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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete är att yrkesverksamma fort ska kunna skaffa 

sig en uppdaterad översikt om hur senaste svenska forskningen kring 

ekonomiskt bistånd ser ut och vad den säger. Anledningen till syftet 

är att man idag inom socialtjänsten ska använda sig av 

evidensbaserad praktik, där en av tre kunskapskällor för att kunna 

välja rätt insats till brukarna är forskning. Men socialarbetare är, 

vilket denna kartläggning bl.a. visar, pressade och har lite tid till att 

hålla sig uppdaterade med senaste forskningen. Just 

socialsekreterarnas arbetssituation är del som fokus ligger på i detta 

arbete. Andra delar som berörs är digitalisering och automatisering, 

särskilt utsatta grupper, sambandet mellan ekonomi och hälsa, 

långvarigt bistånd samt ojämlikhet inom ekonomiskt bistånd. 

 

Arbetet bygger på publikationer mellan 2014 och 2019. Då sökningar i 

olika databaser efter vetenskapliga artiklar och rapporter på ämnet 

gav ett snålt resultat, har även olika myndigheters och organisationers 

hemsidor sökts igenom för ytterligare information. Exempel på 

sådana organisationer är t.ex. Socialstyrelsen, SKR, Kunskapsguiden, 

FoU Välfärd m.fl. 
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Bakgrund 

 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som styr socialtjänstens arbete idag 

har gått igenom en del förändringar men är i stort sett densamma 

(SFS 1980:620) som infördes 1982. Innan dess, tidigare under 1900-

talet, var det sociala arbetet präglat av en moralisk hållning där 

samhället tydligt visade ogillande mot individer som ansågs vara en 

last för samhället, individer med sociala problem (Ekström, 2016). 

Fattiga människor har ofta ansetts vara lata och odugliga och har 

genom århundraden kallats diverse saker; fattighjon, tiggare, 

lösdrivare, marginaliserade med mera (Jonasson, 2015). Tidigare 

handlade det sociala arbetet mer om att kontrollera än att försöka 

leda människor i en positiv riktning. Denna syn på utsatta människor 

förändrades dock under 1960- och 70-talet och med det kom 

Socialtjänstlagen - med hjälp av den ville man komma ifrån den 

auktoritära synen på utsatta och fattiga. Den nya lagen ersatte den 

tidigare socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetslagen 

(Ekström, 2016).  

 

En stor skillnad från den tidigare lagstiftningen var att människor, 

oavsett anledning, gavs rätt till bistånd vid behov, då biståndet skulle 

försäkra en skälig levnadsnivå. En annan viktig del i den nya 

lagstiftningen var normaliseringsprincipen, vilket innebar att 

insatserna från Socialtjänsten inte skulle peka ut eller stämpla 

människor utan normaliseras (Ekström, 2016). Anledningarna till att 

människor behöver ekonomiskt bistånd har varierat historiskt och 

påverkas av en mängd faktorer som kan vara både individuella och 

strukturella. Ofta är det i samverkan mellan både individuella och 

strukturella faktorer. Dessutom påverkar rättspraxis, kommuners 

riktlinjer, olika traditioner på olika socialkontor men också den 

individuella behovsbedömningen vem som beviljas ekonomiskt 

bistånd (Jonasson, 2015).  

 

Ekonomiskt bistånd är den vanligaste anledningen till att människor 

uppsöker socialtjänsten och är kostnadsmässigt socialtjänstens 

största biståndsinsats. Det är dessutom ofta den första 

sysselsättningen som nyexaminerade socionomer börjar arbeta med. 
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Trots dessa faktorer är forskningen på området tydligt eftersatt 

(Steive, 2015).  
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Begrepp 

 

För att kunna få en helhetsbild av området ekonomiskt bistånd följer 

nedan några begrepp och förklaringar som används i detta arbete. 

 

Ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd består av två delar; 

försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. 

Försörjningsstödet är till för de mer regelbundna utgifterna som 

återkommer i hushållet varje månad. Denna summa ska täcka 

livsmedel, kläder, förbrukningsvaror, hygienartiklar, barn- och 

ungdomsförsäkringar m.m. Bistånd till livsföringen i övrigt ska täcka 

kostnader för behov som kan uppstå tillfälligt – glasögon, tandvård, 

sjukvård och medicin är några exempel på sådana poster. 

  

Brukare. I detta arbete ska brukare förstås som en människa som 

ansöker om bistånd hos Socialtjänsten. 

 

Insats. De olika aktiviteter som en socialsekreterare erbjuder en 

brukare och det finns flera olika typer av insatser beroende på 

brukarens situation och behov. Det kan vara en insats som ska leda 

till arbete, eller mot bättre psykisk hälsa, att få föräldraskapsstöd eller 

personlig assistans. 

 

Digitalisering och automatisering. Detta är två begrepp som lätt 

kan förväxlas, eftersom de är nära besläktade. Digitalisering är 

ursprungligen omvandlingen där text och bilder blir till ettor och 

nollor (koder) som gjorde att data kunde hanteras och distribueras i 

hög mängd till liten kostnad. Idag har digitalisering fått vidare 

betydelser. Det kan t.ex. betyda information och teknik kopplad till 

datorer och datafiler, maskinläsning av analoga textdokument, 

införandet av informationsteknik (IT) och övergången till att bli ett 

informationssamhälle, att nya IT-system, e-tjänster och e-lärande 

införs eller en papperslös hantering av information (Lindholm, u.å).  

 

Automatisering innebär att det utformas en självgående process – 

processen blir automatisk (Rundqvist, u.å). Vi kan ta tvättmaskiner 

som ett förtydligande exempel; man väljer ett program men behöver 

inte vid varje nytt steg i tvättprocessen trycka på en knapp för att 
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komma vidare, utan tvättmaskinen sköter sig själv, från början till 

slut.  
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Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att verksamma inom ekonomiskt bistånd 

snabbt och enkelt ska kunna skapa sig en översikt av den senaste 

forskningen på området. Därför är endast material som publicerats 

mellan 2014-2019 aktuellt och all information i detta arbete kommer 

från publikationer man kan läsa på internet. 

 

Frågeställningar 

För att lättare förstå vad som efterfrågas kommer följande 

frågeställningar behandlas i detta arbete: 

- Vad finns det för svensk forskning gällande ekonomiskt bistånd och 

vad säger den? 

- Vilka områden av ekonomiskt bistånd är mest belysta, och vilka 

områden blir därmed utelämnade? 
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Om ekonomiskt bistånd 

 

Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är det sociala 

välfärdssystemets yttersta skyddsnät när människor saknar medlen 

för att kunna försörja sig och/eller sin familj. Verksamheten har två 

huvuduppdrag; att hjälpa människor till egen försörjning genom olika 

insatser samt att ge ekonomiskt bistånd till försörjningen i väntan på 

att självförsörjning är möjligt. Det är kommunernas socialtjänst som 

har ansvaret att utreda och besluta kring ekonomiskt bistånd och 

arbetet regleras av SoL, Socialtjänstlagen (2001:453). I lagens första 

paragraf kan man läsa att socialtjänsten på demokratins och 

solidaritetens grunder ska främja inte bara ekonomisk och social 

trygghet utan också jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt 

deltagande i samhället. Respekt för människors självbestämmande 

rätt och integritet är viktiga grundpelare i Socialtjänstens arbete.  

