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När	  uppgiften	  är	  att	  fundera	  över	  hur	  morgondagens	  ekonomiska	  bistånd,	  
eller	  försörjningsstöd	  –	  i	  vardagligt	  tal	  kallat	  socialbidrag	  –	  ska	  se	  ut	  finns	  
det	  anledning	  att	  utgå	  ifrån	  de	  grundtankar	  som	  formar	  vårt	  samhälle.	  	  

Den	  viktigaste	  grundplåten	  är	  den	  solidariska	  –	  ”Av	  var	  och	  en	  efter	  
förmåga,	  åt	  var	  och	  en	  efter	  behov”.	  Den	  tanken,	  som	  första	  gången	  
formulerades	  i	  Nya	  testamentets	  Apostlagärningarna,	  präglar	  såväl	  vårt	  
skattesystem	  som	  vår	  välfärdsmodell.	  I	  skattesystemet	  syns	  det	  i	  
progressiviteten	  i	  skatteskalan.	  Vi	  har	  inte	  platt	  skatt,	  utan	  tänker	  oss	  att	  
den	  som	  tjänar	  mer	  ska	  betala	  mer,	  både	  i	  kronor	  och	  procent,	  även	  om	  
han	  eller	  hon	  inte	  utnyttjar	  den	  skattefinansierade	  välfärden	  mer.	  Åt	  var	  
och	  en	  efter	  behov	  handlar	  i	  praktiken	  om	  avgiftsfri	  skola,	  vård	  och	  omsorg	  
(med	  undantag	  för	  mindre	  avgifter	  som	  patientavgifter,	  maxtaxa	  mm).	  Vi	  
betalar	  till	  exempel	  inte	  mer	  i	  skatt	  för	  att	  vi	  ofta	  använder	  sjukvården.	  Den	  
som	  behöver	  får	  mer,	  och	  med	  till	  exempel	  högkostnadsskyddet	  slår	  den	  
solidariteten	  till	  relativt	  tidigt.	  	  

Den	  andra	  grundprincipen	  vi	  baserar	  välfärds-‐	  och	  trygghetssystemen	  på	  är	  
generell  välfärd	  istället	  för	  residualvälfärd,	  det	  vill	  säga	  att	  vi	  ska	  ha	  en	  
välfärdsmodell	  som	  alla	  på	  olika	  sätt	  får	  fördelar	  av,	  och	  inte	  en	  modell	  som	  
mer	  liknar	  välgörenhet	  för	  de	  allra	  mest	  utsatta.	  

Till	  det	  kommer	  det	  tredje	  tydliga	  vägvalet	  vi	  gjort	  att	  förmåner	  ska	  vara	  
kontanter	  istället	  för	  naturaförmåner.	  Redan	  på	  50-‐talet	  gjordes	  valet	  att	  
de	  som	  behövde	  stöd	  skulle	  få	  pengar	  att	  köpa	  det	  de	  behövde,	  istället	  för	  
att	  få	  ett	  par	  offentligt	  producerade	  skor	  från	  en	  central	  skocentral.	  
Vägvalet	  handlade	  om	  att	  vi	  inte	  skulle	  mäta	  människors	  fattigdom	  eller	  
tydligt	  peka	  ut	  dem.	  Huvuddragen	  i	  det	  vägvalet	  ligger	  fortfarande	  fast.	  

Ur	  dessa	  vägval	  för	  en	  solidarisk,	  generell	  och	  kontantbaserad	  välfärd	  har	  
våra	  välfärdssystem	  vuxit	  fram.	  Därför	  har	  vi	  en	  generell	  välfärd	  med	  
barnomsorg,	  skola	  och	  sjukvård	  för	  alla	  kompletterade	  med	  
inkomstbaserade	  trygghetssystem	  som	  sjuk-‐,	  föräldra-‐	  och	  
arbetslöshetsförsäkringen.	  De	  system	  som	  bryter	  av	  något	  mot	  dessa	  
grundprinciper	  är	  till	  exempel	  äldreomsorgen	  (där	  större	  avgifter	  betalas	  
för	  boende	  mm)	  samt	  försörjningsstöd	  som	  grundar	  sig	  på	  forna	  tiders	  
fattigvårdslagstiftning.	  Även	  fackförbundens	  inkomstförsäkringar	  samt	  
pensionssystemet	  ligger	  delvis	  utanför	  de	  här	  grundprinciperna.	  

