 

bedömningsmetoder   (9.132) (65.829) 

Handläggning: Restriktivitet, ändrade    0.249 -4.156 

överklagade beslut   (0.383) (3.857) 

Handläggning: Arbetsbelastning,     10.337*** 

biståndshushåll (ärenden) per handläggare    (3.608) 

Konstant 9,175.120*** 656.539 797.749 -226.253 

 (2,584.501) (3,156.107) (4,815.297) (10,479.388) 

     

Observationer 2,864 1,416 562 369 

Förklaringsgrad (R2) 0.374 0.201 0.681 0.886 

Antal Kommunkod 290 290 252  

Kommentar: Standardfel i parenteser. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0,1. Specifikation 1-3 är 

panelregressioner. Specifikation 4 är tvärsnittsregression. Dolda variabler: År (dummy-variabler). 
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Tabell 3. Resultat av regressioner för genomsnittligt försörjningsstöd per mottagare 

(inklusive barn) 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER 2006-2015 

10 år 

2011-2015 

5 år 

2013-2015 

3 år 

2014-2015 

2 år 

     

Befolkning: Totalt 0.048*** 0.048 0.089 0.009*** 

 (0.013) (0.044) (0.062) (0.003) 

Befolkning: Inrikes flyttnetto, procent -69.063 -136.102 285.451 335.966 

 (110.833) (141.264) (239.713) (366.682) 

Befolkning: Utrikes flyttnetto, procent -1,290.597*** -745.390*** -388.883 -1,714.177*** 

 (167.650) (218.632) (336.035) (433.982) 

Kön: Kvinnor, andel -52,232.593** 54,784.916 -17,214.041 -1,632.214 

 (24,301.191) (36,841.078) (74,260.771) (32,478.894) 

Utb: Förgymnasial, andel 17,405.414 33,087.365 -26,693.063 -16,385.568 

 (14,557.339) (23,506.005) (46,913.312) (15,152.719) 

Utb: Gymnasial, andel -54,500.083*** 30,954.383 -678.207 -16,675.350 

 (12,709.254) (24,114.512) (52,022.366) (11,473.724) 

Utb: Behörighet till gymnasiet, andel -5.945 11.087 17.978 58.082* 

 (11.100) (14.126) (22.725) (33.217) 

Ålder: Medelålder -65.803 -362.103 -1,116.742 804.468 

 (468.651) (791.246) (1,478.340) (881.506) 

Ålder: Barn (0-12), andel -88,286.892*** -81,289.589 -26,237.537 124,778.036** 

 (32,994.178) (52,812.497) (101,221.050) (53,612.331) 

Ålder: Tonåringar (13-18), andel -91,046.300*** -40,790.606 16,463.650 118,964.517** 

 (26,916.891) (47,771.015) (90,934.340) (50,116.961) 

Ålder: Unga vuxna (19-24), andel -20,237.870 9,237.845 35,794.017 75,863.589** 

 (21,601.899) (35,269.061) (63,643.739) (38,097.918) 

Ålder: Äldre (65+) 9,483.674 5,357.825 10,525.307 -79,505.107** 

 (13,832.755) (26,955.916) (63,907.691) (37,755.016) 

Ursprung: Utrikes födda, andel -33,193.886*** -33,690.830 88,874.811 -20,762.374*** 

 (12,247.402) (26,254.468) (56,498.064) (5,643.972) 

Ursprung: Flyktingskäl, andel 15,301.464 31,880.262 -96,262.155** 23,216.618 

 (12,660.938) (21,766.618) (48,334.171) (14,847.803) 

Arbmark: Förvärvsarbetande, andel -311.817*** -256.959** -174.290 -375.944*** 

 (79.521) (122.878) (238.908) (121.127) 

Arbmark: Öppet arbetslösa, andel -66.815 99.877 200.907 112.371 

 (74.043) (115.215) (231.797) (247.577) 

Arbmark: Långtidsarbetslösa, andel 643.341*** 425.022* 582.480 635.224 

 (169.838) (239.570) (372.738) (523.756) 

Inkomst: Låginkomsttagare, andel 92.641 -248.785* -359.063 -589.458** 

 (100.680) (139.103) (238.845) (231.330) 

Inkomst: Genomsnittlig disponibel  1,419.915*** 401.630 -55.746 -955.909 

inkomst, antal prisbasbelopp (528.046) (652.131) (720.079) (755.456) 

Inkomst: Medianvärdet av disponibel  2,567.036*** 2,516.107** 177.726 -339.764 

inkomst, antal prisbasbelopp (884.214) (1,266.823) (2,081.996) (2,012.990) 

Boende: Hyresrätt, andel -25.005 -169.586 -154.048 -74.663** 

 (55.679) (135.673) (272.099) (37.486) 

Boende: Hemmaboende vuxna barn, andel -12.076 -7.655 42.433 219.969*** 

 (15.418) (26.913) (50.909) (47.327) 

Boende: Boendesegregationsindex -61.490*** -18.663 6.871 -42.783 

 (21.670) (36.271) (67.226) (25.946) 

Bidrag: Täckningsgrad för a-kassa 0.722 -22.168 -26.286 -82.789** 

 (11.183) (16.272) (29.159) (33.922) 

Bidrag: Sjukpenning, andel av  -251.984 -641.708 41.050 -762.792 

nettoinkomsten (232.557) (464.517) (882.599) (688.498) 

Bidrag: Sjuk- och aktivitetsersättning,  -1,297.089*** -1,456.202*** -1,951.763* -373.199 

andel av nettoinkomsten (192.256) (479.346) (1,049.350) (576.567) 

Bidrag: Arbetslöshetsersättning, andel av  -343.934* 381.963 794.992 -46.474 

nettoinkomsten (178.530) (343.674) (631.976) (644.615) 

Politik: Skattesats -448.922*** -474.592* -826.785* -93.504 
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 (169.956) (252.478) (423.996) (238.933) 

Skattekraft: Andel av riksmedelvärdet 7.416 -24.965 -94.397 -95.929 

 (58.056) (124.428) (209.891) (422.728) 

Skattekraft: Kronor per invånare  -0.007 0.026 0.015 0.101 

(inflationsjusterad) (0.028) (0.062) (0.109) (0.205) 