 

Det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med 

socialtjänsten är just att de är i behov av ekonomisk hjälp. Utbetalt 

ekonomiskt bistånd är kostnadsmässigt socialtjänstens största 

biståndsinsats. Dessutom är handläggning av det ekonomiska 

biståndet den allra vanligaste uppgiften bland aktiva socialsekreterare 

och många börjar sin yrkesbana inom socialt arbete där. Det 

ekonomiska biståndet är i allra högsta grad politiskt eftersom 

sambandet mellan individuella svårigheter och strukturella 

förhållanden ofta är mycket tydligt. Vad som gör att människor 

hamnar i ett behov av ekonomiskt bistånd varierar över tid och beror 

till stor del på olika strukturella faktorer. Några sådana faktorer är 

t.ex. hur arbetsmarknaden och socialförsäkringar ser ut 

(arbetslöshetskassa, sjukpenning, föräldrapenning). Andra faktorer 

kan vara ekonomiska kriser eller invandringens storlek. Traditionellt 

sett finns vissa grupper som i större utsträckning behövt 

försörjningsstöd; ensamstående kvinnor med barn samt äldre och 

sjuka där socialförsäkringar inte ger tillräckliga inkomster. Gällande 

biståndstagande på individuell nivå är utbildning, 

arbetslivserfarenhet och språket vanliga orsaker kopplat till behovet 

av försörjningsstöd (Steive, 2015). 
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Tidigare forskning 

 

Idag arbetar man i allt högre utsträckning med socialt arbete utifrån 

evidensbaserad praktik (EBP), vilket innebär att man för beslut om 

insatser använder en systematisk och medveten användning av flera 

olika kunskapskällor:  

1. Den bästa tillgängliga kunskapen.  

2. Den professionellas expertis och  

3. Berörda personens (brukarens) önskemål, situation och erfarenhet 

(Oscarsson, 2013).  

 

Detta innebär dock att man behöver ha en översikt över senaste 

forskning, vilket det sällan finns tid över för verksamma att skapa sig. 

Att söka relevant information om detta ämne är tidskrävande – att 

göra sökningar på databaser, myndigheter och organisationer och 

framförallt läsa igenom fynden tar många timmar, för att inte säga 

dagar. Ett problem är också att även om det finns en del forskning om 

socialt arbete så är utbudet gällande specifikt ekonomiskt bistånd 

skralt, vilket tyder på att det är just som nämns i flera olika källor 

(Steive 2015, Håkansson 2016) – forskning rörande ekonomiskt 

bistånd är lågt prioriterat. Detta kan anses märkligt, då det är det 

verksamhetsområde som omfattar flest klienter (SBU-rapport nr 

274). Arbeten om ekonomiskt bistånd har gjorts av såväl Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR, tidigare SKL), Socialstyrelsen, olika 

FoU-enheter och andra organisationer men det finns få 

forskningsöversikter. Några publikationer som bidrar med nyttig 

information är bland andra: 

- FoU i Väst och SKR (2016) gjorde en översikt som visar ett resultat 

på 71 studier som rör ekonomiskt bistånd och dessa delas upp i tre 

kategorier: Klientfokus (42st), socialpolitik (5st) och organisation och 

arbetssätt (24st). De har dock även sökt engelska termer och läst 

engelska texter samt att deras sökning sträcker sig mellan 1995 – 

2016, så därför skiljer sig detta arbete från deras. 

- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjorde 

en rapport (2018) som kartlägger kunskapsläget inom ekonomiskt 

bistånd utifrån systematiska översikter. De tittar på utredningar och 

insatser riktade mot självförsörjning. 

- I rapporten ”Ekonomiskt bistånd. En förstudie inför ett 
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utvecklingsarbete” (SKR, 2016) har man dels gjort en kartläggning av 

rapporter, studier och pågående utvecklingsarbeten på området, samt 

gjort intervjuer med verksamma inom ekonomiskt bistånd för att få 

fram vad de tycker är problematiskt och vad de anser behöver 

utvecklas. 

- Då ekonomisk och social trygghet samt jämlikhet i levnadsvillkor 

och ett aktivt deltagande i samhället står tydligt i Socialtjänstlagens 

första paragraf är en publikation från Socialstyrelsen (2018) om 

ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv också relevant att 

nämna. 
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Metod 

 

I detta avsnitt redogörs för hur datainsamlingen och 

databearbetningen gått till samt avgränsningar som gjort och varför. 

 

 

Datainsamling 

 

I sammanställandet av denna översikt har följande databaser sökts i 

efter vetenskapliga artiklar och rapporter: Academic Search Elite, 

DiVA, OneSearch, Social Services abstracts, Sociological abstracts och 

SwePub. Då enbart svensk forskning har varit aktuell har sökorden 

varit;  

- ”ekonomiskt bistånd”,  

- ”försörjningsstöd” och  

- ”socialbidrag”.  

 

Allteftersom kartläggningen pågått har ytterligare relevanta sökningar 

gjorts (ibland ihop med ovan nämnda termer), t.ex.;  

- ”handlingsutrymme”, 

- ”digitalisering”,  

- ”evidensbaserad praktik”, 

- ”systematisk uppföljning”,  

- ”utvecklingsbehov”,  

- ”npm”,  

- ”new public management”.  

 

Många av rapporterna, som hittats genom olika sökningar, har varit 

studentrapporter. Dessa har inte varit aktuella för detta arbete – 

däremot kan referenslistorna i dessa arbeten ha lett till nytt 

källmaterial. Även i dessa arbeten syns det dock att det är gammalt 

material som hänvisats till. Genom att ta hjälp av andras 

referenslistor kan man säga att en form av snöbollsurval (Håkansson, 

2016) har använts. Vanligtvis innebär det att en informant hänvisar 

till nästa men här har istället andras studier ibland lett vidare till nytt 

material. 

 

Det visade sig snabbt att det finns relativt få vetenskapliga rapporter 
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och artiklar och därför har sökningen utökats till aktuella 

organisationer och verksamheters hemsidor (kunskapsguiden, SKR, 

Socialstyrelsen m.fl.).  

 

 

Databearbetning 

 

Alla publikationer som hittats i sökningarna har först lästs 

överskådligt, för att se om de berör ekonomiskt bistånd och i så fall på 

vilket sätt. Har de gjort det har de sparats ner och skrivits upp på en 

lista. Alla ämnen som hittats i dessa texter har punktats upp i ett 

annat dokument för att få en översikt över vad texterna handlar om. 

Sedan har detta dokument byggts ut, sammanställts och utgjort 

underlag till detta arbete. Detta arbete ska ej ses som en total 

redovisning över alla publikationer på ämnet, utan snarare en 

sammanställning av vad de säger, eftersom flera publikationer kan 

beröra samma områden. 

 

 

Avgränsningar 

 

För att denna översikt och dess innehåll ska vara tillgängligt för alla 

har enbart forskning och texter som finns att hitta på internet 

eftersökts. Flera större arbeten på ämnet har gjorts, men en del går 

tillbaka till 1980-talet. Då kunskap, information och utveckling sker 

snabbt i dagens kunskapssamhälle, har här valts att göra en 

uppdaterad översikt med publikationer inom tidsspannet 2014-2019.  

 

Håkansson (2016) och Steive (2015) menar att ekonomiskt bistånd är 

ett nedprioriterat område inom socialt arbete och det märks när man 

söker forskning kring ämnet. Av den anledningen har sökningen 

utökats till studier och rapporter som finns att läsa på olika 

organisationer och myndigheters hemsidor.  
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Resultat 

 

I denna del redogörs för de olika delar som funnits under det gedigna 

sökandet efter relevant forskning. Här kan man läsa om hur det är att 

arbeta med ekonomiskt bistånd, digitalisering och automatisering, 

särskilt utsatta grupper, sambandet mellan ekonomi och hälsa, 

långvarigt bistånd och om ojämlikhet kopplat till ekonomiskt bistånd. 

