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1 Introduktion 

Hösten 2015 beviljades Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medel från den Europeiska 

socialfonden för en förstudie om kompetensförsörjningen inom välfärdens organisationer.1 

Förstudien genomfördes mellan januari och juni 2016 med syfte att förbereda inför ett 

kommande utvecklingsarbete. FoU i Väst vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

utgjorde samarbetspart i den del av förstudiearbetet som handlade om ekonomiskt bistånd och 

gick under namnet Hållbart arbetsliv – socialsekreterarollen i utveckling2. Arbetet inom 

ramen för denna del av förstudien bestod bland annat i att forskning om området ekonomiskt 

bistånd kartlades. I syfte att tillgängliggöra forskningsresultaten för personer verksamma inom 

ekonomiskt bistånd presenteras nedan kartläggningen i en fristående rapport.3 

 

1.1 Ekonomiskt bistånd i Sverige 

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd regleras huvudsakligen genom socialtjänstlagen. 

Genom denna lagstiftning ges kommunerna i Sverige ett huvudansvar för att främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande 

i samhällslivet. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på 

annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i 

övrigt. (SFS 2001:453 Socialtjänstlag)  

 

Eftersom kommunerna har det yttersta ansvaret för invånarnas levnadsförhållanden påverkas 

området i hög utsträckning av det som händer i samhället i övrigt. Förändringar i 

konjunkturen (och därmed antalet arbetslösa) eller i samhällets socialförsäkringssystem (och 

därmed antalet berättigade till exempelvis arbetslöshetsersättning) påverkar i stor utsträckning 

områdets villkor. Historiskt var mottagandet av ekonomiskt bistånd i Sverige som högst efter 

krisen på 1990-talet då drygt åtta procent av befolkningen levde i hushåll som mottog 

försörjningsstöd. Därefter har nivåerna sjunkit och har det senaste decenniet legat någonstans 

runt fyra procent.  

                                                           
1 Projektet hette Framtidens välfärd – Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.  
2 De andra två delarna av förstudien hette Breddad rekrytering respektive Finansiell samordning.   
3 Se även den fördjupning som gjordes av Helena Håkansson med grund i kartläggningen av forskning om 
ekonomiskt bistånd. Rapporten heter Vad får socialsekreterarna att stanna? En forskningsöversikt om 

arbetssituationen och påverkansfaktorer som gör att man stannar kvar i yrket som socialsekreterare inom 

ekonomiskt bistånd och finns att ladda ned på www.grkom.se. 
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Under 2014 mottog 4,2 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd vid något tillfälle. Av de 

vuxna biståndsmottagarna (18 år och äldre) hade 36,7 procent mottagit bistånd under minst tio 

månader det senaste kalenderåret och definierades därmed som långvariga biståndsmottagare. 

(www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand). Andelen med 

långvarigt mottagande har stigit de senaste åren, enligt öppna jämförelser från 31,7 procent 

2011 till 36,7 procent 2014.4 Denna ökning aktualiserar behovet av att sätta fokus på 

verksamhetsområdet. Intentionerna i lagstiftningen är att försörjningsstödet ska utgöra en 

tillfällig hjälp när personen inte klarar av sin försörjning. När stora grupper mer långvarigt blir 

beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle blir det dels en fråga om individernas 

minskade självständighet och vad som kan antas innebära försämrad livskvalitet, dels en fråga 

om ökade kostnader för kommunerna.  

 

Vidare finns inom området ekonomiskt bistånd idag en svårighet att rekrytera och behålla 

personal. I en enkätundersökning genomförd av SKL under 2015 uppger 87 procent av de 

svarande kommunerna att de inom området har svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare 

och två av tre kommuner (68 %) uppger att de har ganska eller mycket svårt att rekrytera 

nyexaminerade socialsekreterare till ekonomiskt bistånd. (SKL 2015) Detta till trots visar 

analyser att tillgången på nyutexaminerade socionomer är god (UKÄ 2015). Det är alltså inte 

brist på socionomer som kan antas skapa rekryteringsutmaningarna. I arbetet med förstudien 

har istället  andra faktorer lyfts fram som centrala för att förklara problemen. Dessa faktorer 

har bland annat att göra med att arbetet som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd 

uppfattas ha låg status bland studenter på Sveriges socionomutbildningar och att 

socialsekreterarnas förutsättningar att utföra ett professionellt arbete inte alltid är de bästa.  

 

1.2 Fem prioriterade områden 

Inom ramen för förstudien tillsattes en referensgrupp bestående av representanter för 13 av 

Sveriges kommuner5. Denna grupp träffades vid två tillfällen under förstudiefasen. Gruppens 

                                                           
4 Dock verkar ökningen ha stannat av under 2015. 
5 De kommuner som utgjorde referensgruppen var Alingsås, Ale, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lilla Edet, 
Linköping, Norrköping, Umeå, Nyköping, Östhammar, Partille och Mölndal. 
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uppdrag var att stötta i identifikation och prioritering av områden där det idag finns 

utmaningar och inom vilka det bedöms som relevant att bedriva ett utvecklingsarbete.6  

 

Det första området som lyftes upp var introduktionen av nyanställda socialsekreterare. Dels 

sades introduktionen vara särskilt viktig eftersom många av verksamheterna har en hög 

personalomsättning. Med ett stort antal nyanställningar per år blir rutiner och strukturer för 

hur dessa ska tas emot viktiga. Dels framhölls introduktionen som viktig eftersom de 

nyexaminerade som anställs ofta bedöms sakna en del relevanta yrkeskunskaper. När ansvaret 

för att ge nyanställda yrkeskunskap hamnar på arbetsgivarna accentueras behovet av 

fungerande stöd och arbetssätt för introduktionen.   

 

Det andra området var kompetensutvecklings- och karriärmöjligheter för anställda 

socialsekreterare. Referensgruppsmedlemmar lyfte fram att bilden av yrket är otydlig och 

förenklad. Flera menade att yrket har en oförtjänt låg status. Vidare sades att det ofta saknas 

karriärmöjligheter för socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd. Allt detta påverkar viljan 

att stanna i yrket och antogs bidra till den höga personalomsättningen. 

 

Det tredje området som lyftes fram var tillgång till systematiska och kunskapsbaserade 

arbetssätt och arbetsverktyg. Referensgruppen menade att det finns en brist på mer generella, 

systematiska och kunskapsbaserade metoder för utredning/kartläggning/bedömning inom 

området ekonomiskt bistånd. Det pågår ett utvecklingsarbete på flera håll runt om i landet 

(med bland annat FIA och Instrument X) men kunskapen om dessa metoders existens, 

lämplighet och effekter är bristfällig. Lokala utvecklingsprojekt utifrån kommunala behov och 

intressen försvårar möjligheten att dra generella slutsatser. Samordning uttrycktes vara 

önskvärd för att möjliggöra utveckling av kunskapsbaserade metoder vilket i sin tur antogs 

bidra till en professionalisering av yrket och på så vis ett ökat intresse bland socionomer att 

söka sig till försörjningsstöd. 