Företagsamhet: Nyföretagande/1000 71.954 66.599 206.728 -226.018 

 (53.743) (71.241) (126.684) (173.835) 

Konjunktur: Vakanser (nov), andel 26,443.828 9,336.695 -41,052.446 -105,865.331* 

 (22,403.014) (24,318.641) (34,055.938) (58,239.787) 

Socialtjänst: Kostnader för handläggning  0.597 -1.481** -0.609 1.787 

(inflationsjusterad) (0.450) (0.590) (1.266) (1.088) 

Socialtjänst: Kostnader för  -0.083 -0.736** -0.703 -0.252 

arbetsmarknadsåtgärder (inflationsjusterad) (0.160) (0.300) (0.579) (0.359) 

Inkomst: Ginikoefficient -12,036.514** -5,303.435 -14,331.220 -4,072.545 

 (5,434.137) (7,819.334) (11,948.399) (13,721.189) 

Försörjningshinder: Arbetslöshet  -15.031** 39.110** 1.535 

  (6.893) (16.911) (17.991) 

Försörjningshinder: Sjukdom  52.871*** 16.688 26.897 

  (16.470) (36.300) (36.390) 

Försörjningshinder: Sociala  25.698 120.624*** 156.054*** 

  (17.739) (34.827) (29.242) 

Utb: Vuxenutbildningsdeltagande, andel  -247.176** -246.353 33.770 

  (106.530) (186.722) (168.898) 

Arbmark: Industri och naturbruk, andel   -4,508.004 -3,436.024 4,947.141 

av sysselsatta  (6,815.153) (13,524.325) (4,491.120) 

Arbmark: Bygg, andel av sysselsatta  42,278.577** 4,457.825 17,217.789 

  (17,531.985) (31,722.451) (10,770.811) 

Arbmark: Välfärd, andel av sysselsatta  -11,143.328 4,425.424 6,921.850 

  (7,958.135) (15,910.232) (6,739.026) 

Arbmark: Tjänster, andel av sysselsatta  -619.678 9,236.609 8,193.578 

  (7,505.140) (13,268.535) (5,189.121) 

Hushåll: Ensamstående utan barn, andel   13,675.625 25,876.450 16,456.896 

(av hushåll)  (21,689.572) (47,125.451) (19,373.916) 

Hushåll: Ensamstående med barn, andel   -2,231.063 -103,696.023** -120,650.703*** 

(av hushåll)  (22,131.630) (40,218.889) (28,460.168) 

Hushåll: Sammanboende med barn, andel   10,425.410 27,440.383 -79,302.421*** 

(av hushåll)  (14,566.645) (27,728.436) (17,783.832) 

Bidrag: Etableringsersättning, andel av   -562.109 -2,562.190** -3,217.860*** 

nettoinkomsten  (751.634) (1,204.885) (1,152.584) 

Handläggning: Socialsekreterares    9.127 3.427 

utbildning, andel med socionomexamen   (6.128) (7.302) 

Handläggning: Socialsekreterares    7.361* -7.505 

erfarenhet, andel som arbetat >2 år   (3.940) (6.178) 

Handläggning: Standardiserade    4.722 -211.196 

bedömningsmetoder   (179.954) (273.275) 

Handläggning: Restriktivitet, ändrade    2.353 -20.871 

överklagade beslut   (7.551) (16.011) 

Handläggning: Arbetsbelastning,     74.264*** 

biståndshushåll (ärenden) per handläggare    (14.979) 

Konstant 113,785.716*** 28,656.746 109,442.517 42,256.451 

 (29,383.750) (49,862.302) (94,893.271) (43,502.920) 

     

Observationer 2,864 1,416 562 369 

Förklaringsgrad (R2) 0.468 0.284 0.410 0.786 

Antal Kommunkod 290 290 252  

Kommentar: Standardfel i parenteser. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0,1. Specifikation 1-3 är 

panelregressioner. Specifikation 4 är tvärsnittsregression. Dolda variabler: År (dummy-variabler). 
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4.1. Demografi 
Demografivariablerna påverkar i några avseenden totala utbetalningar, genomsnittligt 

försörjningsstöd och antal hushåll i olika riktning. Befolkningsökning har ett samband 

med ökat genomsnittligt försörjningsstöd på grund av minskat antal hushåll. 

Förklaringen kan ligga i att en stor del av befolkningsutvecklingen kommer från 

invandring, och att nyanlända omfattas av andra ersättningssystem än försörjningsstöd 

under en tid. Att växande befolkning minskar försörjningsstödsberoendet talar samtidigt 

mot tidigare litteratur, där större städer har högre försörjningsstöd. Inte heller 

tvärsnittsregressionen (4) ger stöd för det. Inrikes flyttnetto har i princip ingen påverkan 

på något av måtten. Ett stigande utrikes flyttnetto ger lägre bidragskostnader totalt och 

per mottagare, men inkonsekventa resultat för antal bidragshushåll. Riktningen vänder 

från färre i första (1) till fler i de kortare (2 och 3), vilket indikerar att gruppen 

förändrats. Det har stöd i tidigare forskning.97 Växande andel utrikes födda i 

befolkningen minskar antalet hushåll såväl som totalt och genomsnittligt 

försörjningsstöd. Samtidigt indikerar paneldataregressionerna att en växande andel med 

flyktingskäl har ingen eller marginellt positiv effekt inom en kommun, men om man 

jämför mellan kommuner ger en högre andel med flyktingbakgrund både fler hushåll 

och högre totalt utbetalt försörjningsstöd. En procentenhet större andel ger 7,6 procent 

högre totalt försörjningsstöd. Tidigare forskning pekar på en överrepresentation av 

försörjningsstödsberoende i gruppen, vilket får delvis stöd av resultaten i denna studie. 