 

 

Att arbeta med ekonomiskt bistånd  

 

Håkansson (2016) menar att området är lågt prioriterat bland 

politiker, vilket förstås påverkar biståndshandläggarnas 

förutsättningar för arbetet. Steive (2015) framhåller att behovet av 

ekonomisk hjälp är det vanligaste skälet till att människor kontaktar 

socialtjänsten och att arbetet med ekonomiskt bistånd är den 

vanligaste uppgiften för socialarbetare, men att området trots detta är 

eftersatt. Detta speglas bland socialarbetare då ekonomiskt bistånd 

anses mindre attraktivt, eftersom arbetet kännetecknas av såväl lägre 

löner som låg intern status bland socionomer. Nedan beskrivs 

ytterligare några delar av vad yrket kan innebära. 

 

 

Ett tufft yrke 

 

Det finns enligt Tham (2014) få studier kring socialsekreterares 

arbetsvillkor, inte bara i Sverige men i hela Norden. De få som finns 

visar dock på att det är ett tufft yrke då socialsekreterare t.ex. är en av 

de mest utsatta grupper gällande flera psykosociala påfrestningar. I 

en rapport från Vision (2017) listas flera förklaringar till detta. En, 

kanske grundläggande, faktor är att socialsekreterare och 

biståndshandläggare utreder och följer upp många olika personliga 

förhållanden och ska sedan fatta beslut som i stor skala faktiskt 

påverkar dessa människors liv. Arbetet kräver både stor kunskap och 

stort engagemang och är påfrestande både i upplevelser och 

händelser. Det är jobbigt att ständigt behöva göra svåra bedömningar 

och fatta snabba beslut och en upplevelse av att inte räcka till kan 
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uppstå när inte alla parter är nöjda med ett beslut. Att också ständigt 

växla fokus mellan olika klienter och deras unika situationer är en 

annan påfrestande vardagssituation. Även omställningarna mellan 

mycket ledsna till mycket arga klienter är svåra att hantera och det 

uppstår ofta obehagliga och hotfulla situationer. Risk för våld 

förekommer i socialtjänstarbetarens vardag. Personal menar att de 

blivit avtrubbade av alla glåpord och hot och att de fått lära sig stänga 

av känslorna. 

 

Håkansson (2016) menar att det är avgörande med en rimlig 

arbetsbelastning för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. Vilket inte 

går hand i hand med att socialsekreterare har en tendens att 

kompensera en hög arbetsbelastning med att arbeta ännu hårdare, 

arbeta trots sjukdom, skippa lunchen och ta med arbetet hem. Utöver 

ärendemängden påverkar arbetet med människor den känslomässiga 

intensiteten, som påverkar interaktionen mellan arbete och privatliv. 

Kvantitativa krav och vetskapen om mindre tid för klientkontakter är 

ett problem som socialsekreterare ständigt brottas med. Ett vanligt 

sätt att försöka mäta socialsekreterarnas arbetsbelastning är att utgå 

från antal ärenden per handläggare, eller antalet pågående 

utredningar men detta, menar Tham (2014), kan bli missvisande då 

olika ärenden kan skilja sig åt väsentligt avseende tyngd. Just 

arbetsmängden beskrivs i Visions rapport (2017) som en av de största 

riskerna för ohälsa inom gruppen socialsekreterare. Men, liksom 

Tham, menar de att det inte är antal ärenden som utgör stressen utan 

tyngden och komplexiteten i dem. Flera medarbetare i rapporten 

påpekar att det saknas riktmärken för hur omfattande och hur många 

ärenden en medarbetare bör ha. 

 

 

Dokumentation tar mycket tid 

 

Steive (2015) skriver om socialtjänstens två ben: administration och 

samtal. Hon såg dock tydligt i sin studie, där fältobservationer 

utfördes, att socialsekreterare lägger den största delen av sin arbetstid 

på administration och tekniska rutiner. Hela 41% av den observerade 

arbetstiden lades på arbetsuppgifter vid dator, kopiator eller arkiv – 

ansökningshandläggningar, dokumentation, sortering av akter, 
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nedskrivning av utredningar, inloggning i olika system, förberedelser 

inför möten mm. Endast 23% av den observerade tiden gick till direkt 

klientkontakt – telefonsamtal, spontanbesök eller bokade besök. I 

intervjuer som Steive gör med socialsekreterare framkommer att en 

del socialsekreterare upplever att alla administrativa rutiner tar 

värdefull tid från mötena med klienter, som är det de tycker är 

viktigast och helst vill ägna sig åt. 

 

Bilden av den höga administrationen och dokumentation stärks av 

Visions rapport (2017). Någon medarbetare säger i rapporten att det 

är administration kopplat till allt som kommer in och att inte hinna 

med dokumentationen är en orsak till stress, samtidigt som 

dokumentationskraven ökar. I rapporten nämns också att 

medarbetare finner dokumentationsprogrammen svåranvända och 

ologiska och det blir ofta fel. 

 

 

En dubbel roll 

 

På flera håll (Håkansson 2016; Steive 2015; Vision 2017) kan man 

läsa om den svåra balansen som socialsekreterarna får hantera, där de 

dels ska vara den som kräver olika saker och samtidigt vara stöttande 

och motivera klienterna – eller organisationsrepresentant vs. 

medmänsklig. Gällande klientarbetet redogörs det ofta om betydelsen 

av en förtroendefull och god relation för att kunna åstadkomma 

nödvändiga förändringar. Skammen och frustrationen som 

biståndstagare upplever ihop med arbetets låga status kan påverka 

arbetet negativt. ”Det finns en motsättning mellan en extern negativ 

bild av socialtjänsten och en positiv intern bild av att kunna och vilja 

göra skillnad” (Håkansson, 2016, s.11). 

 

 

Handlingsutrymme 

 

Inom arbetet med ekonomiskt bistånd är handlingsutrymmet relativt 

stort, vilket ger socialsekreterarna ett visst spelrum i handlingsfrihet, 

men också utrymme för olika bedömningar. Det kan finnas skillnader 

i bedömningar – inte bara mellan olika kommuner men även 
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handläggare på samma kontor (Håkansson, 2016). Huruvida 

handlingsutrymmet uppfattas positivt eller negativt råder det dock 

olika uppfattningar om. En del socialsekreterare med ett begränsat 

handlingsutrymme och som arbetar med kontroll av klienter generellt 

kan vara mer missnöjda med självständigheten och handlingsfriheten 

än andra. Ett stort handlingsutrymme kan skapa osäkerhet i arbetet, 

framförallt för personer som är nya i yrket. Medan andra upplever att 

hög regelstyrning och genomtänkta regler och rutiner medverkade till 

skapandet av tydliga ramar och därmed vilka förväntningar som låg 

på dem. De olika resultaten kan, enligt Steive (2015), ha att göra med 

hur kontrollen av socialsekreterarna är utformad. Där det fanns en 

positiv association till kontroll var handläggarna med i utformningen 

av regler och rutiner och var på så vis delaktiga i att forma ramarna 

för handlingsutrymmet. 