 

Det fjärde området var fungerande samverkan. Både intern och extern samverkan lyftes av 

referensgruppen fram som utmaningar för verksamheterna. Vanliga förekommande 

                                                           
6 Vid det första tillfället utgick diskussionen från en lista med ett femtiotal frågor vilka prioriterades ned till fem 
huvudsakliga fokusområden. Därefter genomfördes telefonintervjuer med referensgruppens medlemmar med 
utgångspunkt i dessa områden i syfte att bland annat få en djupare beskrivning av hur dessa praktiker såg på 
problem och utvecklingsbehov. Vid det andra tillfället utvecklades sedan förslag på konkreta 
förändringsprojekt. 
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utmaningar i samverkan beskrevs, exempelvis att aktörerna har olika problembilder och att 

det finns en frikoppling mellan behov och mandat/resurser. Främst framhölls gränssnittet mot 

landstinget skapa problem. Avsaknad av strukturerade arbetssätt/metoder framhölls av flera 

försvåra samverkan. 

 

Det femte och sista området var brukarperspektiv i arbetet. I referensgruppen lyftes fram att 

brukarperspektivet varit eftersatt inom området ekonomiskt bistånd. Systematiken i arbetet 

har varit svag men visst utvecklingsarbete pågår dock. 

 

1.3 Översiktens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna översikt är att stötta ett framtida utvecklingsarbete. I en kartläggning från 

2013 (SKL 2013) konstaterades att det finns viss forskning och utvärdering om ekonomiskt 

bistånd men att den uppfattas vara svårtillgänglig. Ambitionen med föreliggande översikt är 

därför att praktiker i kommunernas verksamheter samt kommunernas FoU-verksamheter ska 

få en bättre överblick över existerande forskning inom området och större möjligheter att 

tillgängliggöra sig denna forskning. Eftersom översiktens syfte också handlar om att stötta ett 

framtida utvecklingsarbete kommer ovan beskrivna områden att särskilt beaktas när 

kunskapen sammanställs.  

 

Detta är dock inte den första översikten som gjorts över området. I en liknande 

översiktsartikel under 2000-talets första årtionde kommer Salonen (2010) fram till att 

forskningen inom fältet är heterogen, både ifråga om fokus och metoder, samt att 

forskningsinsatserna kan ses som begränsade (Salonen 2010). För att få en mer uppdaterad 

bild av fältet (och med ett längre tidsperspektiv) har denna översikt skannat de senaste 20 

årens forskning, från 1995 fram till 2016. Hur ser forskningsfältet ut idag när det kommer till 

ekonomiskt bistånd i Sverige?  

 

Förutom att ge en snabb överblick över forskning på området syftar översikten också till att 

synliggöra vilka kunskapsluckor som finns idag. Förförståelsen är alltså att området är relativt 

obeforskat, men vilken kunskap är det som saknas? En ambition finns att översikten ska 

kunna bidra till att stimulera kunskapsbildning för att tillfredsställa områdets 

utvecklingsbehov.  
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För att uppnå detta syfte kommer översikten att besvara följande tre frågeställningar: 

 

1. Vad finns det för forskning som berör området ekonomiskt bistånd i svenska 

kommuner och vad säger forskningen?  

2. Vilka områden/aspekter av arbetet med ekonomiskt bistånd är belysta? 

3. Vilka slutsatser kan man dra från den forskning som finns på fältet? 

 

1.4 Metod och material 

I studien har en systematisk översikt genomförts vilket innebär en metodisk genomgång av 

existerande forskning med syfte att tillgängliggöra forskningsfältets resultat i en mer 

överskådlig form (Gough, Oliver & Thomas 2012). Översikten utgör inte en sammanvägning 

av forskningsresultat utan är främst en organisering och beskrivning av de studier som 

identifierats.  

 

1.4.1 Datakällor 

För att undersöka forskningsfältet och de genomgångna studiernas kvalitet har fokus för 

sökandet och insamlingen av kunskapskällor legat på databaser med vetenskapliga 

publikationer. Inför insamlingen av tidigare relevant forskning har en bred litteratursökning 

på refereegranskat7 material skett via databaserna Proquest Social Science database. I denna 

databas ingår; Applied Social Sciences Index and Abstracts, ERIC, International Bibliography 

of the Social Sciences, Linguistics and Language Behavior Abstracts, PsycARTICLES, 

PsycINFO, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Vidare har sökning skett i 

Libris som är en gemensam bibliotekskatalog för ett stort antal svenska bibliotek samt i 

Swepub i vilken alla vetenskapliga publiceringar vid svenska lärosäten presenteras. Ingen 

bedömning av kvaliteten i texterna har gjorts. Att texterna är avhandlingar eller 

refereegranskade och publicerade i dessa tidskrifter bedöms vara nog för att de ska inkluderas 

i studien. 

 

                                                           
7 Refereegranskning är en process som används vid akademisk publicering av vetenskapliga artiklar för att säkra 
att det som publiceras håller en hög vetenskaplig kvalitet.  
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1.4.1 Sökstrategier 

Sökningarna har avgränsats till träffar som är refereegranskade eller ingår i en svensk 

avhandling utgivna efter år 1995. I sökningar efter studier publicerade på svenska har 

sökorden ”ekonomiskt bistånd”, ”socialbidrag” och ”försörjningsstöd” använts. Sökningar 

efter studier publicerade på engelska har utgått från begreppet ”social assistance” då det 

framträtt som den mest riktiga översättningen av det svenska begreppet ”ekonomiskt bistånd”, 

vilket också har bekräftats av forskare inom fältet. Kompletterande sökningar innehållande 

närliggande engelska sökord som ”economic support”, ”allowance”, ”social assistance” 

tillsammans med ”social service”, ”social welfare” och ”welfare services” har också gjorts för 

att säkerställa sökningarnas resultat.  

 

1.4.2 Kategorisering av forskningsstudierna 

Alla träffar från sökresultaten har importerats till referenshanteringsprogrammet Endnote där 

de har kategoriserades efter sitt innehåll. Kategoriseringen av sökresultaten är gjord utifrån 

verkens abstract. I de fall studien inte har haft ett tillgängligt abstract, eller då abstractet har 

varit kortfattat, har en översiktlig läsning gjorts av artikeln/avhandlingens inledning och 

slutsatser. I ett fåtal fall, där varken abstract eller originalkällan har gått att få tillgång till, har 

sorteringen gjorts baserat på publikationens titel. Kategorierna har formats utifrån innehållet i 

det genomgångna materialet. Både definitionen av kategorierna och studiernas placering inom 

kategorierna har justerats under processens gång. En indelning kan i vissa fall vara svår att 

göra då en studie kan behandla flera områden. I de fall studier spänner över fler än ett område 

men där en del av studien har ekonomiskt bistånd som huvudfokus har enbart den del som är 

av relevans för forskningsöversikten tagits med. Vid osäkerhet kring en studies kategorisering 

och relevans för forskningsöversikten har denna inkluderats och tagits med till nästa steg i 

granskningsprocessen. En kvalitetssäkring av kategoriseringen har gjorts genom att två 

personer kategoriserat materialet var för sig för att sedan tillsammans göra den slutgiltiga 

kategoriseringen. 