  

Allt  större  undantag  inom  systemen  

Men	  dessa	  grundprinciper	  har	  sina	  undantag	  även	  inom	  systemen.	  
Grundprincipen	  ”av	  var	  och	  en	  efter	  förmåga,	  åt	  var	  och	  en	  efter	  behov”	  
borde	  innebära	  att	  alla	  som	  är	  sjuka	  får	  sjukförsäkring,	  eller	  sjuk-‐	  eller	  
aktivitetsersättning	  (S/A-‐ersättning).	  Så	  är	  det	  inte!	  Samma	  grundprincip	  
borde	  rimligen	  även	  gälla	  arbetslöshetsförsäkringen	  i	  den	  mening	  att	  alla	  
arbetslösa	  fick	  arbetslöshetsersättning.	  Så	  är,	  som	  vi	  väl	  vet,	  inte	  heller	  
fallet.	  På	  samma	  sätt	  anser	  de	  flesta	  att	  föräldrar	  ska	  kunna	  vara	  
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föräldralediga	  med	  sina	  nyfödda.	  Så	  är	  i	  stor	  omfattning	  fallet,	  om	  man	  inte	  
tycker	  att	  man	  ska	  kunna	  vara	  hemma	  väsentligt	  mycket	  längre	  än	  14	  
månader	  per	  barn,	  eller	  att	  pappor	  också	  borde	  (kunna)	  vara	  hemma	  med	  
sina	  nyfödda,	  men	  är	  det	  i	  väsentligt	  mindre	  utsträckning	  än	  mammor.	  	  

Försörjningsstödets	  uppgift	  är	  att	  vara	  samhällets	  sista	  skyddsnät	  för	  den	  
som	  inte	  kan	  försörja	  sig	  själv	  och	  det	  ska	  garantera	  en	  skälig	  levnadsnivå.	  
Tanken	  är	  också	  att	  det	  ska	  vara	  en	  tillfällig	  hjälp.	  Tre	  begrepp	  är	  centrala	  
här:	  ”sista	  skyddsnät”,	  ”skälig	  levnadsnivå”	  och	  ”tillfällig	  hjälp”.	  	  

Det	  andra	  begreppet	  ”skälig	  levnadsnivå”	  är	  en	  del	  av	  solidaritetstanken	  ”åt	  
var	  och	  en	  efter	  behov”	  –	  en	  princip	  som	  anses	  uppnådd	  med	  ”skälig	  
levnadsnivå”.	  Detta	  är	  en	  viktig	  principfråga,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  att	  
tanken	  med	  ”skälig	  levnadsnivå”	  är	  att	  man	  ska	  ha	  större	  
handlingsutrymme	  än	  existensminimum.	  

I	  detta	  sammanhang	  kommer	  vi	  dock	  i	  huvudsak	  att	  fokusera	  på	  ”sista	  
skyddsnät”	  och	  ”tillfällig	  hjälp”	  som	  centrala	  begrepp	  att	  ta	  sin	  
utgångspunkt	  i.	  Det	  sista	  skyddsnätet	  implicerar	  att	  det	  finns	  andra	  
skyddsnät	  som	  tidigare	  fångar	  upp	  den	  som	  är	  utan	  försörjning.	  Det	  första	  
skyddsnätet	  (för	  personer	  i	  yrkesverksam	  ålder)	  är	  så	  klart	  eget	  
förvärvsarbete.	  4,2	  miljoner	  människor	  i	  Sverige	  har	  sin	  försörjning	  från	  
eget	  arbete.	  Det	  utgör	  mindre	  än	  hälften	  (44	  %)	  av	  hela	  befolkningen	  (drygt	  
9,5	  miljoner),	  men	  av	  befolkningen	  mellan	  15	  och	  74	  år	  är	  det	  närmare	  60	  
procent	  och	  av	  arbetskraften	  är	  de	  82	  procent,	  vilket	  så	  klart	  är	  den	  
intressantaste	  andelen.	  	  