 

 

Bemanning, nyanställda och personalomsättning 

 

Det talas ofta om en hög personalomsättning inom ekonomiskt 

bistånd, vilket förstås får en rad av konsekvenser. Dels blir det svårt 

att bygga upp en stabil personalgrupp (Håkansson, 2016). Vision 

(2017) menar också att det finns arbetsgrupper som aldrig är 

fulltaliga, vilket kan bidra till att arbetsbelastningen ökar för dem som 

stannar, som ibland får överta andras ärenden utöver sina egna. Att 

förlora flera kollegor på kort tid är påfrestande och oron att den egna 

arbetsbördan ska öka när kollegor försvinner förstärks. Med en hög 

personalomsättning påverkas även kunskapsbasen på arbetsplatsen – 

med hög omsättning försvinner mycket erfarenhet och det blir i vissa 

fall klienten som får informera sin nya utredare om viktiga delar i 

hens ärende. Något som är värt att belysa är att hanteringen av 

ärenden kan bli rättsosäker. En annan följd (Håkansson 2016; Vision 

2017) av den höga omsättningen är att introduktionen för nyanställda 

blir eftersatt. Nyanställda upplever ofta att uppgifter de ställs inför är 

för svåra i förhållande till den arbetslivserfarenhet de har. Den höga 

arbetsbelastningen och röriga situationen kan också leda till att 

nyanställda säger upp sig inom kort. 
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Digitalisering och automatisering 
 

Begreppen har i korthet beskrivits i begreppslistan men nedan 

redogörs djupare för hur digitalisering och automatisering kan 

användas och vilka för- och nackdelar det kan finnas med det. 

 

 

Digitalisering 

 

Det sociala arbetet är en professionell organisation som direkt 

påverkas av samhällets förändringar. Samhällsproblem förändras 

över tid, och i och med det, även mål och organisering av det sociala 

arbetet. Av den anledningen behöver socialt arbete, både som praktik 

och fält, kontinuerligt ny kunskap. Den digitala utvecklingen kan 

beskrivas som tre vågor:  

- Den första vågen ägde rum på 80/90-talet då digital teknik och 

tjänster infördes i arbetslivet. Tekniken användes då framförallt av 

ledningen för att kontrollera och styra arbetet, vilket innebar fler 

arbetsuppgifter av rapporterande karaktär och mer att göra utöver det 

vardagliga, redan befintliga arbetet. Dessa nya arbetsuppgifter 

upplevdes ofta som krångliga och ett påtagligt problem var att 

ledningens behov inte matchande användarnas (Svensson & Larsson 

2017, 2018). Den första digitaliseringsvågen kan kopplas till New 

Public Management (NPM), som innebar att organisations- och 

styrningsmetoder överfördes från det privata näringslivet till 

offentliga verksamheter. Ekonomisk rationalitet och en stark tilltro 

till utvärdering och olika mätlogiker, samt tydliga ansvars- och 

ledningsstrukturer får fokus, men på bekostnad av värden som 

inkludering, hälsa och återhämtning, menar Eriksson (2015).  

- Den andra digitaliseringsvågen är där vi befinner oss idag, med 

kommunikativa medel och sociala medier, som medfört nya 

möjligheter, men också, nya problem. Svensson & Larsson (2018) 

menar att vi ännu inte fullt vet konsekvenserna av denna våg, 

gällande t.ex. arbetsmiljö eller professionella identiteter. Vidare har 

gränsdragningen mellan arbete och fritid genom användandet av 

sociala medier blivit suddig.  

- Den tredje digitaliseringsvågen bidrar till en mer automatiserad 

och sömlös interaktion mellan olika system och syftet är att 
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underlätta för såväl organisation som brukare. Självlärande teknik, 

t.ex. artificiell intelligens (AI) nämns som del av denna utveckling, 

vilket skulle möjliggöra en ny nivå av effektivisering, individualisering 

och automatiskt lärande från en stor mängd information. Kanske 

skulle/kommer AI vara med som en femte pil i figuren nedan från 

SKRs rapport ”Automatiserad ärendehantering. Att frigöra tid för 

värdeskapande arbete”, s.5. 

 

 
 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter, enligt visionen som regeringen och SKR 

enades om i april 2016. Digitaliseringen ska främja en jämlik hälsa 

och välfärd, delaktighet och att tillvarata enskilda resurser, vilket 

inkluderar socialt arbete. Detta går hand i hand med vad Svensson 

och Larsson (2017, 2018) säger om att värna om människors 

demokratiska rättigheter. Socialtjänsten träffar många av de invånare 

som befinner sig i de mest utsatta situationer och att öka 

tillgängligheten till vård, behandling och stöd är ett av socialtjänstens 

viktigaste uppdrag. Genom att öka den digitala tillgängligheten kan 

detta ske och syftet är inte att tvinga in brukarna i det digitala spåret, 

utan bör ses som ett komplement till det traditionella fysiska mötet. 

En digitaliserad process öppnar nya möjligheter för brukaren att bli 

ett aktivt subjekt och innebär en maktförskjutning där 
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socialarbetarens makt minskar och brukarens makt ökar.  

 

Annergård (2018) påtalar att människors beteenden och 

förväntningar förändrats och menar att om människor kan storhandla 

eller öppna ett nytt bankkonto via mobilen när som helst på dygnets 

timmar, så vill de också kunna fråga, ansöka eller anmäla lika enkelt 

också hos det offentliga. Detta kan bidra till den delen av EBP som 

bygger på brukarens önskemål, erfarenhet och situation.  

 

 

Automatisering 

 

För att automatisera ärendehanteringsprocesser kan olika tekniker 

användas och nedan förklaras några av dem kortfattat. 

 

Verksamhetssystem är utvecklade för att stödja specifika 

ärendeprocesser och kommuner, landsting eller regioner kan ha 

mängder av olika verksamhetssystem för olika delar av verksamheten 

– ekonomi, bistånd, löner osv. Dock har dessa system ofta utformats 

så att informationen i dem bara kan användas i just det systemet 

vilket begränsar möjligheterna till att automatisera processer där 

uppgifter behövs från flera olika system (SKL, 2018). 

 

Robot process automation (RPA) är ett program eller en robot som 

kan göra det arbete människor vanligen gör när de arbetar i olika 

verksamhetssystem. RPA kan enbart agera utifrån regler som är 

angivna i förväg (algoritmer) och automatiserar alltså processer som 

är regelbaserade och repetitiva. Ett exempel på automation i samband 

med ekonomiskt bistånd är Trelleborgs kommun, som 2017 började 

använda en robot i handläggningen av försörjningsstöd (Svensson, 

2019). 

 

Även AI diskuteras i handläggningen av försörjningsstöd. En stor 

skillnad mellan RPA och AI är att RPA bara kan utföra 

standardiserade processer medan AI eftersträvar att på konstgjord 

väg kunna lära, lösa problem, dra slutsatser och planera – det vill 

säga; efterlikna människor kognitiva förmågor (a.a, 2019). 
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Varför behövs automatisering? 

 

Vanligen när man hör automatisering tänker man kanske först och 

främst på maskiner som gör farliga eller monotona moment så att 

människor ska slippa och istället kunna utföra uppgifter som inte 

maskiner kan. Men det kan också handla om att höja kvalitén på en 

tjänst eller vara, att sänka kostnader eller att avlasta personalen 

(Annergård & Mårtensson, 2018). 

 

Sveriges befolkning ökar snabbt, vilket ställer krav på kommuner och 

landsting att se till att välfärden ”hänger med” – det kräver ett ökat 

utbud av skola, äldreomsorg, sjukvård, bostäder, kollektivtrafik och 

mycket annat. De (a.a) menar att behovet av välfärdstjänster beräknas 

öka årligen med ca 1% under den kommande tioårsperioden. Med 

dagens arbetssätt skulle det innebära att man också behöver öka 

antalet anställda med ca 1%. Det motsvarar en genomsnittlig ökning 

på 15 000 anställda per år. Detta gäller förstås inte specifikt 

ekonomiskt bistånd, utan hela den kommunalt finansierade sektorn, 

men det ger ändå en förståelse av ett stort problem. Författarna 

menar att det finns en stor risk att välfärdens kvalitet inte kan 

upprätthållas med nuvarande arbetssätt. De förklarar att det vore 

orimligt att tro att välfärden kan byggas ut på samma sätt som det 

gjorts tidigare – genom reformer där samma eller ökad personaltäthet 

förutsätts. Istället kan kvalitén i välfärden höjas med nya arbetssätt 

och teknik som kräver mindre bemanning. Dels kan en nytta med 

automatiserad ärendehantering vara att tid frigörs för värdeskapande 

uppgifter (något vi sett i avsnittet om att arbeta med ekonomiskt 

bistånd efterfrågas). En annan är att ärenden kan hanteras dygnet 

runt, årets alla dagar. Ytterligare en handlar om en förbättrad 

arbetsmiljö med mindre stress och nöjdare medarbetare. Det skulle 

även vara lättare att göra olika former av analyser och 

statistikuppföljningar. För att nämna några anledningar till 

automatisering (Annergård & Mårtensson, 2018). 