 

Utbildningsnivån i befolkningen påverkar särskilt antalet hushåll. Växande andel med 

högst förgymnasial utbildning ger fler hushåll med bidrag och högre totala kostnader för 

bidrag, men saknar signifikant samband med genomsnittligt försörjningsstöd. Växande 

andel med gymnasial utbildning har däremot en stark effekt på genomsnittet. En 

procentenhets ökning av andelen med gymnasial utbildning i befolkningen ger drygt 

54,500 SEK lägre genomsnittligt försörjningsstöd. Andelen med gymnasiebehörighet 

ser däremot inte ut att påverka i större utsträckning. Påverkan av förändringar i andel 

med eftergymnasial utbildning är inkonsekvent i studiens olika specifikationer. Att 

gymnasiebehörighet inte påverkar, medan andel med gymnasial utbildning minskar 

försörjningsstödet, kan antas bero på de välbelagda effekterna på arbetsmarknadsutfall 

av en gymnasieexamen.98 Utbildningsresultaten följer i stort befintlig litteratur. 

                                                 
97 Hansen och Löfström (2003), s. 91 
98 SOU 2015:44, s. 49 
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Ålderssammansättningens effekt spretar beroende på utfallsvariabel. Totala 

utbetalningar ökar om andelen barn, tonåringar och unga vuxna och minskar med 

andelen äldre. Den procentuella effekten varierar i de olika regressionerna, men en 

procentenhets ökning i någon av ålderskategorierna under 25 år ser ut att ge 10-15 

procent högre totalt försörjningsstöd, allt annat lika. Genomsnittligt försörjningsstöd 

minskar samtidigt kraftigt om andelen barn ökar, och om andelen tonåringar ökar. För 

antal hushåll är det bara andel äldre som har signifikant samband; fler äldre ger färre 

hushåll med försörjningsstöd. Att en växande andel barn ökar totalkostnaderna, men 

minskar genomsnittet, kan antas förklaras av generella barnbidrag, flerbarnstillägg och 

att försörjningsstödsnormen ökar schablonmässigt per barn i ett hushåll.99 Att en 

växande andel personer över 65 minskar antal hushåll kan sannolikt förklaras av att 

försörjningsbördan flyttas från kommunen till Pensionsmyndigheten. De äldre som inte 

kan försörja sig på sin pension och andra förmåner har möjlighet att hos 

Pensionsmyndigheten ansöka om äldreförsörjningsstöd.100 I enlighet med tidigare 

studier ökar totala utbetalningar med andelen unga vuxna. 

 

Hushållssammansättning påverkar utbetalningarna på olika sätt, men har ingen inverkan 

på antal hushåll. Ökande andel ensamstående, med och utan barn, ökar totalt 

försörjningsstöd i den medellånga specifikationen (2), men ökande andel ensamstående 

med barn minskar genomsnittligt och totalt försörjningsstöd i den korta 

panelspecifikationen (3). Resultaten för hushållsammansättning är i huvudsak i kontrast 

mot tidigare studier. Det förefaller vara så att överrepresentationen av försörjningsstöd 

bland ensamhushåll förklaras av att de har andra karaktärsdrag, som fångas upp av 

exempelvis ålderskohorterna, arbetslöshet och utbildning. 

 

4.2. Ekonomi 
Ekonomivariablerna ger i huvudsak mer likriktade resultat oavsett utfallsvariabel och 

resultaten är med bara något undantag i linje med tidigare studier. Växande andel 

förvärvsarbetande minskar alla försörjningsstödsmått i studien. Förändringar i 

vakanstalen saknar signifikanta samband med försörjningsstödets utveckling, men vid 

jämförelser mellan kommuner framkommer att kommuner med högre antal vakanser har 

                                                 
99 Socialstyrelsen (2013b), SOSFS 2013:1 
100 SFS 2001:853, 2-3 
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lägre totalt och genomsnittligt försörjningsstöd. Fler arbetslösa ökar antal hushåll och 

har viss påverkan på totalt försörjningsstöd, men saknar samband med genomsnittligt 

försörjningsstöd. Långtidsarbetslösheten påverkar på ett helt annat sätt; för totala 

bidragskostnader saknas signifikant samband, för antal hushåll finns ett negativt och 

signifikant samband i den korta paneldataspecifikationen (3), medan det har kraftig 

påverkan på ökat genomsnittligt försörjningsstöd i de längre (1 och 2). 

Arbetslöshetsersättningens täckningsgrad är signifikant korrelerat med minskade totala 

kostnader och antal hushåll, men saknar signifikans med genomsnittet i de tre 

panelregressionerna. I tvärsnittsregressionen (4) framkommer däremot att kommuner 

med en högre täckningsgrad också har lägre genomsnittliga utbetalningar. För andel av 

nettoinkomst är det omvänt i panelregressionerna; sambanden är signifikanta med lägre 

genomsnittligt försörjningsstöd, men insignifikant med totala kostnader och antal 

hushåll. Resultaten indikerar att försörjningsstödet är ett komplement till 

Arbetsförmedlingens ersättningar. Hushåll tvingas söka försörjningsstöd av 

arbetslöshetsskäl, vilket ökar antal hushåll och totala kostnader. Det förklaras bland 

annat av täckningsgraden, eftersom båda variablerna minskar om täckningsgraden ökar. 

De som länge står utan arbete är kostsamma för försörjningsstödet. Inget av 

nettoinkomstmåtten har signifikant samband med antal hushåll. Däremot minskar en 

växande andel sjuk- och aktivitetsersättning eller etableringsersättning av 

nettoinkomsten både totala bidragskostnader och genomsnittligt försörjningsstöd. Det 

implicerar att försörjningsstödet är ett komplement till också dessa två bidragssystem. 

Sjukpenningen saknar signifikanta samband i samtliga specifikationer.  