För	  de	  i	  befolkningen	  som	  inte	  får	  sin	  försörjning	  från	  eget	  lönearbete	  och	  
som	  inte	  är	  försörjda	  av	  den	  egna	  familjen,	  är	  unga,	  studerande	  eller	  
pensionärer	  finns	  bland	  annat	  sjuk-‐,	  arbetslöshets-‐,	  och	  
föräldraförsäkringen.	  Och	  om	  försörjningsstödet	  ska	  vara	  det	  sista	  
skyddsnätet	  är	  det	  rimligt	  att	  de	  här	  systemen	  är	  så	  heltäckande	  att	  
arbetslösa,	  sjuka	  och	  småbarnsföräldrar	  har	  sin	  försörjning	  säkrad	  i	  de	  här	  
tre	  socialförsäkringssystemen	  istället	  för	  i	  försörjningsstödet.	  Så	  är	  INTE	  
fallet	  för	  alldeles	  för	  många	  ska	  visa	  sig.	  

	  

Arbetslöshetsförsäkringen  borde  försäkra  vid  arbetslöshet  

Idag	  vet	  vi	  att	  av	  dem	  som	  är	  inskrivna	  på	  Arbetsförmedlingen	  (och	  alltså	  är	  
arbetslösa)	  har	  bara	  var	  fjärde	  arbetslöshetsersättning.	  Av	  alla	  arbetslösa	  är	  
det	  bara	  fyra	  av	  tio.1	  Långt	  fler	  än	  hälften	  av	  de	  arbetslösa	  får	  alltså	  förlita	  
sig	  på	  andra	  trygghetssystem	  än	  den	  arbetslöshetsförsäkring	  vars	  syfte	  
ändå	  är	  att	  försäkra	  för	  inkomstbortfall	  vid	  arbetslöshet.	  Att	  dessutom	  
endast	  tre	  procent	  av	  de	  som	  tidigare	  hade	  en	  heltidslön	  får	  ut	  80	  procent	  
av	  den	  tidigare	  lönen	  i	  ersättning	  visar	  tydligt	  att	  systemet	  varken	  är	  
heltäckande	  eller	  ens	  följer	  grundtanken	  i	  den	  svenska	  välfärdsmodellen,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lägesbeskrivning	  av	  arbetslöshetsförsäkringen	  våren	  2011,	  Samorganisationen	  
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att	  det	  ska	  skapa	  inkomsttrygghet	  och	  vara	  den	  omställningsförsäkring	  den	  
var	  tänkt	  som.	  Med	  såväl	  ett	  medlemsvillkor	  som	  ett	  arbetsvillkor	  är	  det	  
väldigt	  många	  som	  inte	  inkluderas,	  varken	  i	  den	  inkomstbaserade	  modellen	  
eller	  i	  grundförsäkringen	  som	  gäller	  för	  de	  som	  inte	  uppfyller	  
medlemsvillkoret,	  men	  väl	  arbetsvillkoret.	  Till	  det	  kommer	  den	  grupp	  som	  
valt	  att	  inte	  försäkra	  sig	  mot	  inkomstbortfall	  vid	  arbetslöshet,	  dvs	  de	  som	  
valt	  att	  inte	  vara	  med	  i	  en	  a-‐kassa	  (cirka	  1,6	  miljoner	  av	  arbetskraften).	  Som	  
vi	  ska	  se	  senare	  utgör	  läckaget	  från	  a-‐kassorna	  en	  mycket	  viktig	  orsak	  till	  
inflödet	  i	  försörjningsstödet.	  	  