 

 

Svårigheter med digitalisering och automatisering 

 

Observationer visar, enligt Svensson och Larsson (2018), att det 
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sociala arbetet idag både är och inte är digitaliserat. Analoga och 

digitala arbetsprocesser används ofta parallellt, t.ex. för handläggarna 

ofta anteckningar med block och penna i möten med brukare, för att 

sedan skriva in dessa i den digitala journalen. Den viktiga relationen 

med brukaren anses kunna störas om socialarbetaren tar med en 

dator eller skärm till mötet, så trots merarbetet väljer man därför att 

anteckna ”analogt”. Ett annat exempel är användandet av 

papperskalendrar även om det finns digitala kalendrar - något som 

ledde till dubbelarbete men även dubbelbokningar ibland.  

 

En annan utmaning handlar om hur olika handlingar ska hanteras 

och bevaras. Försök har gjorts att utveckla digitala signaturer men då 

har vissa myndigheter och instanser inte godkänt dem som ”äkta”, 

vilket ibland motiveras med hänsyn till säkerheten och vikten av ett 

”original” kan ibland betonas. En annan problematik rör de olika 

system som socialtjänsten använder för ärenden och dokumentation - 

de är inte alltid kompatibla eller integrerade med varandra, vilket kan 

försvåra informationsdelningen inom socialtjänstens olika delar 

(Svensson & Larsson, 2018). Ett annat exempel på problem som tas 

upp i Visions rapport (2017) är hur medarbetare fick bärbara datorer 

för att underlätta dokumentation vid klientmöten utanför 

arbetsplatsen, men då servern inte gick att komma åt utanför 

kommunhuset hjälpte det inte alls i praktiken.  

 

Vad gäller automatisering och utvecklingen av AI finns också där 

utmaningar. Tre av dem rör bl.a. säkerhetsrisker, jobbdynamik och 

äganderätten till data. Medveten skadlig dataanvändning och 

datamanipulering kan bli en stor säkerhetsrisk. Vad gäller 

jobbdynamiken kan arbetslösheten bli stor vid snabba 

arbetsmarknadsförändringar. Inom 20 år kan 53% av svenska arbeten 

automatiseras (Annergård & Mårtensson, 2018). 
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Utsatta grupper 
 

I tidigare avsnitt har främst socialsekreteraren varit i fokus medan 

kommande delar kommer beröra brukarna. Vilka faktorer som 

påverkar att människor behöver försörjningsstöd varierar över tid och 

är till mångt och mycket beroende av olika strukturella faktorer, t.ex. 

hur arbetsmarknaden ser ut eller hur socialförsäkringar så som 

arbetslöshetskassa eller sjukpenning fungerar. Behovet av 

försörjningsstöd påverkas också av t.ex. invandringens storlek eller 

ekonomiska kriser. På individuell nivå ser man att resursbrister i form 

av goda språkkunskaper (svenska), arbetslivserfarenhet och 

utbildning är vanliga orsaker till biståndstagande (Steive, 2015). 

 

 

Ensamstående mödrar 

 

Ensamstående kvinnor är en, visar mycket samhällsvetenskaplig 

forskning, ekonomiskt utsatt grupp och det finns en rad olika 

förklaringar till detta.  

 

Kvinnor arbetar i stor utsträckning inom den offentliga sektorn där 

lönerna ofta är lägre än inom privat sektor och kvinnor tjänar 

generellt mindre än män, trots samma arbete. Då kvinnor i högre 

utsträckning sköter föräldraledighet och vård av barn (vab) är de 

förstås mer beroende av olika ersättningar från socialförsäkringar, 

vilket också påverkar nettoinkomsten (Stranz & Wiklund. 2014). De 

kan inte heller dra nytta av stordriftsfördelarna som parhushåll har, 

eller omfördelningar av resurser mellan föräldrar. Man kan se att 

ensamstående mödrar, jämfört med andra kvinnor, får färre insatser 

som är inriktade mot arbetsmarknaden, trots att det finns studier som 

visar att ensamstående kvinnor med barn har den starkaste 

motivationen till att lönearbeta (Socialstyrelsen, 2018). 

 

 

Våldsutsatta kvinnor 

 

Ekström (2016) säger att den första svenska avhandlingen som 

berörde mäns våld mot kvinnor skrevs 1987 och nästa kom fyra år 
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senare. Forskning kring fenomenet är alltså relativt nytt och Ekström 

säger vidare att den tog fart först på 2000-talet. Den vanligaste typen 

av våld i nära relationer, som utövas av och mot vuxna, är män som 

utövar våld mot en kvinna han har eller har haft ett förhållande med. 

Det innebär att den utsatta ofta har starka emotionella band till 

utövaren, vilket i sin tur försvårar möjligheten till uppbrott. Vanligtvis 

sker våldet i den egna bostaden och intensiteten ökar ofta ju längre 

relationen fortgår, vilket urskiljer denna typ av våld mot andra 

övergrepp. Våldet kan ta olika uttryck – fysiskt, psykiskt eller sexuellt. 

Det många upplever som svårast att värja sig mot är kränkningar, 

psykologisk nedbrytning och försök till isolering som psykiska 

övergrepp ofta innebär. 

 

Flera studier visar (Ulvestig & Panican, 2015), att försörjning är en 

viktig del i att en våldsutsatt kvinna ska kunna lämna en våldsam 

partner. Våldsutsatta kvinnor är ofta särskilt ekonomiskt sårbara 

vilket beror dels på nedsatt arbetsförmåga, psykiska och fysiska 

skador och skyddsaspekter och dels på att de våldsutövande männen 

inte sällan använder ekonomin som ett sätt att kontrollera kvinnor. På 

så vis kan dessa kvinnor sakna både kunskap om och tillgång till 

ekonomiska resurser.  

 

Det svenska välfärdssystemet bygger på sociala rättigheter och dit hör 

bl.a. ekonomiskt bistånd. Välfärdssystemets utformning är väsentligt 

för de våldsutsatta kvinnor som saknar förmåga att försörja sig.  

 

Ekström (2016) förklarar att arbetet med kvinnor som utsatts för våld 

i nära relationer ofta beskrivs som svårt eller besvärligt och det finns 

en risk att våldet neutraliseras och att kvinnornas utsatthet därmed 

försummas. Att våld mot kvinnor inte bemöts på ett adekvat sätt är 

kritik som riktats mot socialarbetare. Detta är något som kan leda till 

en känsla av maktlöshet för den utsatta kvinnan, likt upplevelsen i 

relationen med psykisk eller fysisk misshandel. Det vare sig 

förebygger våld i en framtida relation eller blir ett stärkande stöd. 