 

Bostadsmarknaden påverkar olika. Boendesegregation ger lägre bidragskostnader, totalt 

och i genomsnitt, men fler hushåll med bidrag. Hemmaboende vuxna barn har en 

marginell påverkan mot lägre totala utbetalningar i den långa specifikationen (1) och 

antal hushåll i den medellånga (2). En högre andel hemmaboende vuxna barn är dock 

förknippat med högre genomsnittligt försörjningsstöd, om man jämför mellan 

kommuner (4). Fler hyresrätter ökar antal hushåll och totalt försörjningsstöd. Förklaring 

till resultaten för boendesegregationen går att söka i tidigare studier. De egna 

skyddsnäten, så som familj och släkt, gör att genomsnittligt försörjningsstöd minskar 

när boendesegregationen ökar, men segregerade städer har samtidigt fler hushåll med 

försörjningsstöd.101 

                                                 
101 Neuman (2016), s. 176 
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En procentenhet högre medianvärde för disponibel inkomst ger 0,86 procent lägre totalt 

försörjningsstöd, om man jämför mellan kommuner. Om medel- eller medianvärdet för 

disponibel inkomst ökar inom en kommun, ökar försörjningsstödet på totalen och i 

genomsnitt. Antalet hushåll minskar i den långa specifikationen (1) om medianvärdet 

ökar. För den korta panelspecifikationerna (3) saknas signifikant samband med 

förändringar i båda måtten och alla utfallsvariabler. Det är i grunden ologiskt, samt i 

strid mot studiens förväntade resultat, att när den disponibla inkomsten i en kommuns 

befolkning växer, ökar samtidigt försörjningsstödet. Det indikerar att försörjningsstödet 

bedöms relativt lokal levnadsstandard. Det är osannolikt att korrelationen mellan 

minskat antal hushåll och ökad median för disponibel inkomst beror på att de som 

lämnar ekonomiskt bistånd når nya inkomster över medianen och på så sätt pressar den 

uppåt. Sambandet beror därför antagligen snarare på att personer med kompletterande 

försörjningsstöd når tillräckliga inkomster för att inte längre kvalificera sig för 

försörjningsstöd. En växande andel låginkomsttagare är signifikant korrelerat med lägre 

totala bidragskostnader, men ökat genomsnittsbidrag. Inga signifikanta samband finns 

med antal hushåll. Resultaten indikerar att där låginkomsttagarna blir fler minskar 

antalet personer i hushållen med försörjningsstöd ännu mer än de totala utbetalningarna. 

Antagligen går förklaringen att finna i att de med så låga inkomster snarare finns i andra 

transfereringssystem. Det bekräftar de i teoridelen framlagda resultaten från amerikansk 

forskning gällande fattigdom. Om inkomstojämlikheten i termer av ginikoefficient ökar, 

minskar totalt och genomsnittligt försörjningsstöd. Ginikoefficienten per kommun 

baseras på förvärvsinkomst, vilket kan ge en förklaring till varför växande 

inkomstojämlikhet minskar utbetalt försörjningsstöd; de förvärvsinkomster som intjänas 

av de som samtidigt har försörjningsstöd är i inkomstfördelningens nedre skikt. 

 

Arbetsmarknadens sammansättning ger spretiga resultat. För totalt och genomsnittligt 

försörjningsstöd ser ökande andel anställda i tjänstesektorn ut att driva uppåt, medan 

andel sysselsatta i välfärden och industrin minskar totalt försörjningsstöd. För 

genomsnittligt försörjningsstöd ökar det med byggbranschen. Detta förefaller förklaras 

av färre med försörjningsstöd, eftersom antal hushåll minskar med större andel 

sysselsatta i byggsektorn. Växande byggsektor kan exempelvis vara ett uttryck för att 

kommunen växer snabbt. Välfärdsjobben ger olika resultat i olika specifikationer, men 

pekar mot att en växande välfärdssektor minskar antalet hushåll i behov av 
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försörjningsstöd. Om jämförelser mellan kommuner studeras, är korrelationerna i stort 

insignifikanta för alla sektorer. En högre andel anställda i välfärdssektorn har dock ett 

signifikant samband, med 90 procents konfidens, med färre hushåll med 

försörjningsstöd. Nyföretagandet saknar signifikant samband med antal hushåll, men ser 

ut att öka försörjningsstödet på totalen. Om vi tillåter för jämförelser mellan kommuner 

vänder resultatet och ett högt antal är istället förknippat med lägre totalt 

försörjningsstöd. Det är i linje med forskning om nyanländas företagande, som riskerar 

att bli en fattigdomsfälla. 

 

Tidigare studier av nivåer visar på samband mellan relativ skattekraft och 

försörjningsstöd. Antagligen beror det på att rikare kommuner, med högre skattekraft, 

har lägre försörjningsstödsberoende. När utvecklingen över tid studeras försvinner det 

sambandet. Växande skattekraft korrelerar inte med lägre försörjningsstöd. Samtidigt 

föreligger inte heller väntade samband med nivåerna i tvärsnittsregressionen (4). Den 

tidigare studerade korrelationen verkar istället fångas upp av andra variabler. 

 

4.3. Institutionalia 
Kommunala arbetsmarknadsåtgärder minskar antal hushåll och genomsnittligt 

försörjningsstöd, men påverkar inte totalt försörjningsstöd. Ökat 

vuxenutbildningsdeltagande minskar totalt och genomsnittligt försörjningsstöd, men 

saknar signifikant samband med antal hushåll. Hushållen antas minska, eftersom de som 

deltar i arbetsmarknadsåtgärderna kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning eller får 

egen försörjning från arbete. Det genomsnittliga försörjningsstödet antas minska, 

eftersom försörjningsstöd ersätts med lön. Samma förklaring, men studiemedel istället 

för lön, kan ges till varför fler som deltar i vuxenutbildning minskar genomsnittligt 

försörjningsstöd. Att antalet hushåll inte minskar beror antagligen på att studiemedlen 

inte helt täcker hushållets utgifter, och att kompletterande försörjningsstöd fortfarande 

behövs. 

 

Tidigare studier visar att kontroll och byråkrati minskar försörjningsstöd, medan 

handläggarnas erfarenhet (mätt i antal år i yrket) påverkar försörjningsstödet i negativ 

riktning. Socialtjänstens handläggning ser i panelregressionen (3) inte ut att påverka 

totalt utbetalt försörjningsstöd eller antal hushåll, men däremot genomsnittligt 

försörjningsstöd. Högre grad av kontroll minskar genomsnittligt försörjningsstöd, som 

samtidigt ökar med socialsekreterarnas erfarenhet mätt i andel med mer än två års 
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erfarenhet. Eftersom tidigare forskning visar att en större andel ger lägre 

försörjningsstöd, låg det nära till hands att anta att en växande andel skulle korrelera 

med minskade utbetalningar. Så är dock inte fallet, utan genomsnittet ökar med 

erfarenheten bland socialsekreterarna. I tvärsnittsregressionen (4) framkommer desto 

fler signifikanta samband. Kommuner med en procentenhet större andel ändrade 

överklagade beslut, har 0,01 procent lägre totala kostnader, och kommuner med 

standardiserade bedömningsmetoder har lägre antal hushåll, jämfört med de som saknar. 