	  

Sjukförsäkringen  borde  försäkra  vid  sjukdom  

Även	  sjukförsäkringens	  syfte	  är	  att	  vara	  heltäckande	  i	  detta	  fall	  genom	  att	  
försäkra	  sjuka	  människor	  mot	  inkomstbortfall	  vid	  sjukdom.	  Att	  den	  inte	  har	  
varit	  heltäckande	  vet	  vi.	  Bara	  definitionen	  sjukdom	  är	  svår.	  Är	  man	  sjuk	  när	  
man	  har	  läkarintyg,	  eller	  kan	  man	  vara	  sjuk	  även	  utan	  läkarintyg?	  Ja,	  den	  
första	  sjukveckan,	  då	  man	  inte	  behöver	  läkarintyg	  och	  då	  man	  får	  ersättning	  
dag	  2-‐7	  visar	  att	  så	  är	  fallet.	  Men	  även	  personer	  som	  har	  läkarintyg	  kan	  stå	  
utan	  sjukförsäkring	  eftersom	  Försäkringskassans	  definition	  av	  
arbetsoförmåga	  skiljer	  sig	  från	  läkarens	  definition	  av	  sjukdom	  som	  normalt	  
ligger	  till	  grund	  för	  sjukpenning.	  Även	  de	  bortre	  parenteserna	  i	  
sjukförsäkringen,	  bland	  annat	  vid	  180,	  364	  och	  914	  dagar,	  visar	  att	  du	  kan	  
vara	  sjuk	  och	  ändå	  inte	  ha	  sjukförsäkring,	  om	  du	  är	  sjuk	  även	  efter	  dessa	  
dagar.	  Med	  sjuk-‐	  och	  aktivitetsersättningen	  är	  gränsdragningen,	  om	  möjligt,	  
ännu	  svårare	  att	  göra	  mellan	  arbetsförmåga	  eller	  inte.	  Den	  grundvärdering	  
de	  flesta	  av	  oss	  lutar	  oss	  mot	  är	  att	  sjukförsäkringen	  ska	  garantera	  för	  
inkomstbortfall	  vid	  sjukdom,	  men	  systemet	  är	  istället	  en	  
arbetsoförmågeförsäkring	  och	  det	  är	  delvis	  något	  annat.	  Men	  oavsett	  om	  vi	  
kallar	  det	  sjukdom	  eller	  arbetsoförmåga	  läcker	  det	  påtagligt	  i	  
sjukförsäkringssystemet	  in	  i	  försörjningsstödet.	  Vi	  återkommer	  till	  det.	  	  

	  

Andra  system  för  att  försäkra  emot  inkomster  under  skälig  levnadsnivå  

Det	  finns	  också	  andra	  system	  vars	  syfte	  är	  att	  stödja	  personers	  inkomst	  när	  
inte	  förvärvsarbete,	  familj,	  föräldraförsäkring,	  a-‐kassa,	  sjukförsäkring	  eller	  
pension	  gör	  det.	  De	  viktigaste	  att	  nämna	  här	  är	  till	  exempel	  de	  stöd	  som	  
finns	  när	  man	  har	  stor	  försörjningsbörda	  i	  form	  av	  huvudsakligen	  barn.	  Där	  
utgår,	  förutom	  barnbidrag	  och	  flerbarnstillägg,	  för	  ensamstående	  föräldrar	  
även	  antingen	  underhållsbidrag	  eller	  underhållsstöd.	  Detta	  eftersom	  
grundtanken	  ”åt	  var	  och	  en	  efter	  behov”	  också	  anses	  gälla	  barn.	  