Kanske är detta eftersviter från en tid då samhället knappt såg våld 

mot kvinnor som ett problem, utan snarare en naturlig del av en 

äktenskaplig relation. Våld i hemmet var en privatsak och bilden av en 

kvinnomisshandlare var en ”alkoholiserad man som utövade mycket 
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grovt våld” (Ekström, 2016, s.44). Många kvinnor söker främst stöd i 

sin privata sfär, så kallat informellt stöd, av vänner, familj och 

släktingar. I takt med att våldet blir allvarligare ökar benägenheten att 

söka hjälp och först i ett senare skede söker de formella kontakter 

(polis, socialtjänst, kvinnojourer o.dyl.) (Ekström, 2016).  

 

I en SOU-rapport (2015) skriver författarna att det finns vissa grupper 

av kvinnor med särskild sårbarhet, som löper högre risk att utsättas 

för våld än kvinnor i allmänhet. På listan över särskilt utsatta kvinnor 

nämns bl.a. kvinnor i ekonomisk utsatthet, kvinnor med 

funktionsnedsättning och kvinnor som tillhör en 

minioritetsbefolkning. De framhåller att myndigheter och 

organisationer kan sakna beredskap för att möta dessa kvinnor och 

behovet av hjälp och det stöd som de behöver. Vidare förklarar de hur 

våldet inte bara måste vara aktiva våldshandlingar utan också kan 

handla om försummelse, att t.ex. inte få tillräckligt att äta eller dricka 

eller tillgång till medicin man behöver. 

 

 

Utrikes födda 

 

Det råder stora skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda vad 

gäller ekonomiskt bistånd. Skillnader i ekonomiskt bistånd är 

skillnaden mellan utrikes födda och inrikes födda mycket större än 

skillnaderna mellan könen (Socialstyrelsen, 2018). Enligt 

Socialstyrelsens egna statistik utgjorde utrikes födda år 2016 ca 20% 

av Sveriges befolkning i åldrarna 18-64 år, men utgjorde nästan 60% 

av alla biståndstagare. En stor förklaring till detta är att de inte hunnit 

kvalificera sig för ersättning från t.ex. a-kassa eller sjukpenning. 

Utrikes födda kvinnor har den högsta andelen både långvarigt 

ekonomiskt bistånd (10-12 månader under ett år) och mycket 

långvarigt ekonomiskt bistånd (minst 27 månader under en 

treårsperiod med uppehåll högst två månader i rad). Näst högst andel 

var utrikes födda män (Socialstyrelsen, 2018). Man har sett att bland 

utrikes födda är människor från fattiga länder samt immigranter från 

Sydeuropa och länder utanför Europa i högre grad i behov av bistånd 

(Björk et al, 2016).  

 Barn 
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Ett område som verkar relativt väl utforskat är barn i samband med 

ekonomiskt bistånd. Här finns mycket forskning att läsa, vilket visar 

sig i hur stor denna del är jämfört med en del andra delar i arbetet.  

Nedan redogörs för några särskilt utsatta grupper av barn. 

 

 

Barn i fattiga familjer  

 

Unicef (2016) gjorde en rapport som fokuserar på ekonomiska villkor, 

utbildning, hälsa och välmående, med syftet att undersöka skillnader 

mellan de tio procent barn som har det sämst ställt jämfört med 

gruppen barn vars levnadsförhållanden ligger i mitten av skalan. 

Majoriteten av unga och unga vuxna har goda uppväxt- och 

levnadsvillkor i Sverige då välståndet och ekonomiska förutsättningar 

ökat senaste tjugo åren. Sverige kom på plats 23 av 35 på listan 

mellan barn som har generellt bra levnadsvillkor och barn med 

mycket dåliga levnadsvillkor. Kortfattat är klyftan stor mellan barn 

vars ekonomi, utbildning, hälsa och mående är bra och de barn som 

har det mycket dåligt ställt. Det beror på att den fattigaste delen av 

befolkningen växt och dessa har inte fått del av den generella 

förbättringen. Att en låg ekonomisk standard påverkar 

levnadsvillkoren negativt för ungdomar och unga vuxna framkommer 

tydligt – ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, bristande relationer 

till föräldrar och vänner, utsatthet för brott och otrygghet, 

kriminalitet, dåliga studieresultat, arbetslöshet och bidragsberoende 

är några av de risker som rapporten visar. Särskilt drabbade är 

ungdomar som bor med ensamstående föräldrar, oftast modern, bor i 

hushåll med låg socioekonomisk status eller har utrikesfödda 

föräldrar (Forte, 2018).  

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2015) löper ekonomiskt utsatta 

barn 131% högre risk att avlida under barndomen än ej ekonomiskt 

utsatta barn. En ständig oro över pengar kan tänkas påverka 

föräldraskapets kvalitet och förklara sambandet mellan ekonomisk 

utsatthet och olika former av misshandel och vanvård av barn. 

 

Det finns olika förklaringsmodeller inom såväl psykologisk som 
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sociologisk teori runt hur bristande ekonomi eventuellt kan påverka 

barns utveckling på sikt. En grundläggande modell handlar om 

ekonomisk deprivation där man antar att brister på resurser i form av 

t.ex. fritidsaktiviteter och leksaker, kan leda till att stimulansen för att 

utvecklas optimalt inte är tillräcklig. Både barns emotionella och 

kognitiva utveckling anses kunna få negativa konsekvenser av 

påtagliga materiella resursbrister. En annan förklaringsmodell 

handlar om att barn till fattiga föräldrar genom 

socialiseringsprocessen kan lära sig av sina föräldrar att det 

ekonomiska biståndet kan vara en försörjningskälla – med andra ord; 

barnen ”ärver” en understödstagaranda, s.k. ”generationsöverföring”. 

Risken att bli biståndstagare som vuxen är förhöjd om ett barn har 

biståndstagande föräldrar. Ytterligare en modell rör en stressteori där 

föräldrar påverkas negativt av olika faktorer som barnen kan ta skada 

av i det långa loppet. Bristande hushållsekonomi kan vara en sådan 

faktor, som skapar dissonanser i familjen. De påpekar dock att 

flertalet av förklaringsmodellerna och empiriska studier är utvecklade 

och genomförda i USA, där fattigdomsutbredningen skiljer sig 

avsevärt från Sverige. Resurssvaga svenska familjer har en annan 

(bättre) materiell standard jämfört med USA. Det har gjorts några få 

studier i Sverige där man följt upp barn till biståndstagare i vuxen 

ålder och man har sett även här att risken är större att själv bli 

biståndstagare jämfört med dem som inte vuxit upp i familjer i behov 

av ekonomiskt stöd. Författarna till dessa studier är dock noga med 

att påpeka att sambandet inte behöver vara kausalt, då andra faktorer 

i barnens livssituationer likaväl kan orsaka sambandet (Stranz och 

Wiklund, 2014).  

 

Enligt Stranz & Wiklund (a.a) drar forskare ofta slutsatser om barns 

ekonomiska situation beroende på föräldrarnas inkomster, utan att 

veta hur inkomsterna i familjen faktiskt fördelas. Då föräldrar med 

ekonomiska resursbrister ofta prioriterar barnens behov framför sina 

egna och försöker hålla dem skadelösa kan man inte säga att alla barn 

i bidragshushåll skulle leva under så mycket sämre ekonomiska 

förutsättningar än andra barn. Även om barnens ekonomiska 

situation såklart kan påverkas av föräldrarnas inkomster. 