Det kan ses som stöd för tidigare studiers slutsatser om att kommuner med mer kontroll 

har lägre försörjningsstöd. I linje med tidigare litteratur är ett högt antal ärenden per 

handläggare förknippat med högre totalt och genomsnittligt försörjningsstöd, samt fler 

hushåll med försörjningsstöd. En procentenhet högre arbetsbelastning är korrelerat med 

0,014 procent högre totala försörjningsstödskostnader. En väl utbyggd 

kontrollorganisation, där handläggarna har tid att arbeta med ärendena, förefaller vara 

de organisatoriska åtgärder som har inverkan på kommunernas försörjningsstöd. 

Sammansättningen av försörjningshinder påverkar på olika sätt. En växande andel med 

sjukdom som försörjningshinder minskar totalt utbetalt försörjningsstöd och antal 

hushåll, och ökar genomsnittligt försörjningsstöd. Ökande andel med sociala skäl 

minskar antalet hushåll och ökar genomsnittliga kostnader. Sociala och medicinska skäl 

förefaller vara mer kostsamma. Ökande andel med arbetsmarknadsskäl ger inga, 

inkonsekventa eller svaga effekter beroende på specifikation och utfallsvariabel. 

 

Skattehöjning leder till fler hushåll med försörjningsstöd, men samtidigt lägre 

genomsnittligt försörjningsstöd. Skatteförändringar saknar signifikanta samband med 

totalt utbetalt försörjningsstöd. För den som är precis på gränsen till att söka 

försörjningsstöd innebär en höjd skatt reducerad disponibel inkomst, vilket gör att det 

ligger nära till hands att förklara ökningen med just det. Samtidigt minskar 

genomsnittligt försörjningsstöd med höjd skatt. Eftersom det saknas samband med ökat 

totalt försörjningsstöd (täljaren), ligger förklaringen istället i fler som är i behov av 

bidrag (nämnaren), vilket ger ett lägre genomsnitt. 

 

4.4. Studiens huvudsakliga svagheter 
Studien bygger på korrelationer mellan utfallsvariabler och olika lokala förutsättningar. 

Det är därmed ingen effektutvärdering med kontrollgrupp, där påverkan på behovet av 

försörjningsstöd av en gymnasieutbildning eller av deltagande i en lokal 

arbetsmarknadsinsats för ett faktiskt hushåll med försörjningsstöd kan utvärderas. Det 
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går därför inte heller att fastslå om exempelvis sambandet mellan lägre försörjningsstöd 

och arbetsmarknadsåtgärder beror på att deltagarna kvalificeras till a-kassa och 

kostnaden flyttas till nationella ersättningssystem, eller att insatsen tar deltagarna 

närmre arbete och ersätter bidrag med lön. Vid försök framstår förklaringsgraden som 

högst begränsad.102 Därtill kan variabler saknas i regressionerna, vilket kan resultera i 

att de inkluderade variablernas påverkan överskattas.  

 

Det är möjligt att effekten på försörjningsstöd av en procentenhet större andel med 

högst förgymnasial utbildning gör mer mellan 21 och 22, än mellan 41 och 42. Eftersom 

modellerna är linjära fångas inte eventuella tipping points i olika variabler upp av 

panelregressionerna. Undersökningen av institutionella faktorer har några brister; 

tidsserien är kort, bortfallen större än för andra variabler och precisionen otillräcklig i 

flera av måtten. Det beskrivs mer utförligt i metod- och dataavsnittet. 

 

Studien kan uppfattas spretig eller svårgenomtränglig, eftersom samtliga variabler 

studeras med liknande grad av intresse. Det är i grunden medvetet, och skälet – att 

försöka tillhandahålla en överblick över vilka variabler som påverkar försörjningsstödet 

i kommunerna – framkommer redan i introduktionen. Framtida studier kan göras som 

fördjupningar, och bör koncentreras till någon specifik förklarande variabel som 

antingen finns eller saknas i denna specifikation, där de övriga variablerna kan användas 

som kontrollvariabler.  

                                                 
102 Appendix: Tabell 9 och 10 
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6. SLUTSATSER 

Ålder, kön och utbildningsnivå, samt förvärvsfrekvensen, arbetslösheten, a-kassans 

täckningsgrad, bostadsmarknaden, vakanstalen, etableringsersättningen och sjuk- och 

aktivitetsersättningen, samt kostnader för handläggning och arbetsmarknadsåtgärder, 

deltagandet i vuxenutbildning, socialtjänstens arbetsbelastning, kontroll och 

restriktivitet ger alla väntad riktning på korrelationerna. Samtidigt pekar växande 

befolkning, långtidsarbetslöshetens påverkan på antalet hushåll, tjänstesektorns storlek, 

hushållssammansättning, socialsekreterares erfarenhet och inkomstvariablerna helt eller 

delvis i en annan riktning än den förväntade.103 Utbetalt försörjningsstöd respektive 

antal hushåll påverkas i olika riktning av några faktorer, exempelvis medelålder, 

medianinkomst, utrikes flyttnetto och boendesegregation. 

 

För framtida studier är det av intresse att kunna fördjupa utvärderingen av skillnader i 

lokala regler, handläggningen och politiska beslut. Studien inkluderar över 50 

förklarande variabler, men förklaringsgraden för de längre paneldataregressionerna når 

trots det en förklaringsgrad på 20-50 procent. Hälften av försörjningsstödets utveckling 

går inte att förklara med förändringar i en bred uppsättning ekonomiska och 

demografiska variabler. När institutionella variabler adderas närmar sig 

förklaringsgraden 70 procent för antal hushåll med försörjningsstöd. Variationen mellan 

kommuner når generellt högre nivåer; 78-88 procent.104 Detta accentuerar tidigare 

studiers slutsats om att utvecklingen inom en kommun är svårförklarad, och i stort 

beroende av individuella handläggares subjektiva bedömning.105 Att en växande andel 

med mer än två års erfarenhet ökar genomsnittligt försörjningsstöd, samtidigt som andra 

studier visar att fler med lång erfarenhet korrelerar med lägre utbetalningar, skulle 

kunna indikera på förändringar bland de som examinerats under senare år. Åtgärder för 

att stärka rättssäkerheten kan betraktas som önskvärt, liksom också tidigare studier 

fastslår.106 Standardisering av bedömningen är ett uttryck för detta, som också ser ut att 

minska försörjningsstödet. Ett annat aktuellt exempel är Trelleborgs kommun, som 

automatiserar biståndshandläggningen. En robot, med riktlinjer för biståndsbedömning 

inprogrammerat, handlägger ansökningar objektivt.107 Huruvida det innebär en lägre 

grad av kontroll, och därmed risk för ökat utbetalt försörjningsstöd, får framtiden utvisa.  