Även	  de	  stöd	  som	  finns	  inom	  ramen	  för	  introduktionen	  av	  nyanlända,	  och	  
som	  ligger	  utanför	  till	  exempel	  arbetslöshetsförsäkringen,	  finns	  som	  ett	  sätt	  
att	  täcka	  upp	  vid	  risk	  för	  alltför	  låg	  inkomst.	  Ett	  annat	  mycket	  intressant	  
exempel	  är	  äldreförsörjningsstödet	  vars	  syfte	  är	  att	  garantera	  en	  skälig	  
levnadsstandard	  för	  den	  som	  är	  ålderspensionär	  men	  som	  inte	  har	  en	  
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pension	  som	  uppnår	  målet	  skälig	  levnadsstandard.	  Detta	  
äldreförsörjningsstöd	  ansvarar	  inte	  kommunen	  för,	  utan,	  intressant	  nog,	  
Pensionsmyndigheten	  för.	  Vi	  återkommer	  till	  detta.	  

	  

Vad  har  då  allt  detta  med  försörjningsstöd  att  göra?  

För	  att	  förstå	  försörjningsstödets	  grundläggande	  tanke	  måste	  vi	  förstå	  hur	  
de	  sociala	  trygghetssystemen	  är	  konstruerade,	  det	  vill	  säga	  de	  system	  som	  
försörjningsstödet	  ska	  vara	  det	  sista	  skyddsnätet	  efter.	  Studerar	  vi	  orsaker	  
till	  varför	  personer	  får	  försörjningsstöd	  ser	  fördelningen	  ut	  så	  här:	  	  

Det  vanligast  förekommande  försörjningshindret  per  vuxen  
biståndsmottagare  2011.  (Antal  och  procent)  