Tyngdpunkten vid studier av barnfattigdomens risker har tidigare 

legat på längre sikt, medan den nya barndomssociologin fokuserar på 
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barns situation här och nu. Man har sett att det råder en stor 

heterogenitet i barnens strategier och upplevelser, vilket går hand i 

hand med tanken om att barn inte är en universell kategori, utan 

unika subjekt. Såväl internationella som de relativt få gjorda svenska 

studier kring barns upplevelser visar tre liknande resultat. För det 

första, att barnen inte lider så mycket av resursbristen i sig, utan 

snarare av den sociala exkludering som ofta kommer med bristfällig 

ekonomi. Här pratar författarna om aktiv och passiv exkludering där 

aktiv kan vara att man blir retad för bristen av märkeskläder eller 

andra materiella ting och passiv att barn själva känner ett utanförskap 

på grund av situationen de är i. För det andra har barn olika strategier 

för att hantera sin situation och har därmed ett tydligt aktörskap. Det 

kan vara att minimera stigmatiseringsupplevelser genom att inte 

umgås med kamrater från med välbärgade hemförhållanden, eller att 

försöka förbättra sin situation genom att söka hjälp från nätverk 

utanför familjen. För det tredje är familjen en viktig sfär där barnens 

handlingsstrategier anpassar sig efter resursbristerna. Föräldrarna 

prioriterar som sagt ofta barnens behov och försakar de egna men 

barnen bidrar ofta själva till att försöka minska resursbristernas 

skadeverkning. Genom att också undertrycka sina egna behov, eller 

försöka underlätta för föräldrarna på andra vis, olika hushållssysslor 

t.ex. (Stranz & Wiklund, 2014). Björktomta och Eriksson (2016) 

förklarar hur barnens aktörskap innebär både ett praktiskt och 

emotionellt ansvarstagande och leder till erfarenheter och strategier 

som vanligen inte förknippas med barndomen och att detta inte alltid 

är positivt för barnen.  

 

Barn i familjer med psykisk ohälsa 

 

Ett barns uppväxt påverkas när en förälder har allvarliga psykiska 

problem. Utifrån barns erfarenheter av föräldrar med psykisk ohälsa 

har man identifierat fem variabler som har stor betydelse för barnets 

upplevda barndom; 

- Kön – både barnets och förälderns kön är av betydelse. En mammas 

svårigheter påverkar barnen mer än om pappan är 

”problemföräldern” och när det gäller barnen är flickor mer 

känslomässigt involverade än pojkar i föräldrarnas problematik. 
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Flickor tar ett större ansvar än pojkar för inte bara föräldrarnas 

situation men också för yngre syskon.  

- Relationer rör både föräldrarnas relation, barn och föräldrars 

relation och relation till såväl det personliga som det professionella 

nätverket. Hela familjen påverkas av en konfliktfylld relation mellan 

föräldrar där gräl och aggressivitet uppstår. Där kan goda relationer 

till olika nätverk innebära både praktiskt och känslomässigt stöd för 

barnen, medan bristfälliga relationer till nätverken kan innebära att 

utsattheten för barnen ökar.  

- Förälderns problematik handlar om hur förälderns svårighet tar sig 

uttryck. Påfrestningarna ser förstås helt olika ut om föräldern har t.ex. 

akuta psykoser eller plötsliga våldsamma vredesutbrott. Vidare är den 

”totala problembelastningen” i familjen ytterligare avgörande – 

trångboddhet, fattigdom och omsorgskrävande syskon nämns som 

faktorer som innebär en ökad social utsatthet.  

- Kommunikation handlar om hur information kring föräldrars 

problem hanteras inom och utom familjen och i vilken utsträckningen 

barn förstår förälderns svårigheter och hur involverat barnet är, både 

praktiskt och känslomässigt, i svårigheterna. Ingående kännedom gör 

att barnet lättare involveras och tar större (för stort) ansvar medan 

fattig kommunikation minskar barnets möjligheter till att be om 

hjälp.  

- Social situation. Den sista variabeln handlar om familjen och hur 

båda föräldrarnas sociala situation har betydelse för hur barn 

upplever barndomen. Föräldrar med allvarliga psykiska problem har 

ofta en sämre socioekonomisk standard (Björktomta & Eriksson, 

2016). 

 

Barn i familjer där våld förekommer 

 

Vart tionde barn i Sverige har upplevt våld från ena föräldern mot den 

andra och så mycket som vart tjugonde upplever våld ofta. 

Riskfaktorer för våld mot kvinnor innebär också ökade risker för 

barnen och det är oftast barnets pappa som utsätter mamman för 

våld. Det finns idag omfattade forskning kring att många av de män 

som utövar våld mot kvinnor även utsätter barnen i familjen, vilket 

säger mycket om våldsutövande mäns brister som omsorgspersoner. 

Även om inte barn själva utsätts för våldet är andra sätt att uppleva 
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våld (se, höra) en form av psykisk barnmisshandel. Utöver den fysiska 

misshandel våldsutsatta kvinnor råkar ut för är våldet nedbrytande 

för relationen mellan mor och barn genom att mannen undergräver 

mamman (SOU 2015:55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samband mellan ekonomi och hälsa 
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Inkomst och hälsa och sambandet mellan dessa finns såväl i Svenska 

som internationella studier väl belagt. Ekonomiska begränsningar 

påverkar möjligheter till såväl den fysiska hälsan som deltagande i 

olika sociala sammanhang. Vidare finns starka samband mellan 

ohälsa, arbetslöshet och att ha en dålig ekonomi och utsatthet för våld 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Kommissionen för jämlik hälsa fick 2016 ett uppdrag av regeringen 

att sammanställa kunskap om ojämlikhet i psykisk hälsa och de 

definierar ojämlikhet i hälsa på följande sätt: ”systematiska 

skillnader i hälsa mellan sociala grupper” (SOU 2017:47, s.33).  

 

Folkhälsomyndigheten (2017) har gjort en kunskapssammanställning 

där man redovisar aktuell forskning och analyser av svensk data om 

skillnaderna i psykisk hälsa kopplat till t.ex. socioekonomisk status, 

kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och utländsk 

bakgrund. Man såg att ojämlikheter i psykisk hälsa har både 

socioekonomiska grunder som inkomst och utbildning och 

diskrimineringsgrunder utifrån funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller kön.  

 

”Sambandet mellan inkomst och psykisk hälsa går åt båda hållen, 

och är dessutom självförstärkande; psykisk ohälsa kan leda till 

inkomstbortfall och inkomstbortfall kan leda till psykisk ohälsa.” 

(Folkhälsomyndigheten, 2017, s.109) 

 

I grupper som t.ex. homosexuella, arbetslösa eller mottagare av 

ekonomiskt bistånd är förekomsten av psykiska besvär högre. Sociala 

grupper har olika tillgång till betydelsefulla resurser för hälsan, varvid 

ojämlikhet i hälsa uppstår. Dessa olika resurser är sammankopplade 

och samspelar och förstärker varandra genom hela livet. Därmed är 

hälsa såväl en förutsättning för som ett resultat av andra viktiga 

faktorer (som arbete, försörjning och utbildning). I alla åldersgrupper 

finns det socioekonomiska skillnader och oavsett om inkomst eller 

utbildning används som mått på socioekonomisk status framgår att 

de med högre socioekonomisk position genomgående har bättre 

psykisk hälsa (Folkhälsomyndiheten, 2017). 
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Det finns två grundläggande förklaringar till hur låga inkomster kan 

påverka hälsan, menar Bergmark (2015). Dels finns det en direkt 

effekt där knappa ekonomiska resurser minskar möjligheten till att 

göra bra val avseende exempelvis matvanor, motion eller 

vårdmöjligheter. Och för det andra är inkomst en viktig markör för 

hur människor statusmässigt positionerar sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långvarigt bistånd 
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Socialstyrelsen (2017) definierar långvarigt biståndstagande som att 

man fått bistånd i minst tio månader på en tolvmånadersperiod. 