                                                 
103 Appendix: Tabell 7 
104 Appendix: Tabell 6 
105 Byberg (1998), s. 86-88 
106 Stranz (2007), s. 214 
107 SKL (2017) 
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I ljuset av de senaste årens flyktinginvandring, där ungefär hälften har högst 

förgymnasial utbildning av de som nu är inskrivna i etableringen, finns skäl att förvänta 

sig en betydande ökning av såväl antal hushåll i behov av försörjningsstöd, som utbetalt 

försörjningsstöd för Sveriges kommuner. För att dämpa risken pekar resultaten mot att 

insatser för ökad förvärvsfrekvens och att fler slutför en gymnasieexamen är centralt. 

Särskilt viktigt blir åtgärder för att undvika långvarigt utanförskap där personer som är 

långvarigt arbetslösa hamnar i försörjningsstödet, eftersom genomsnittligt utbetalt 

försörjningsstöd drivs upp av växande andel långtidsarbetslösa. Samband med lokal 

skattepolitik är ny kunskap för fältet. I samhällsekonomiska kalkyler av skattehöjningar 

i kommunerna, bör risken för fler hushåll i behov av försörjningsstöd tas i beaktande. 

 

Försörjningsstödet framträder tydligt som ett komplement till andra delar av det 

ekonomiska skyddsnätet. Liksom tidigare forskning konstaterat, verkar 

försörjningsstödet ha utvecklats till en parallell arbetslöshetsersättning och sakna de 

intuitivt väntade sambanden med andel låginkomsttagare. Givet resultaten är det inte 

ställt bortom tvivel att kommunerna använder arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning 

och andra strategier för att föra över kostnader för försörjningsstöd till nationella 

transfereringssystem eller ersättningar. Det reser frågan om det är samhällsekonomiskt 

effektivt att personer återfinns i flera system samtidigt och hur försäkringsmässigheten 

för a-kassan påverkas av att man kan kvalificera sig via arbetsmarknadsåtgärder. 

Samtidigt kan det lika väl vara så att arbetsmarknadsåtgärderna och vuxenutbildningen 

tar personer till egen försörjning genom arbete på sikt. Det går inte att utröna utan 

fördjupande studier. Teoridelen ger dock stöd för att hög grad av kontroll, 

arbetsmarknadsåtgärder och kompetenshöjande insatser, så som vuxenutbildning, borde 

minska bidragsberoendet med fler i arbete. Bättre utvärdering av lokala 

arbetsmarknadsåtgärder är önskvärt. Korrelationerna med sjuk- och 

aktivitetsersättningen samt etableringsersättningen indikerar risk för att aktuella 

förändringar – mer restriktiv bedömning av sjukersättning108 och aktivitetskrav i 

etableringen109 – kan omsättas i ökade kostnader hos kommunerna. 

 

Sammantaget framträder överhängande risker för ökade kostnader för försörjningsstöd 

hos Sveriges kommuner. Samtidigt förefaller vissa lokala beslut kunna fattas som 

minskar kostnaderna, eller åtminstone dämpar den väntade ökningen.  

                                                 
108 Försäkringskassan (2017), s. 37 
109 Prop. 2016/17:175, s. 32 
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8. APPENDIX 
Tabell 4. Summerande statistik över studiens variabler 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER Obs. σ Min Medel Max 

Befolkning 2,900 65,378 2,421 32,618 923,516 

Inrikes flyttnetto (%) 2,900 0.489 0 0.544 3.490 

Utrikes flyttnetto (%) 2,900 0.498 0 0.625 5.090 

Behörighet till gymnasiet, andel 2,894 5.039 54.80 88.15 100 

Deltagande i vuxenutbildning, andel 2,030 1.480 0 4.662 10.80 

Förvärvsarbetande, andel 2,900 4.020 60 78.34 88.20 

Öppet arbetslösa, andel 2,900 1.807 2.500 6.757 13.70 

Långstidsarbetslösa, andel 2,896 0.483 0.100 1.170 4 

Ginikoefficient 2,900 0.0383 0.238 0.312 0.659 

Låginkomsttagare, andel 2,900 1.779 6.400 10.80 21.20 

Genomsnittlig disponibel inkomst 2,900 0.787 4.100 5.288 15.80 

Medianvärde för disponibel inkomst 2,900 0.480 4 5.075 8.400 

Boende i hyresrätt, andel 2,900 8.057 2.700 21.85 68.80 

Hemmaboende vuxna barn, andel 2,900 9.930 15.70 41.88 76.70 

Boendesegregationsindex 2,900 8.425 0.100 20.26 47.10 

Täckningsgrad för a-kassa 2,900 11.29 21.55 53.78 84.14 

Sjukpenning, andel av nettoinkomst 2,900 0.499 0.300 1.583 4.300 

Sjuk- och aktivitetsers., andel av nettoinkomst 2,900 1.288 0.200 3.350 9 

Arbetslöshetsersättning, andel av nettoinkomst 2,900 0.841 0.100 1.814 6.600 

Etableringsersättning, andel av nettoinkomst 1,450 0.239 0 0.183 2.400 

Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare 2,899 1.749 1.100 4.946 20.80 