 

För att få en bild av sökningarnas träffvidd gällande avhandlingar har resultatet jämförts med 

en förteckning över samtliga doktors- och licentiatavhandlingar i socialt arbete mellan 1980 

och 2012 (Brunnberg 2013). Vid en genomgång av de totalt 369 avhandlingar i 

förteckningarna hittades inga relevanta avhandlingar utöver de som återfanns i träfflistan. Då 

denna forskningsöversikt undersöker publicerade studier fram till år 2016 är ovanstående 

kvalitetssäkring inte komplett då förteckningen endast sträcker sig fram till 2012. Den kan 
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däremot indikera att antalet sökträffar för forskningsöversikten är rimligt samt visa att inga 

svenska avhandlingar mellan 1995 och 2012 uteblivit. Att de stora institutionerna för socialt 

arbete som inriktar sig på försörjningsproblematik, Göteborgs universitet och Stockholms 

universitet, är representerade ett flertal gånger i sökträffarna stärker sökningsresultatets 

trovärdighet. En ytterligare kvalitetssäkring har gjorts genom att forskare inom området har 

tagit del av materialet och kommenterat det.8 

  

                                                           
8 Gunilla Bergström Casinowsky, forskare på FoU i Väst/GR och Peter Dellgran, professor på Institutionen för 
socialt arbete på Göteborgs universitet 
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2 Resultat 

Totalt gav sökningarna 181 unika sökträffar. I en första kategorisering sorterades träffarna 

utifrån sitt huvudsakliga fokusområde för att synliggöra vilka studier som var relevanta nog 

att inkluderas i forskningsöversikten. De 71 sökträffar som inkluderats har ekonomiskt 

bistånd i Sverige som huvudsakligt fokusområde. Studier som har exkluderats från 

forskningsöversikten har inte haft ett svenskt eller kommunalt perspektiv på ekonomiskt 

bistånd.  Av de exkluderade studierna har 36 verk ett fokus på välfärdsstaten/policynivån, 35 

handlar i huvudsak om social utsatthet/socioekonomisk status och hälsa, 14 studier berör 

socialförsäkringssystem i andra länder och 7 handlar om socialtjänsten i Sverige men berör 

inte ekonomiskt bistånd. Utöver det har 18 sökträffar bedömts vara irrelevanta (se bilaga). 

Syftet med denna indelning har varit att belysa vilka områden inom ekonomiskt bistånd som 

forskningen berört och att skapa en mer tillgänglig överblicksbild över den forskning som 

finns. 

 

2.1 Studier av ekonomiskt bistånd i Sverige 

Här presenteras innehållet i de studier som gjorts under de senaste 20 åren och som berör 

ekonomiskt bistånd i ett svenskt perspektiv. Studierna har tematiserats i tre olika grupper efter 

huvudsakligt fokusområde. En grupp med 42 studier fokuserar på biståndsmottagande, en 

grupp med 24 studier har själva arbetet med ekonomiskt bistånd som huvudfokus och en 

grupp med fem studier har ett mer övergripande socialpolitiskt fokus.  
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Figur 1 Sökträffar och kategorisering 

Screening av de 181 unika 
träffarna. Sortering i 6 
huvudkategorier. 5 av dessa 
exkluderas och 1 inkluderas i 
studien.

De fem kategorier som exkluderas:

Social utsatthet/socioek status och hälsa 35 st

Andra länder  14 st

Välfärdsstaten/policy nivå 36 st 

Övrigt 7 st

Irrelevant 18 st

Den kategori som inkluderas i 
studien:

Ekonomiskt bistånd Sverige 
71 st

Exempel på fokus i dessa studier:

Hälsa: ”Socio-economic determinants of 
early discontinuation of anti-depressant 
treatment in young adults”

Soc. Utsatthet: “Rethinking the long-term 
consequences of growing up in a 
disadvantaged neighbourhood: lessons from 
Sweden”

Välfärdsstaten: “Essays on welfare 
dependency and the privatization of welfare 
services”

Sökningar i Proquest Social 
Science, Swepub och Libris 

ger följande resultat:

181 unika träffar

Screening av dessa 71 och 
sortering i tre huvudkategorier

Klientfokus 42 st

Exempel på fokus i dessa studier:

”Patterns of Social Assistance Receipt in 
Sweden”

Socialpolitik 5 st

Organisation och arbetssätt 24 st

Exempel på fokus i dessa studier:   

“Fighting poverty: comparative studies on 
social insurance, means-tested benefits and 
income redistribution”

Exempel på fokus i dessa studier:

”Intake strategies: organising the intake of 
new social assistance inquirers”
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2.2 Forskning som främst handlar om klienterna 

I denna kategori har 42 studier placerats. Dessa studier har fokus på specifika klientgrupper 

som mottagare av ekonomiskt bistånd, brukares upplevelser av ekonomiskt bistånd, 

bakomliggande orsaker till brukares behov av ekonomiskt bistånd samt mönster för 

mottagande av ekonomiskt bistånd i befolkningen.   

 

2.2.1 Bakomliggande orsaker till och mönster för mottagande av ekonomiskt bistånd 

Flertalet studier fokuserar på de bakomliggande orsakerna till behov av mottagande av 

ekonomiskt bistånd, både strukturellt och på individnivå. Arbetslöshet och andelen mottagare 

av ekonomiskt bistånd visas i två studier med tidsserieanalys av befolkningsdata ha ett 

samband (Brännström och Stenberg 2007, Stenberg och Brännström 2009). Förändringar på 

arbetsmarknaden verkar ha en starkare påverkan på andelen mottagare av ekonomiskt bistånd 

än förändringar av reglerna för berättigande av ekonomiskt bistånd har för andelen arbetslösa 

(Brännström och Stenberg 2007). Arbetslöshet och att inte ha tillgång till 

arbetslöshetsersättning indikerade en ökad sannolikhet för ett första mottagande av 

ekonomiskt bistånd enligt en studie som analyserade sammanfogad data från 

arbetsförmedlingar och socialtjänstkontor i Göteborg (Gustafsson 1998).  

 

Hinder och barriärer för långtidsarbetslösa unga vuxna som mottar ekonomiskt bistånd och 

letar efter jobb studeras i en avhandling. Avhandlingen använder sig både av kvantitativa 

analyser av data över sysselsättning, inkomst, hälsa och utbildning från longitudinella register, 

enkätstudier och kvalitativa intervjuer med 74 unga vuxna som var långtidsarbetslösa och 

hade mottagit ekonomiskt bistånd sedan slutet av tonåren. Att inte ha avklarat sina studier 

eller att inte ha körkort var exempel på hinder för att komma in på arbetsmarknaden (Angelin 

2009).  