	   2011	   %	  

Samtliga  biståndsmottagare   264  249   100  

1.	  Arbetslös/Otillräcklig	  ersättning	   34	  551	   13	  

2.	  Arbetslös/Väntar	  ersättning	   4890	   2	  

3.	  Arbetslös/Ingen	  ersättning	   67	  357	   25	  

4.	  Flykting	  alt.	  anhörig	  i	  introduktion	   15	  103	   6	  

5.	  Sjukskriven	  m.	  läk.intyg/Otillräcklig	  sjukpenning	   2	  974	   1	  

6.	  Sjukskriven	  m.	  läk.intyg/Väntar	  sjukpenning	   1	  577	   1	  

7.	  Sjukskriven	  m.	  läk.intyg/Ingen	  sjukpenning	   16	  188	   6	  

8.	  Sjuk-‐	  el.	  aktivitetsersättn./Otillräcklig	  ersättning	   11	  124	   4	  

9.	  Sjuk-‐	  el.	  aktivitetsersättn./Väntar	  ersättning	   2	  653	   1	  

10.	  Arbetshinder,	  sociala	  skäl	   28	  159	   11	  

11.	  Föräldraledig/Otillräcklig	  föräldrapenning	   8	  184	   3	  

12.	  Föräldraledig/Väntar	  föräldrapenning	   910	   0	  

13.	  Arbetar	  deltid/Otillräcklig	  inkomst	   7	  633	   3	  

14.	  Arbetar	  deltid/Väntar	  inkomst	   1	  527	   1	  

15.	  Arbetar	  heltid/Otillräcklig	  inkomst	   2	  587	   1	  

16.	  Arbetar	  heltid/Väntar	  inkomst	   3	  522	   1	  

17.	  Språkhinder	   16	  716	   6	  

18.	  Utan	  försörjningshinder	   9	  006	   3	  

19.	  Annat	  försörjningshinder	  (barnomsorg,	  äldreförsörjn.stöd)	   18	  469	   7	  

20.	  Uppgift	  saknas	   11	  119	   4	  

(Källa:	  Statistik	  över	  försörjningshinder	  och	  ändamål	  med	  ekonomiskt	  bistånd	  2011,	  
Socialstyrelsen)	  
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Vad	  vi	  ser	  är	  en	  lång	  rad	  olika	  skäl	  till	  varför	  personer	  är	  i	  behov	  av	  
försörjningsstöd.	  Men	  tillåter	  vi	  oss	  att	  gå	  tillbaka	  till	  två	  av	  grundskälen	  för	  
försörjningsstöd	  blir	  det	  intressant.	  Det	  ska	  vara	  det	  ”sista	  skyddsnätet”	  och	  
det	  ska	  vara	  en	  ”tillfällig	  hjälp”.	  Tillåter	  man	  sig	  då	  att	  gruppera	  om	  de	  här	  
orsakerna	  till	  varför	  personer	  behöver	  (och	  får)	  försörjningsstöd	  händer	  
något	  intressant.	  	  

	  

För  svag  generell  välfärd  (kategori  1,  5,  8,  11)  

Fyra	  av	  kategorierna	  (1,	  5,	  8	  och	  11)	  är	  skäl	  som	  bara	  handlar	  om	  att	  vår	  
generella	  välfärd	  inte	  längre	  är	  generell	  och	  inte	  täcker	  upp	  tillräckligt	  för	  
det	  inkomstbortfall	  man	  har.	  I	  kategori	  1	  handlar	  det	  om	  en	  person	  som	  är	  
arbetslös,	  men	  inte	  får	  en	  ersättning	  man	  kan	  leva	  på.	  Det	  handlar	  då	  
antagligen	  om	  det	  faktum	  att	  maxbeloppet	  i	  arbetslöshetsförsäkringen	  inte	  
har	  höjts	  på	  elva	  år	  och	  därmed	  urgröpts.	  Arbetslöshetsförsäkringen	  kan	  
inte	  längre	  sägas	  vara	  en	  inkomstbaserad	  försäkring	  och	  de	  som	  märker	  det	  
tydligast	  är	  de	  som	  ingår	  i	  den	  här	  gruppen.	  De	  utgör	  13	  procent	  av	  
försörjningsstödstagarna.	  	  Lägger	  vi	  därtill	  dem	  som	  är	  sjukskrivna,	  har	  S/A-‐
ersättning	  eller	  har	  föräldrapenning	  men	  där	  pengarna	  inte	  heller	  räcker,	  
utgör	  den	  här	  gruppen	  21	  procent	  av	  alla	  försörjningsstödstagare.	  För	  ett	  
välfärdssystem	  som	  har	  ambitioner	  om	  att	  vara	  generellt	  är	  det	  oacceptabla	  
läckor.	  Och	  förvånande.	  

	  

För  trög  välfärd  (kategori  2,  6,  9,  12  &  19)  

En	  om	  möjligt	  ännu	  mer	  förvånande	  grupp	  försörjningsstödstagare	  är	  de	  
som	  skulle	  klara	  sig	  om	  ersättningarna	  bara	  kom	  tidigare.	  Det	  handlar	  om	  
såväl	  arbetslöshets-‐,	  sjuk-‐	  och	  S/A-‐ersättningen	  samt	  föräldraförsäkringen.	  
Till	  det	  kommer	  gruppen	  19	  som	  har	  ”annat	  försörjningshinder”	  och	  där	  
många	  väntar	  på	  barnomsorgsplats	  eller	  äldreförsörjningsstöd.	  Att	  inte	  
kunna	  bereda	  ett	  barn	  barnomsorg	  som	  gör	  att	  en	  förälder	  kan	  arbeta	  är	  
ett	  resursslöseri	  av	  obegripliga	  mått.	  Att	  en	  person	  måste	  ta	  emot	  
försörjningsstöd	  för	  att	  han	  eller	  hon	  väntar	  på	  ersättning	  kan	  bero	  på	  flera	  
olika	  saker.	  Det	  värsta	  är	  om	  det	  handlar	  om	  ren	  administrativ	  tröghet	  i	  
våra	  välfärdssystem.	  Rimligen	  borde	  a-‐kassorna,	  försäkringskassan	  och	  
Pensionsmyndigheten	  kunna	  ha	  en	  ”Fast	  Track”	  i	  bedömningen	  för	  dem	  
som	  riskerar	  att	  behöva	  söka	  försörjningsstöd	  om	  det	  går	  för	  långsamt.	  Ett	  
annat	  skäl	  kan	  vara	  det	  faktum	  att	  inkomster	  hela	  tiden	  släpar	  efter	  
kostnader,	  eller	  att	  underskott	  hela	  tiden	  ackumuleras.	  I	  så	  fall	  är	  orsaken	  
inte	  en	  trög	  välfärd,	  utan	  i	  grunden	  en	  för	  svag	  generell	  välfärd.	  De	  som	  
lider	  av	  en	  alltför	  trög	  välfärd	  uppgår	  till	  elva	  procent	  av	  de	  som	  tar	  emot	  
försörjningsstöd	  (kategorierna	  2,	  6,	  9,	  12,	  19).	  	  
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Svag  integrationspolitik  (Kategori  4  &  17)  