Skattesats (kommun + landsting/region) 2,900 1.083 28.89 32.25 34.70 

Skattekraft, andel av riksmedelvärdet 2,900 11.33 72 94.06 182 

Skattekraft, kronor per invånare 2,900 28,538 116,889 175,008 375,127 

Handläggning i socialtjänsten, kostnad 2,900 169.9 -457.6 271.4 1,787 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser, kostnad 2,900 488.6 0 726.1 4,217 

Försörjningshinder: Arbetslöshet 1,737 13.32 0 47.61 78.20 

Försörjningshinder: Sjukdom 1,737 6.012 0 13.74 42.90 

Försörjningshinder: Sociala skäl 1,737 6.132 0 7.121 44 

Socialsekreterares utbildning 824 23.48 0 81.58 100 

Socialsekreterares erfarenhet 824 25.63 0 69.11 100 

Socialsekreterares arbetsbelastning 539 10.85 5 32.99 105.3 

Ändrade överklagade beslut, andel 812 9.791 0 10.22 100 

Standardiserade bedömningsmetoder 824 0.493 0 0.413 1 

Kvinnor, andel 2,900 0.00782 0.464 0.496 0.522 

Högst förgymnasial utbildning, andel 2,900 0.0341 0.0655 0.175 0.277 

Högst gymnasial utbildning, andel 2,900 0.0368 0.167 0.357 0.445 

Barn (0-12), andel 2,900 0.0204 0.0951 0.141 0.221 

Tonåringar (13-18), andel 2,900 0.0109 0.0371 0.0761 0.116 

Unga vuxna (19-24), andel 2,900 0.0112 0.0452 0.0706 0.140 

Äldre (65+), andel 2,900 0.0400 0.103 0.215 0.334 

Utrikes födda, andel 2,900 0.0562 0.0295 0.112 0.404 

Ursprungsland med flyktingskäl, andel 2,900 0.0192 0.000136 0.0198 0.179 

Ensamstående utan barn, andel av hushåll 1,450 0.0315 0.0896 0.174 0.253 

Ensamstående med barn, andel av hushåll 1,450 0.0101 0.0391 0.0762 0.111 

Sammanboende med barn, andel av hushåll 1,450 0.0498 0.298 0.413 0.583 

Vakanser i november månad, antal 2,900 0.00270 0.000198 0.00379 0.0485 

Industri/naturbruk, andel av sysselsatta 2,900 0.0895 0.0571 0.231 0.605 

Byggbranschen, andel av sysselsatta 2,900 0.0210 0.0214 0.0794 0.168 

Välfärd, andel av sysselsatta 2,900 0.0367 0.159 0.271 0.432 

Tjänstesektorn, andel av sysselsatta 2,900 0.0562 0.134 0.250 0.537 

Medelålder 2,900 2.566 36.10 42.96 49.60 

Antal hushåll med försörjningsstöd 2,875 1,989 23 813.1 23,575 

Totalt utbetalt försörjningsstöd (deflaterat) (ln) 2,875 1.215 12.38 16.23 20.78 

Genomsnittligt utbetalt försörjningsstöd per 

mottagare, inklusive barn (deflaterat) 

2,875 4,771 3,873 17,000 34,852 
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Tabell 5. Datakällor 

Variabler (antal) Källa Dataset Start* 

Befolkning (3) Statistiska Centralbyrån BE0101 2006 

Kön (2) Statistiska Centralbyrån BE0101 2006 

Utbildningsnivå (3) Statistiska Centralbyrån UF0506 2006 

Gymnasiebehörighet Statistiska Centralbyrån STATIV 2006 

Ålder: Medelålder Statistiska Centralbyrån BE0101 2006 

Ålderskohorter (4) Statistiska Centralbyrån BE0101 2006 

Ursprung (3) Statistiska Centralbyrån Egen 

beställning 

2006 

Förvärvsarbete & arbetslöshet 

(3) 

Statistiska Centralbyrån RAMS 2006 

Inkomstfördelning (3) Statistiska Centralbyrån IoT 2006 

Bostadsägarform (3) Statistiska Centralbyrån STATIV 2006 

Hemmaboende vuxna barn Statistiska Centralbyrån STATIV  

Boendesegregationsindex Statistiska Centralbyrån STATIV 2006 

Täckningsgrad för a-kassa Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen 

Egen 

beställning 

2006 

Andra transfereringssystem 

(4) 

Statistiska Centralbyrån STATIV 2006 

Skattesats Statistiska Centralbyrån OE0101 2006 

Skattekraft (2) Statistiska Centralbyrån OE0101 2006 

Nyföretagande/1000 Kolada N00941 2006 

Konjunktur: Vakanser (nov) Arbetsförmedlingen  2006 

Ginikoefficient Statistiska Centralbyrån IoT 2006 

Kostnader för handläggning Kolada N31100 2011 

Kostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder 

Kolada N40008 2011 

Försörjningshinder (3) Socialstyrelsen Öppna 

Jämförelser 

2011 

Vuxenutbildning Statistiska Centralbyrån UF0507 2011 

Sysselsättning (6) Statistiska Centralbyrån RAMS 2011 

Hushållstyp (6) Statistiska Centralbyrån HE0101 2011 

Handläggning (4) Socialstyrelsen Öppna 

Jämförelser 

2013 

Handläggning: 

Arbetsbelastning 

Socialstyrelsen Öppna 

Jämförelser 

2014 

*: Gäller startår som används i studien. Flera dataset sträcker sig längre än studien. 

 

Tabell 6. Sammanställning av förklaringsgrad för specifikationer 

 (1) (2) (3) (4) 

Totalt utbetalt försörjningsstöd 0,508 0,241 0,396 0,885 

Antal hushåll med försörjningsstöd 0,374 0,201 0,681 0,886 

Genomsnittligt försörjningsstöd 0,468 0,284 0,410 0,786 

Observationer 2864 1416 562 369 
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Tabell 7. Signifikans- och riktningsjämförelse, samt förväntad riktning 