 

1990-talets ekonomiska kris och dess ekonomiska konsekvenser, mätt i andelen mottagare av 

ekonomiskt bistånd, har varit i fokus för analyser av mönster av mottagande av ekonomiskt 

bistånd. Arslanogullari studerar i sin avhandling om benägenheten att motta ekonomiskt 

bistånd har ökat efter 1990-talets ökning av andelen biståndsmottagare men finner inget stöd 

för denna tes. Mönstren för mottagande hos olika klientgrupper beskrivs dock ha ändrats lite 

samt att bedömningskriterierna för mottagande har blivit hårdare år 1995 i jämförelse med år 

1990 (Arslanogullari 2000). Under den ekonomiska krisen var mottagandet av ekonomiskt 
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bistånd högt. När ekonomin stärktes noterades andelen korttidsmottagare av ekonomiskt 

bistånd minska. Andelen långtidsmottagare minskade dock inte i samma utsträckning enligt 

en analys av registerdata över mottagare av ekonomiskt bistånd. Arbetslöshet pekades ut som 

en faktor som försvårade utträde. (Bergmark och Bäckman 2004) I en studie som analyserar 

sammanfogad data över mottagande av ekonomiskt bistånd med andra populationsregister 

indikeras att en ökad andel långtidsmottagare efter 1990-talets ekonomiska kris även delvis 

beror på en ökad immigrationsnivå och ett ökat behov av ekonomiskt stöd bland immigranter 

(Mood 2011). Flyktingar har ett större beroende än svenskfödda enligt analyser av 

longitudinell registerdata (Hansen och Löfström 2009). Sannolikheten för att stanna i ett 

beroende av ekonomiskt bistånd verkar även öka om man mottar bistånd under längre 

perioder (Mood 2013, Bergmark och Bäckman 2010). Låginkomsttagare, personer med en 

svag position på arbetsmarknaden, lågutbildade, ensamstående och utlandsfödda löper större 

risk att bli mottagare av ekonomiskt bistånd (Halleröd 2003). Bergmark och Bäckman (2007) 

undersöker mönster för mottagande av ekonomiskt bistånd under 2000-talets första år och 

visar att tillgång till månatlig data och en ny metod möjliggör kartläggning av bidragsperioder 

(Bergmark och Bäckman 2007, 2010).  

 

Faktorer som möjliggör kontra försvårar för personer att avsluta sitt mottagande av 

ekonomiskt bistånd undersöks i en studie av registerdata över mottagare av ekonomiskt 

bistånd. Tidigare erfarenheter av både anställning och mottagande av ekonomiskt bistånd 

indikeras vara viktiga faktorer för att avsluta mottagandet av ekonomiskt bistånd (Bäckman 

och Bergmark 2011). Andrén (2002) visar genom en analys av registerdata, att 

utträdesbeteenden och mönstren för personer som mottar ekonomiskt bistånd för första 

gången är mycket heterogena och komplexa (Andrén 2002). För att stärka utträdesprocessen 

föreslås att resurser bör öronmärkas för arbetsmarknadsinriktade program för personer i 

arbetsför ålder som mottar ekonomiskt bistånd (Andrén och Andrén 2013).  

 

Social kontext och mottagande av ekonomiskt bistånd är även ett tema som undersökts i 

flertalet studier. I Gustafsson, Katz och Österbergs (2013) studie av olika registerdata 

undersöks om bostadsområde kan påverka sannolikheten för att unga mellan 19 och 21 år 

kommer att motta ekonomiskt bistånd. Resultaten indikerar att bostadsområdet kan ha en 

effekt som påverkar sannolikheten för om man kommer att motta ekonomiskt bistånd eller 

inte. Faktorer som troligtvis spelar in ytterligare är utbildningsnivå, föräldrarnas inkomstnivå 

samt om man har barn eller inte (Gustafsson, Katz och Österberg 2013). Mood (2004, 2006) 
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studerar genom analyser av registerdata, om sannolikheten att unga vuxna söker ekonomiskt 

bistånd påverkas av att andra unga vuxna i området är mottagare. Resultaten visar att det 

verkar finnas en viss effekt av social påverkan på inflödet av nya mottagare samt att 

bostadsområdet även påverkar (Mood 2004, Mood 2006). Att ha föräldrar som själva mottar 

ekonomiskt bistånd och att flytta hemifrån tidigt pekas ut som faktorer som kan inverka på 

unga vuxnas behov av ett första mottagande av ekonomiskt bistånd, enligt en studie som 

genom statistiska metoder analyserar longitudinell registerdata (Kauppinen m.fl. 2014). Enligt 

resultat från jämförelser av registerdata över ungdomars mottagande av ekonomiskt bistånd, 

kopplat till information om deras föräldrars mottagande av ekonomiskt bistånd, verkar 

sannolikheten för att själv bli mottagare av ekonomiskt bistånd om man vuxit upp med 

föräldrar som mottagit ekonomiskt bistånd ha minskat under senare år (Moisio m.fl. 2015). 

Ekonomiskt bistånd beskrivs ha en viktig överbryggande funktion för unga vuxna, från att bli 

självständig från sina föräldrar till att bli en etablerad inkomsttagare (Andrén och Gustafsson 

2004).9 Gustafssons studie (2002), baserad på svar från enkäter som genomfördes 1985 och 

1997, indikerar att hypotesen om att det känns mer socialt accepterat att ansöka om 

ekonomiskt bistånd under perioder då många mottar ekonomiskt bistånd till viss del verkar 

stämma (Gustafsson 2002). Edmarks statistiska analys av hypotesen om att implementering 

av strängare aktiveringskrav för berättigande till ekonomiskt bistånd i ett Stockholmsdistrikt 

skulle påverka in- och utflyttning till området fick inget stöd (Edmark 2009).  

 

2.2.2 Särskilda klientgrupper 

Kvinnor med försörjningsstöd, långtidsarbetslösa kvinnor och ensamstående mödrar som 

mottar ekonomiskt bistånd är en klientgrupp som flertalet studier analyserar (Gunnarsson 

2002, Bergnehr 2016, Stranz och Wiklund 2011, 2012a, 2012b, 2015, Wennberg 2004). 

Invandrarkvinnor lyfts fram som en undergrupp i gruppen ensamstående mödrar vilka bedöms 

ha en större risk för långvarigt bidragstagande, enligt en studie baserad på enkätdatasvar från 

ett slumpmässigt urval av ensamstående mödrar som mottog ekonomiskt bistånd i de tre 

storstäderna i Sverige (Stranz och Wiklund 2012b).  

 

                                                           
9 Troligtvis hör följande artikel även till denna kategori, baserat på titelnamn. Artikeln har tyvärr inte gått att få 
tag i: Kauppinen, T. M., A. Angelin, T. Lorentzen, O. Bäckman, T. Salonen, P. Moisio, E. Dahl, och C. Jochen, 
2012, Determinants of Youth poverty and social assistance: Comparing adolescents in Finland, Norway and 
Sweden. 
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Mottagande av ekonomiskt bistånd bland svenskfödda och utrikesfödda har flera gånger 

studerats i ett jämförande perspektiv. Dessa studier visar att andelen mottagare av ekonomiskt 

bistånd i statistiken tenderar att vara högre bland utrikesfödda än bland svenskfödda och då 

främst bland personer födda i icke-rika länder samt immigranter från Sydeuropa och länder 

utanför Europa (Gustafsson 2013, Hammarstedt 2000, 2009). En misslyckad 

arbetsmarknadsintegration beskrivs som en starkt bidragande faktor till denna 

överrepresentation tillsammans med faktorer som ohälsa (Gustafsson 2013, Hammarstedt 

2000). Konsekvenserna av en svag integrering på arbetsmarknaden för immigranter kan bland 

annat vara ett större mottagande av just ekonomiskt bistånd, sjukpension samt boende i 

segregerade områden, enligt en studie av Gustafsson (2014). Hammarstedt och Ekbergs studie 

(2004) undersöker deltagarnivån i olika socialförsäkringssystem hos andragenerationens 

invandrare och visar på att andragenerationens invandrare med föräldrar från Västeuropa i 

mycket mindre utsträckning mottar ekonomiskt bistånd i jämförelse med personer vars 

föräldrar kommer från södra Europa eller från länder utanför Europa (Hammarstedt och 

Ekberg 2004). Franzén (2001) tittar i sin avhandling på om immigranter som mottar 

ekonomiskt bistånd lyckas ta sig ur bidragsberoende och bli självförsörjande. Resultaten av 

studien visar att mottagande av ekonomiskt bistånd minskar med tiden spenderad i Sverige. 