Att	  vi	  har	  en	  för	  svag	  integrationspolitik	  i	  det	  här	  landet	  är	  för	  många	  
uppenbart.	  Det	  tar	  för	  lång	  tid	  för	  nyanlända	  att	  komma	  in	  på	  svensk	  
arbetsmarknad	  och	  det	  syns	  även	  i	  försörjningsstödet.	  
Integrationspolitikens	  brister	  borde	  inte	  få	  flöda	  över	  i	  försörjningsstödet.	  
Idag	  får	  minst	  12	  procent	  av	  försörjningsstödstagarna	  det	  för	  att	  
integrationspolitiken	  inte	  fungerar	  (kategori	  4	  och	  17).	  Dessa	  personer	  
borde	  istället	  ges	  bättre	  möjligheter	  till	  egen	  försörjning,	  olika	  typer	  av	  
arbetsmarknadsåtgärder,	  språkundervisning	  eller	  andra	  program	  för	  
nyanlända.	  Ändå	  befinner	  sig	  över	  30	  000	  nyanlända	  istället	  i	  
försörjningsstöd	  av	  enbart	  skälet	  att	  vi	  har	  en	  för	  svag	  integrationspolitik.	  

	  

Svaga  arbetsgivare  (kategori  13,  14,  15  &  16)  

Sex	  procent	  av	  de	  som	  får	  försörjningsstöd	  är	  personer	  som	  arbetar	  heltid	  
eller	  deltid	  men	  som	  ändå	  inte	  klarar	  sig	  på	  sin	  lön.	  Skälen	  handlar	  om	  att	  
inkomsten	  är	  otillräcklig	  eller	  kommer	  för	  sent.	  Det	  senare	  känns	  som	  ett	  
problem	  som	  är	  relativt	  lätt	  för	  en	  socialt	  medveten	  arbetsgivare	  att	  
hantera.	  Ett	  exempel	  är	  timanställda	  som	  kan	  ha	  så	  mycket	  som	  två	  
månaders	  eftersläpning	  när	  de	  får	  lön	  i	  förhållande	  till	  när	  de	  har	  jobbat.	  
För	  den	  gruppen	  och	  för	  andra	  borde	  inte	  förskott	  eller	  tidigare	  
löneutbetalningar	  rimligen	  vara	  ett	  speciellt	  stort	  problem	  att	  lösa.	  Det	  
förra,	  att	  inkomsten	  är	  otillräcklig,	  handlar	  om	  att	  arbetsgivare	  erbjuder	  
löner	  som	  människor	  inte	  kan	  klara	  sig	  på	  samt	  att	  många	  arbetsgivare,	  inte	  
minst	  i	  kvinnodominerade	  yrken,	  bara	  erbjuder	  deltid.	  Det	  senare	  är	  enbart	  
en	  fråga	  om	  kompetent	  arbetsledning	  och	  borde	  kunna	  lösas	  inom	  
kvinnodominerade	  yrken	  om	  det	  går	  att	  lösa	  inom	  mansdominerade.	  
Arbetsgivarna	  är	  ansvariga	  för	  att	  minst	  15	  000	  personer	  felaktigt	  befinner	  
sig	  i	  försörjningsstöd.	  