VARIABLER Förv. Y H B 

Befolkning: Totalt +  --- +++ 

Befolkning: Inrikes flyttnetto, procent + ++   

Befolkning: Utrikes flyttnetto, procent  --- ± --- 

Kön: Kvinnor, andel + +  -- 

Utb: Förgymnasial, andel + ++ +++  

Utb: Gymnasial, andel - +++ ± --- 

Utb: Behörighet till gymnasiet, andel - -   

Ålder: Medelålder - + --  

Ålder: Barn (0-12), andel + ++  --- 

Ålder: Tonåringar (13-18), andel + ++  --- 

Ålder: Unga vuxna (19-24), andel + ++   

Ålder: Äldre (65+) - - --  

Ursprung: Utrikes födda, andel + --- --- --- 

Ursprung: Flyktingskäl, andel +  - -- 

Arbmark: Förvärvsarbetande, andel - --- -- --- 

Arbmark: Öppet arbetslösa, andel + ++ +++  

Arbmark: Långtidsarbetslösa, andel +  --- +++ 

Inkomst: Låginkomsttagare, andel + ---  - 

Inkomst: Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp - +++  +++ 

Inkomst: Medianvärdet av disponibel inkomst, antal prisbasbelopp - ++ -- +++ 

Boende: Hyresrätt, andel + +++ +++  

Boende: Hemmaboende vuxna barn, andel - --- --  

Boende: Boendesegregationsindex + ± +++ --- 

Bidrag: Täckningsgrad för a-kassa - --- --  

Bidrag: Sjukpenning, andel av nettoinkomsten     

Bidrag: Sjuk- och aktivitetsersättning, andel av nettoinkomsten - ---  --- 

Bidrag: Arbetslöshetsersättning, andel av nettoinkomsten -   - 

Politik: Skattesats   ++ --- 

Skattekraft: Andel av riksmedelvärdet -    

Skattekraft: Kronor per invånare (inflationsjusterad)  - ---  

Företagsamhet: Nyföretagande/1000 ± +   

Konjunktur: Vakanser (nov), andel -    

Ginikoefficient  ---  -- 

Socialtjänst: Kostnader för handläggning -   -- 

Socialtjänst: Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder - --- -- -- 

Försörjningshinder: Arbetslöshet  +++ + ± 

Försörjningshinder: Sjukdom  --- -- +++ 

Försörjningshinder: Sociala   --- +++ 

Utb: Vuxenutbildningsdeltagande, andel - -  -- 

Arbmark: Industri och naturbruk, andel av sysselsatta  ---   

Arbmark: Bygg, andel av sysselsatta   - ++ 

Arbmark: Välfärd, andel av sysselsatta  - ±  

Arbmark: Tjänster, andel av sysselsatta - +++ +++  

Hushåll: Ensamstående utan barn, andel (av hushåll) + ++   

Hushåll: Ensamstående med barn, andel (av hushåll) + ±  -- 

Hushåll: Sammanboende med barn, andel (av hushåll) -    

Bidrag: Etableringsersättning, andel av nettoinkomsten - -  -- 

Handläggning: Socialsekreterares utbildning     

Handläggning: Socialsekreterares erfarenhet -    

Handläggning: Kontroll, standardiserade bedömningsmetoder -  -  

Handläggning: Restriktivitet, ändrade överklagade beslut - ---   

Handläggning: Arbetsbelastning + +++ +++ +++ 

Kommentar: Grå kolumn (Förv.) avser förväntad riktning. Antal +/- motsvarar asterix för 

signifikans, där *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Angivelsen avser första specifikationen där 

variabeln är signifikant (1-3), utom de sista fem variablerna som bara studeras utifrån fjärde 

specifikationen. ± innebär att riktningen är inkonsekvent bland specifikationerna (1-3). De 

horisontella linjerna avser brytningar mellan specifikationer; 2006-2015 (1), 2011-2015 (2) och 

2014-2015 (4).  



  
 

IV 

Tabell 8. Resultat från panelregression över hur antal hushåll med försörjningsstöd 

korrelerar med totalt utbetalt försörjningsstöd 2006-2015 

  

VARIABLER Totalt utbetalt försörjningsstöd (deflaterat) 

  

Antal hushåll med försörjningsstöd 34,836.554*** 

 (857.388) 

Konstant 1942198.502 

 (718,435.817) 

  

Observationer 2,875 

Antal Kommunkod 290 

Förklaringsgrad (R2) 0.390 
Kommentar: Standardfel i parenteser. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0,1. Paneldataregression med fixed 

effects, utan årsdummies. 

 
Tabell 9. Resultat från bivariata regressioner över hur täckningsgraden i a-kassan 

korrelerar med kommunala arbetsmarknadsåtgärder 2006-2015 

 (1) (2) 

VARIABLER Panel Tvärsnitt 

   

Socialtjänst: Kostnader för  0.006*** 0.003*** 

arbetsmarknadsåtgärder (inflationsjusterad) (0.001) (0.000) 

Konstant 49.071*** 51.310*** 

 (0.581) (0.372) 

   

Observationer 2,900 2,900 

Antal Kommunkod 290  

Förklaringsgrad (R2) 0.033 0.022 
Kommentar: Standardfel i parenteser. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0,1. Paneldataregression (1) med fixed 

effects, utan årsdummies, samt tvärsnittsregression (2). 

 
Tabell 10. Resultat från bivariata regressioner över hur arbetslösheten korrelerar 

med kommunala arbetsmarknadsåtgärder 2006-2015 

 (1) (2) 

VARIABLER Panel Tvärsnitt 

   

Socialtjänst: Kostnader för 

arbetsmarknadsåtgärder (inflationsjusterad) 

0.000*** 

(0.000) 

0.001*** 

(0.000) 

   

Konstant 6.539*** 5.799*** 

 (0.054) (0.056) 

   

Observationer 2,900 2,900 

Antal Kommunkod 290  

Förklaringsgrad (R2) 0.007 0.127 
Kommentar: Standardfel i parenteser. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0,1. Paneldataregression (1) med fixed 

effects, utan årsdummies, samt tvärsnittsregression (2). 
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Grafik 2. Utveckling av medianen för totalt utbetalt försörjningsstöd (deflaterat), 

2006-2015 

 

 

Grafik 3. Utveckling av medianen för antal hushåll med försörjningsstöd, 2006-2015 
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Grafik 4. Utveckling av medianen för genomsnittligt utbetalt försörjningsstöd 

(deflaterat) per mottagare (inklusive barn), 2006-2015 

 

 

Grafik 5. Utveckling av medianen för a-kassans täckningsgrad, 2006-2015 

 