Den ekonomiska integrationen ses dock som en långsam process och personer som lever med 

ekonomiskt bistånd utgör en sårbar grupp som riskerar att leva i samhällets marginal (Franzén 

2001). Andrén och Andrén (2013) visar i en kvalitativ studie över mottagande av ekonomiskt 

bistånd i olika typer av hushåll, kategoriserade efter personerna i hushållets födelseland, att 

det strukturella beroendet av välfärd är heterogent och ser mycket olika ut för olika 

hushållstyper. Beroendeeffekten visade sig vara starkare för singelhushåll i jämförelse med 

par (Andrén och Andrén 2013).  

 

2.2.3 Brukarupplevelser av ekonomiskt bistånd 

Endast ett fåtal studier har ett primärt fokus på brukarupplevelser av ekonomiskt bistånd. En 

av dessa studier undersöker genom 33 djupintervjuer hur brukare upplever sitt mottagande av 

ekonomiskt bistånd, både materiellt och psykiskt. Studien visar att nivån på det ekonomiska 

biståndet av brukarna själva enbart uppfattades räcka till det mest basala samt att kortare 

perioder av mottagande av ekonomiskt bistånd upplevdes som lättare än långtidsmottagande. 

Återkommande beskrev brukare upplevelser av maktlöshet, hopplöshet och stigma kopplat till 

sitt mottagande av ekonomiskt bistånd (Marttila et al 2010).   
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I en studie baserad på 13 djupintervjuer av långtidsmottagares upplevelser av mottagande av 

ekonomiskt bistånd visar resultaten på att ett långvarigt mottagande i många fall hade en 

koppling till psykisk ohälsa (Marttila et al. 2013). I en intervjustudie som sträcker sig över 

lång tid studeras hur livet ser ut för en grupp personer med långvarigt mottagande av 

ekonomiskt bistånd och även efter avslutat mottagande. Fokus ligger på förändringar som 

uppstått under livsförloppet och hur de har påverkat livet, med särskilt fokus på 

självförsörjning och arbetslivsmönster. Vid studiens sista intervju hade inte alla deltagare 

arbete men deras ekonomiska och sociala position var bättre och ingen mottog längre 

ekonomiskt bistånd (Jonasson 2015). 

  

2.3 Arbetet med ekonomiskt bistånd 

I denna kategori finns 23 avhandlingar och artiklar som handlar om arbetet med ekonomiskt 

bistånd. De rör organiseringen av arbetet på socialkontoren, samverkan, metoder och 

arbetssätt, insatser, socialsekreterarrollen, relationen mellan forskning och praktik samt 

juridiska perspektiv. I framställningen nedan har en uppdelning gjorts mellan 

metoder/arbetssätt och insatser.  Metoder och arbetssätt handlar om hur socialsekreterarna 

arbetar och insatser om hur någon annan ska arbeta med klienterna utifrån bedömningar och 

beslut av socialsekreterarna. Artiklarna och avhandlingarna handlar i de flesta fall specifikt 

om socialsekreterare med ekonomiskt bistånd. Några verk har dock inkluderats som handlar 

om socialsekreterare generellt men där särskilda resultat för socialsekreterare som arbetar med 

ekonomiskt bistånd framträder.  

 

2.3.1 Organiseringen av arbetet  

Bergmarks och Lundströms (2007) studie, baserad på registerdata från 100 mellanstora 

svenska kommuner, visar att den vanligaste organiseringsformen är en funktionell 

specialisering med olika enheter för olika målgrupper, men även att arbetsuppgifterna inom 

enheterna har blivit mer specialiserade under de senaste åren.  

 

Två avhandlingar (Minas 2005, Byberg 2002) närmar sig relationen mellan organisering och 

kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd och landar i slutsatsen att under rätt 

förutsättningar kan organisatoriska faktorer påverka kommunens utgifter för ekonomiskt 

bistånd. En avhandling studerar om det finns ett samband mellan organiseringen av 
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mottagandet av nya klienter och kostnaderna för ekonomiskt bistånd vid sex socialkontor. 

Studiens resultat pekar på att både en organisering i speciella enheter för ekonomiskt bistånd 

och en organisation med mottagningsenheter kan samvariera med lägre kostnader för 

ekonomiskt bistånd medan en förenklad handläggning har ett positivt samband med högre 

utgifter. Det finns ingen enskild faktor bakom lägre utgifter för ekonomiskt bistånd utan 

resultaten hänger ihop med andra faktorer som personalens kvalifikationer och 

arbetsförhållanden. (Minas 2005) Den andra avhandlingen undersöker om det går att se ett 

samband mellan organiseringen av arbetet med ekonomiskt bistånd på lokal nivå och 

kommunernas utgifter för det ekonomiska biståndet genom att titta på två ”tvillingpar” av 

kommuner, kommuner som liknar varandra men befinner sig kostnadsmässigt långt ifrån det 

andra studerade paret. En mer byråkratisk organisering av arbetet, genomtänkta regler och 

rutiner, samsyn på handläggningen mellan handläggarna och en nära kontakt mellan ledning 

och handläggare visar sig i denna studie kunna kopplas till lågkostnadskommunerna. Studien 

visar också att spänningen mellan kontroll och tillit i arbetet kan reduceras genom att 

kontrollmekanismen förläggs på en annan funktion än socialsekreteraren. (Byberg 2002)  

 

Stranz (2007) har studerat variationer i beslut om ekonomiskt bistånd och vilka orsaker som 

kan ses ligga till grund för socialsekreterares olika bedömningar genom en vinjettstudie i elva 

kommuner i Stockholms län. Det fanns stora skillnader i socialsekreterarnas bedömningar, 

men till skillnad från tidigare studier (se nedan) finner Stranz att bedömningarna påverkas mer 

av organisatoriska faktorer än av handläggarnas egna åsikter. Handläggare som arbetar på 

enheter med en hög grad av specialisering, handläggare som arbetar i en mer hierarkisk 

struktur och handläggare som har en högre ärendebelastning är mer benägna att fatta 

gynnande beslut för klienterna. (Stranz 2007) 

 