Mycket långvarigt biståndstagande definieras som bistånd i minst 

27 månader under en treårsperiod, med uppehåll högst 2 månader i 

rad. Biståndsberoende under en längre period är särskilt kopplat till 

ohälsa, invandrarbakgrund och låg utbildningsnivå (Steive, 2015).  

Som nämnts tidigare under rubriken utrikes födda, i avsnittet om 

utsatta grupper, har utrikes födda kvinnor den största andelen 

långvarigt och mycket långvarigt bistånd, följt av utrikes födda män. 

Jonasson (2015) framhåller att vistelsetiden för en utrikes född är av 

stor betydelse när det gäller biståndsmottagandets längd och 

omfattning. Först efter 15 år i landet är biståndsmottagandet 

jämförbart mellan svenskfödda och utrikes födda. 

 

 

Förändrade kvalifikationskrav 

 

Såväl i Sverige som i den övriga industrialiserade världen har det 

sedan flera decennier pågått en stor strukturomvandling av 

arbetslivet. Varu- och industriproduktionen har fått minskad 

betydelse medan produktion av tjänster istället fått större betydelse. 

Utveckling av teknik har skett fort och enklare och rutinmässiga yrken 

försvinner (Jonasson, 2015). Kvalifikationskraven på 

arbetsmarknaden förändrats, i den riktning att många jobb idag 

kräver en lång utbildning samtidigt som de okvalificerade jobben 

försvunnit. Det leder inte bara till att människor utan utbildning har 

svårare att få jobb utan också till att många är överutbildade för de 

jobb de har, vilket i sin tur utkonkurrerar dem med lägst utbildning. 

Kortare utbildning, begränsade politiska och ekonomiska resurser, 

sämre psykisk och fysisk hälsa samt sämre arbetsmarknads-

förankring sammanhänger med ett längre bidragsmottagande. Långa 

perioder med ekonomiskt bistånd kan i sig självt utgöra ett hinder för 

etablering av självförsörjning. Bergmark (2015) kallar denna 

självförstärkande effekt för ”negativt varaktighetsberoende”, vilket 

innebär att erfarenheter av långvarigt ekonomiskt bistånd påverkar 

möjligheter, preferenser och beteenden negativt. 
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Ojämlikhet inom ekonomiskt bistånd 

 

Ett citat får inleda denna del, som handlar om ojämlikhet inom 

ekonomiskt bistånd: 

 

Till skillnad från ”olikhet” (som beskriver skillnader) innehåller 

termen ”ojämlikhet” också en värdering som lyfter fram att 

skillnaden är orättvis i någon mening – kanske också med tillägget 

att det är en orättvisa som man på något sätt bör kunna göra något 

åt” (Janlert, 2016, s.11) 

 

Janlert (2016) förklarar skillnaden på olikhet och ojämlikhet bra; att 

män är längre än kvinnor är inget som vi ser som ojämlikt, utan en 

olikhet. Att kvinnor får mindre lön än män i samma yrke ses däremot 

som en ojämlikhet av de flesta. Vi har sett att ensamstående mödrar 

och utlands födda kvinnor är extra utsatta, men vad kan vi se mer? I 

en kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur 

ett jämställdhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2018), framgår att vissa 

kommuners biståndshandläggare har stereotypa förhållningssätt till 

kvinnor och män. Dessa stereotypiska förhållningssätt styr 

bedömningar av personers situationer och likaså insatsfördelningen. 

Män får insatser som är mer tydligt inriktade mot arbeten trots att de 

kan sakna utbildning och arbetserfarenhet, men får oftare avslag på 

ansökan om ekonomiskt bistånd om de uteblir från given insats, 

jämfört med kvinnor. För kvinnor står istället familjesituationen i 

fokus och färre insatser inriktade mot arbetsmarknaden ges. Däremot 

får de mer sällan avslag på ekonomiskt bistånd vid uteslutande från 

insatser. Vad gäller befintliga insatser ser man utbudet ofta också är 

stereotypa och inte anpassade efter individen, det är ofta personen 

som får anpassa sig efter insatsen istället för tvärtom. 

 

I samma kartläggning (Socialstyrelsen, 2018) framkommer att det är 

vanligt att man pratar med båda parter i ett gemensamt hushåll i 

planeringen mot försörjning, och att det då är vanligt att mannen för 

både sin och kvinnans talan, varvid kvinnans behov lätt glöms bort. I 

vissa kommuner uppges datasystem avgöra vem i hushållet som får 

beslut och information (hemskickade i sitt namn), vilket kan resultera 

i att andra parten inte tar del av det som skickas ut, vilket inte är 
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jämställt. En annan fråga som diskuteras är huruvida handläggaren 

får lägga sig i hur hushållet fördelar biståndet. Att dela lika kan anses 

mer jämställt men där finns en oro att en sådan uppdelning ibland 

kan skapa konflikter och trappa upp våld om det förekommer. 
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Diskussion och slutsats 

 

Frågorna som detta arbete avsåg besvara löd: 

- Vad finns det för svensk forskning gällande ekonomiskt bistånd och 

vad säger den? 

- Vilka områden av ekonomiskt bistånd är mest belysta, och vilka 

områden blir därmed utelämnade? 

 

Till att börja med har det framgått i detta arbete, vilket också 

påpekats av flera andra, att svensk forskning om ekonomiskt bistånd 

är eftersatt. Det finns däremot många uppsatser på ämnet, skrivna av 

studenter på olika universitetsprogram, så ett stort intresse för ämnet 

finns, vilket bådar gott. Kanske dessa framtida anställda på olika 

organisationer ser ett värde i att prioritera det ekonomiska biståndet 

och därför bidrar till att mer forskning görs på området. 

 

Man kan också se att vissa områden finns det betydligt större andel 

forskning kring i samband med ekonomiskt bistånd – t.ex. barn och 

hur de påverkas av att växa upp i familjer med ekonomiskt bistånd, 

eller i hem där det förekommer våld och psykiskt ohälsa. Det finns 

också en del om våldsutsatta kvinnor och hur de påverkas av en dålig 

ekonomi. Att socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd har ett tufft 

yrke och många utmaningar är något man också hittar mycket 

information om. Men det finns mycket kvar att önska och därför 

kommer nedan några förslag på frågor som kan vara intressanta för 

framtida forskning:  

- Systematisk uppföljning överlag, vilka insatser fungerar och leder till 

långvarig aktivitet? 

- Insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv – vilka insatser ges till 

män respektive kvinnor och varför får kvinnor och män olika insatser, 

som i olika utsträckningar leder till arbete, om målet är 

självförsörjning? 

- Utrikes födda nämns som en utsatt grupp men det finns inte särskilt 

mycket forskning kring den i samband med ekonomiskt bistånd. Vad 

finns det för utmaningar där? 

- Hur påverkas andra ofta diskrimineringsutsatta grupper, t.ex. äldre 

eller människor med funktionsnedsättning, av att behöva ekonomiskt 

bistånd och vilka insatser finns för dem? 
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- I och med ambitionen att arbeta utifrån EBP behövs det mer 

forskning kring brukarinflytandet. Känner sig biståndstagande 

delaktiga i processen mot självförsörjning? Känner de att de kan och 

får påverka samtalen?  

- Etik kopplat till socialsekreterarens roll – vad får/bör hen göra eller 

inte göra? 

- Samverkan mellan olika myndigheter, för att underlätta för 

socialsekreterarna, men framförallt brukarna. 

 

Det finns flera utmaningar, både för de som arbetar med ekonomiskt 

bistånd och de som är i behov av det. Det är viktigt att kunna få en 

helhetsbild av området. Förhoppningen är att detta arbete gett en 

tydligare bild av forskningsläget och att detta arbete kan vara en del 

av det fortsatta arbetet på regional nivå. 
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