2.3.2 Arbetssätt och arbetsmetoder 

Den enda studien som berör ett mer generellt arbetssätt studerar effekterna av den 

uppmärksammade Uppsalamodellen (Milton 2006). Uppsalamodellen karaktäriserades av ett 

uppfostrande synsätt med hårda behovsprövningar, kontroll och sanktioner och spreds som en 

framgångsrik modell för att sänka utgifterna för ekonomiskt bistånd under 90-talet. Studien, 

som är en effektutvärdering med kvasi-experimentell design, kunde dock inte identifiera 

några systematiska skillnader mellan de två studerade stadsdelarna i Uppsala där den ena 

arbetade efter Uppsalamodellen och den andra inte gjorde det.  
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Två andra studier har fokus på metoder, men med en snävare ingång jämfört med studien av 

Uppsalamodellen på så sätt att de berör metoder riktade till en speciell klientgrupp. Skogens 

(2007) har genom en vinjettstudie med 66 socialsekreterare i Stockholmsområdet undersökt 

socialarbetares förhållningssätt till personer med ett problematiskt alkoholbruk som ansöker 

om ekonomiskt bistånd och visar att ett eventuellt agerande beror på klientens ställning på 

arbetsmarknaden samt socialsekreterarens personliga värderingar. Anderberg och Dahlberg 

(2015) har genom intervjuer med sju socialsekreterare vid ett socialkontor i Göteborg 

tillsammans med data från screeninginstrument studerat hinder och möjligheter med en ny 

screeningmetod för att upptäcka spelproblem. Förutom att screeningmetoden konstateras vara 

verksam synliggörs också de svårigheter som finns när ett nytt arbetssätt ska implementeras i 

socialtjänsten.  

 

2.3.3 Aktiveringsinsatser 

Flera studier behandlar organiserandet av aktiveringsinsatser. Nybom (2012) visar i sin 

avhandling, baserad på både kvantitativ och kvalitativ data i fyra kommuner, att 

aktiveringsinsatser tycks vara svagt kopplade till klienternas försörjningshinder. Trots att det 

vanligaste försörjningshindret är brist på resurser som arbetslivserfarenhet eller utbildning är 

det en minoritet som får resursinriktade insatser. Aktiveringen är däremot tydligt kopplad till 

kön. Trots liknande problematik får män i högre grad insatser i form av jobbaktivering och 

blir mer utsatta för sanktioner om de inte deltar fullt ut. Även ålder spelar in. Trots att unga 

hade fler försörjningshinder och ofta större brist på egna resurser var det framförallt äldre, 

svenska mäns arbetsvilja som prövades genom aktivering (Nybom 2012).  

 

Vad det gäller unga biståndsmottagare kommer Hollertz (2010)  i en fallstudie på fyra 

kommuner fram till att behovet och typen av insatsprogram snarare motiveras av normativa 

bedömningar och föreställningar om den enskildes livssituation än situationen på 

arbetsmarknaden. Hollertz problematiserar kommunala insatsprograms parallella funktioner 

till redan etablerade kommunala verksamheter och ser en trögrörlighet i organiserandet av 

insatser där lösningarna blir kvar även efter att problemen försvunnit eller förändrats.  

 

Thoren (2009) har genom en fallstudie i två kommuner undersökt implementeringen av lokala 

aktiveringsinsatser. Studien visar att handläggarnas strategier för att hantera en påfrestande 
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arbetssituation kan leda till att beslut om insatser baseras på informella och schablonmässiga 

bedömningskriterier. Det praktiska utfallet av en insats stämmer heller inte alltid överens med 

intentionerna eller ens verksamhetens egen beskrivning.  

 

Trots den att aktiveringsinsatser är så populära finns det få studier om effekterna av 

insatserna. Giertz (2004) konstaterar, med grund i en kvasi-experimentell studie på runt 600 

deltagare, att genomslaget av olika insatser i socialtjänsten mer verkar bero på en känsla av att 

något måste göras än på insatsernas bevisliga effekter. Sammansättningen av deltagarna hade 

till exempel en större påverkan på resultatet än själva interventionen.  

 

Även Ulmestig (2007) närmar sig utformandet av insatser genom en studie av både kvantitativ 

och kvalitativ karaktär. Studien visar ett ökat kommunalt ansvar för problem med arbetslöshet 

och lyfter att den kommunala arbetsmarknadspolitiken innehåller stora variationer. Där vissa 

möts av möjligheter till kompetensutveckling möts andra av incitament som främst syftar till 

att de inte ska ansöka om ekonomiskt bistånd. Ulmestig konstaterar att den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken på flera punkter skiljer sig från välfärdsstatens arbetsmarknadspolitik 

och istället närmast gränsar till fattigvård.  

 

2.3.4 Samverkan  

Endast en av de studerade artiklarna berör samverkan närmare. Stranz och Wiklund (2015) 

kommer i en studie baserad på ensamstående mödrar i storstadsregionerna fram till att graden 

av samverkan och typ av samarbetspart när det gäller ensamstående mödrar med ekonomiskt 

bistånd påverkas av faktorer som längden på biståndstagandet, psykosociala omständigheter, 

psykisk hälsa och utbildningsgrad hos mottagaren. Samverkan med arbetsmarknadsinriktade 

parter är lägre för lågutbildade ensamstående mödrar än för andra grupper varför förbättrade 

utbildningsåtgärder från socialtjänsten för den gruppen efterfrågas (Stranz och Wiklund 

2015).  

 

2.3.5 Socialsekreterarrollen 

De flesta av studierna som rör arbetet med ekonomiskt bistånd har fokus på 

socialsekreterarens roll. Grundläggande aspekter av arbetet med ekonomiskt bistånd 

synliggörs i Billquist (1999) avhandling om klienternas process genom systemet, som baserar 

sig på observationer vid två socialkontor i Göteborg. Ett av de framträdande dragen i arbetet 
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är den inneboende spänning som finns mellan kontroll och relationsskapande. Denna 

spänning menar författaren kan skapa en ambivalens hos socialsekreterarna och bidra till att 

personliga och/eller yrkesmässiga värderingar blir styrande inom handlingsutrymmet.  

 

Något annat som kan påverka bedömningarna är begreppet ”skälig levnadsnivå”. Enligt 

Angelin m.fl. (2014) är det ett besvärligt begrepp då det är öppet för tolkning. Författarna 

visar att vid bedömningen av en ansökan ska handläggarna inom ramen för sitt 

handlingsutrymme väga in det nationella regelverket, lokala policys, rutiner och sin egen 

professionella bedömning för att avgöra vad som faller inom begreppet ”skälig levnadsnivå”. 

Utöver de mer formella bedömningskriterierna påverkar både arbetsgruppens normer och den 

egna moraliska inställningen bedömningen av vad som ska ingå i begreppet. En slutsats är 

därför att själva begreppet ”skälig levnadsnivå” leder till att ansökningar behandlas olika 

beroende på vem som tar beslutet (Angelin m.fl. 2014). 

 

Ulmestig (2013) belyser genom en studie baserad på 68 arbetslösa ungdomar i en kommun 

samt deras handläggare hur individualiseringen har påverkat handläggningen av unga 

arbetslösa biståndstagare och vilka insatser de erbjuds. Individualiseringen konstateras både 

kunna vara till fördel för klienterna i och med individuella bedömningar och en känsla av att 

bli sedd, men också till nackdel då den innebär att mer ansvar läggs på den enskilde. 

Arbetssättet att göra individuella handlingsplaner problematiseras utifrån att det snarare 

villkorar det ekonomiska biståndet än ger förutsättningar att påverka handläggningen.  

 

En annan aspekt av socialsekreterarrollen är handläggarnas upplevelse av sitt arbete. I 

Martillas studie (2012) uppmärksammas den grundläggande balansen mellan stöd och 

kontroll. Handläggarna vid de sex studerade socialkontoren i Stockholm ansåg att det inte var 

bra att hjälpa sina klienter för mycket utan att ställa krav, samtidigt som de upplevde att de 

ofta sågs som ”bad boys” av andra professionella som har svårt att förstå de krav som finns 

inom ekonomiskt bistånd. För att öka förståelsen för varandras roller och kunna arbeta mot 

samma mål efterfrågades därför en bättre samverkan med andra myndigheter.  

 

Gümüscü m.fl. (2015) har i en kvalitativ studie jämfört hur socialsekreterare inom 

socialtjänstens olika områden ser på sina klienter och klienternas familjemedlemmar. 

Författarna menar att socialsekreterarnas professionella autonomi har påverkats av en ökad 

specialisering, styrningstrenden New Public Management och minskade resurser.  
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På en annan analysnivå befinner sig Panican och Ulmestig (2011) som efter intervjuer och 

deltagande observationer i ett arbetsmarknadsprojekt tar hjälp av Foucault i sin analys av 

maktrelationen mellan socialarbetare och deltagarna. En av artikelns slutsatser handlar om hur 

ett ignorerande av mindre regelbrott faktiskt kan upprätthålla maktrelationen genom att ett 

mer aktivt motstånd då kan undvikas. 

 

2.3.6 Forskning och praktik  

En artikel rör relationen mellan forskning och praktik. Bergmark och Lundström (2002) har 

genom en enkätundersökning till socialsekreterare vid 12 socialkontor undersökt kunskap och 

inställning till olika kunskapskällor bland socialsekreterare. Trots att en hög andel av 

socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd är högskoleutbildade och det 

förekommer en omfattande fortbildning inom socialtjänsten så är kopplingen till forskning 

svag. Kunskap baserad på egna och kollegors erfarenheter värderas ofta högre än akademisk 

kunskap.  

 

2.3.7 Juridiska perspektiv  

Några studier handlar om juridiska perspektiv på arbetet som socialsekreterare. Vid en 

jämförande studie mellan upplevelser av processuella rättigheter bland unga arbetslösa i 

Sverige och Australien konstaterar Ulmestig och Marston (2015) att trots ländernas olika 

system är de ungas upplevelser av bidragssystemen slående lika. Kjellbom (2014) har gjort en 

rättssociologisk studie om lagutrymmet kring personer som riskerar att bli vräkta. 

Diskrepansen mellan behovsrelaterade och beteenderelaterade normer i det juridiska systemet 

bidrar enligt Kjellbom till att skapa en förvirring kring tillämpningen av individuella 

behovsprövningar. Örnemark (2015) behandlar frågan om fusk och behandlingen av farhågor 

om bidragsmissbruk hos olika myndigheter. Huvudfrågorna handlar om konstruktionen av 

brottsbalken och användbarheten av bedrägerikonstruktionen men även handläggningen av 

ekonomiskt bistånd berörs då studien undersöker hur fall av misstänkt bidragsmissbruk och 

bidragsbedrägeri hanteras i praktiken.  
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2.4 Forskning om socialpolitik 

I denna kategori finns fem artiklar. Texterna berör området ekonomiskt bistånd men beskriver 

i första hand en historisk utveckling av den svenska socialpolitiken eller har en ansats där 

svensk socialpolitik jämförs med socialpolitiken i andra länder. 

 

Rauhut (2002) analyserar synen på fattigdom i Sverige mellan 1918 och 1992 genom att 

studera hur fattigdomsnormen, i bemärkelsen lägsta socialt accepterade levnadsnivå i 

samhället, förändrats över tid. Resultatet visar på stora förändringar under den studerade tiden 

och bekräftar bland annat bilden av att synen på fattigdom, i samband med andra världskriget, 

gick från att vara absolut till att bli relativ (dvs. att fattigdom definieras i förhållande till den 

allmänna levnadsstandarden i samhället). Studiens resultat indikerar att förändringen av 

fattigdomsnormen i Sverige hänger ihop med förändringar i efterfrågan på arbetskraft i 

samhället samt hur samhällets inkomstspridning ser ut.   

 

Tre av de fem artiklarna, vilka till skillnad från Rauhut har ett större fokus på de senaste 

decennierna, ger en ganska dyster beskrivning av det sätt på vilket svensk socialpolitik 

utvecklats. Bergmark (2013) beskriver en utveckling där det ekonomiska biståndet har 

urholkats över tid. Det tidsspann som studeras är 1980-2010 och författaren menar att det idag 

finns sämre förutsättningar än tidigare för de som mottar stödet att leva sina liv eftersom 

socialbidragsnormen har frikopplats från den allmänna standardökningen i samhället.  

 

Ett näraliggande tema har Johansson (2001) som i sin avhandling analyserar juridiska 

aspekter av det ekonomiska biståndet över tid. Författaren gör en jämförelse där rättigheter 

och skyldigheter för mottagare av ekonomiskt bistånd analyseras i två kommuner under 1980- 

och 1990-talet. Resultaten pekar mot en ambivalens i svensk socialpolitik. Enligt 

avhandlingen har förändringar i lagstiftningen som syftat till att stärka rättigheterna under 

1980-talet inte kommit till uttryck i kommunernas tolkning av biståndet. Författaren beskriver 

snarare en motsatt utveckling med en tillbakagång till tolkningar som motsvarar ambitionerna 

i tidigare fattigvårdslagstiftning.  

 

Lorentzen m.fl. (2012) har fokus på konsekvenserna av socialpolitiken för en särskild 

målgrupp. Författarna beskriver hur skyddet för gruppen arbetslösa ungdomar försämrats från 

1990- och fram till 2010-talet. I Sverige var 45 procent av alla arbetslösa ungdomar 
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kvalificerade för a-kasseersättning år 1999 medan tio år senare var motsvarande siffra endast 

10 procent.  

 

Gustavsson & Shuge (2013) har ett internationellt fokus och gör en jämförelse över 

välfärdsstödet i Sverige och Kina. Författarna konstaterar att det tidigare inte funnits stor 

anledning att jämföra dessa två länder men att skillnaderna i levnadsstandard minskat och att 

Kinas välfärdsstöd idag är mer utvecklat än tidigare. Jämförelsen visar att ungefär lika stor 

andel av befolkningen mottar välfärdsstöd i de två länderna men att väsentliga skillnader finns 

bland annat när det kommer till biståndets omfattning som i Sverige är mer omfattande. 

 

3 Slutsatser 

Översiktens syfte är att bidra med en systematisk genomgång av tillgänglig forskning som 

belyser området ekonomiskt bistånd i svenska kommuner. Ambitionen  är dels att redogöra 

för vilka aspekter som har undersökts, dels att säga något om vilka slutsatser som kan dras 

utifrån den forskning som finns på fältet.  

När det gäller vilka aspekter som beforskats ligger tonvikten på studier som handlar om 

mottagare av ekonomiskt bistånd (klienterna), hur mottagandet av ekonomiskt bistånd 

fördelar sig i den svenska befolkningen, samt bakomliggande faktorer till mottagande. Över 

hälften av de studier som granskats tillhör den här kategorin. Forskningen har här ofta fokus 

på en viss klientgrupp eller undersöker varaktigheten i mottagandet av ekonomiskt bistånd på 

individ- och samhällelig nivå. De främsta slutsatserna från dessa studier är att relation till 

arbetsmarknaden, rådande situation på arbetsmarknaden, individuella faktorer som ohälsa, 

inkomst- och utbildningsnivå samt social kontext och tidigare upplevelser av ekonomiskt 

bistånd kan utgöra bakomliggande faktorer till såväl mottagandet i sig som varaktigheten i 

mottagandet av ekonomiskt bistånd. Endast ett begränsat antal studier har brukarens 

upplevelser av att vara mottagare av ekonomiskt bistånd som fokus.  

 

Ett annat tema som har rönt förhållandevis mycket uppmärksamhet är arbete med ekonomiskt 

bistånd. Inom den här kategorin ryms emellertid en ganska spretig samling studier med olika 

inriktning. Här finns exempelvis studier som belyser hur arbetet är organiserat, innehållet i 

arbetet, rollen som socialsekreterare, samt praktikens koppling till forskning och juridiska 
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ramar. Mängdmässigt har forskningen främst intresserat sig för socialsekreterarrollen, följt av 

studier om insatser och organisering. Det är dock få studier som har samma fokusområde. En 

slutsats som dras är att vissa organisatoriska faktorer kan påverka utgifterna för ekonomiskt 

bistånd. I den enda studien som berör ett mer generellt arbetssätt finns det inget som stödjer 

att högre krav på biståndsmottagare är en mer framgångsrik väg till självförsörjning. Flera av 

studierna behandlar direkt eller indirekt de bedömningsgrunder som beslut eller insatser 

baseras på. Både organisatoriska förutsättningar och handläggarnas personliga inställningar 

påverkar bedömningarna, dock finns ingen konsensus kring vilken faktor som väger tyngst. 

Om man ser till de studier som handlar om insatser är de mest framträdande resultaten att det 

är få insatser som har blivit utvärderade och att det generellt sett är svårt att uttala sig om 

effekter. I en artikel konstateras att kopplingen mellan forskningen och praktiken är svag, 

något som kan sägas bekräftas av denna översikt. 

 

Det tredje och sista temat i översikten handlar om den historiska utvecklingen av svensk 

socialpolitik. Några studier har en jämförande ansats där utvecklingen i Sverige ställs i 

relation till utvecklingen i andra länder. Sammantaget ger de här studierna en bild av en 

socialpolitik som försämrats i bemärkelsen att nivån på biståndet inte följt med den allmänna 

utvecklingen av levnadsstandarden, samt att mottagarnas möjligheter att få sina rättigheter 

tillgodosedda försämrats.  

 

4 Diskussion 

Efter den granskning som gjorts kan det konstateras att forskningen inom området både är 

begränsad och heterogen med avseende på fokus och metoder. Här ska dock påpekas att 

insamlingen av material för den aktuella forskningsöversikten enbart skett via databaser med 

vetenskapliga publikationer – en metodmässig avgränsning som innebär att studier som 

publicerats i andra sammanhang sorterats bort. Samtidigt pekar även tidigare 

kunskapssammanställningar på att forskningsfältet är svagt och spretigt. Salonen (2010) 

skriver exempelvis att: ”det bestående intrycket är avsaknaden av såväl bredare systematiska 

studier som prövar urskiljbara modeller och arbetssätt utifrån teoretiskt grundade 

tolkningsramar” (Salonen 2010: 63).  
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Kunskapsläget tycks alltså inte ha förändrats nämnvärt på de dryga sex år som gått sedan 

Salonens studie. Frågan är då vad tillgänglig forskning trots allt kan bidra med i förhållande 

till  den aktuella kunskapssammanställningens  sammanhang, det vill säga den av Europeiska 

socialfonden finansierade studie som handlar om kompetensförsörjning inom välfärdens 

organisationer.10 De problem som projektets referensgrupp pekade ut handlar om att 

socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd uppfattas ha bristfälliga förutsättningar att kunna 

utföra ett gott arbete. Man menar att yrket har låg status, att personalomsättning är hög, att det 

saknas systematik i arbetet samt att verktyg och arbetssätt inte alltid är baserade på bästa 

tillgängliga kunskap. En tanke med forskningsöversikten var att kartlägga vilken kunskap som 

faktiskt finns för att ta vara på den i utvecklingsarbetet, men också att peka ut kunskapsluckor.  

Utifrån kunskapsöversikten är det i huvudsak ett generellt behov av mer forskning som kan 

lyftas fram. Det är exempelvis svårt att få en tydlig bild över de arbetssätt och metoder som 

kännetecknar arbetet med ekonomiskt bistånd eftersom det är ett ämne som få studier berört. 

Detsamma kan sägas om insatser som syftar till att få människor närmare arbetsmarknaden 

och bli självförsörjande. Ett annat exempel på kunskapslucka rör handledning. Arbetet med 

ekonomiskt bistånd präglas av ett stort mått av handlingsutrymme kring beslutsfattandet och 

då kan handledning vara ett sätt för ledningen att kontrollera att ”rätt” sorts beslut fattas och 

även ett sätt att försäkra sig om att medarbetarna får det stöd de behöver i ett komplext 

arbete.  Metodhandledning och i vissa fall även processhandledning är ofta ett stående inslag 

för socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det är dock inget som forskats 

närmare på i någon av de senaste årens studier.  

 

Den tydligaste slutsats som kan dras är således att kunskapen om verksamhetsområdet 

ekonomiskt bistånd är begränsad och fragmentarisk. Avslutningsvis kan man fråga sig varför 

så aktuella och viktiga frågor inte rönt större uppmärksamhet inom forskningen. Ett skäl 

skulle kunna vara att det är ett svårstuderat fält. Den praxisbaserade kunskapen är stark på 

området och den sekretess som råder kring arbetet kan göra det svårt för forskare att närma 

sig. Tyngdpunkten på forskning som har ett klientfokus indikerar dock att forskningen speglar 

det sociala arbetets olika statusområden, där myndighetsutövning generellt sett ligger lågt i 

kurs.  För att kunna utveckla en kunskapsbaserad praktik där de styrande politikernas krav på 

effektivitet, handläggarnas behov av bra arbetsförhållanden och klienternas rätt till en 

                                                           
10 Projektet hette Framtidens välfärd – Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.  
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rättssäker och jämlik behandling, är det oavsett tydligt att det finns många forskningsmässiga 

luckor kvar att fylla i processen med att utveckla arbetet med ekonomiskt bistånd.  
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