	  

Exkluderande  välfärd  (kategori  3  &  7)  

I	  ett	  samhälle	  som	  vill	  karakteriseras	  av	  en	  inkluderande	  generell	  välfärd	  ter	  
sig	  skälet	  att	  vi	  har	  en	  exkluderande	  välfärd	  som	  en	  anomali	  för	  varför	  man	  
får	  försörjningsstöd.	  Dock	  är	  det	  tydligt	  i	  statistiken	  att	  systemen	  är	  
exkluderande.	  Inom	  arbetslöshetsförsäkringen	  syns	  det	  både	  vad	  det	  gäller	  
medlems-‐	  och	  arbetsvillkoret,	  framförallt	  det	  senare	  som	  även	  exkluderar	  
från	  grundförsäkringen.	  Till	  denna	  grupp	  kan	  man	  föra	  kategorierna	  3	  och	  7	  
som	  visar	  personer	  som	  är	  arbetslösa	  men	  ändå	  inte	  har	  
arbetslöshetsförsäkring	  samt	  den	  grupp	  som	  är	  sjukskriven	  men	  ändå	  inte	  
har	  sjukpenning.	  Den	  senare	  gruppen	  är	  den	  som	  anses	  ha	  arbetsförmåga	  
trots	  sjukskrivning	  samt	  de	  som	  har	  fallit	  ut	  ur	  systemen	  på	  grund	  av	  de	  
bortre	  parenteserna	  och	  inte	  deltar	  i	  Arbetsförmedlingens	  
arbetslivsintroduktion	  och	  istället	  får	  ersättning	  därifrån.	  Denna	  grupp	  som	  
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får	  försörjningsstöd	  på	  grund	  av	  en	  exkluderande	  välfärd	  utgör	  31	  procent	  
av	  de	  som	  får	  försörjningsstöd,	  och	  är	  runt	  85	  000	  personer.	  

	  

Legitimt  skäl  för  försörjningsstöd  (kat  10,  18  &  20)  

Om	  man	  tillåter	  sig	  att	  tänka	  att	  välfärden	  ska	  vara	  generell	  och	  
inkluderande	  med	  trygghetssystem	  som	  är	  inkomstbaserade	  samt	  att	  
försörjningsstödet	  enbart	  ska	  handla	  om	  att	  ge	  ett	  sista	  skyddsnät	  för	  de	  
oväntade	  tillfälliga	  händelser	  då	  alla	  andra	  heltäckande	  system	  inte	  gäller,	  
finns	  bara	  två	  av	  orsakskategorierna	  kvar	  som	  legitima	  skäl	  för	  att	  få	  
försörjningsstöd.	  Det	  är	  de	  kategorier	  som	  utgörs	  av	  dem	  som	  har	  
arbetshinder	  och	  av	  sociala	  skäl	  inte	  kan	  arbeta	  (kategori	  10)	  samt	  de	  som	  
inte	  har	  några	  försörjningshinder	  (kategori	  18),	  men	  som	  plötsligt	  fick	  en	  
utgiftsbild	  de	  temporärt	  inte	  kunde	  hantera.	  Till	  det	  kommer	  gruppen	  att	  
uppgift	  saknas	  (kategori	  20).	  För	  dessa	  grupper	  bör	  försörjningsstödet	  
rimligen	  vara	  ämnat.	  De	  utgör	  18	  procent,	  49	  000,	  av	  de	  264	  000	  som	  2011	  
fick	  försörjningsstöd!	  

	  

Alternativ  kategorisering:  (totalredovisn.,  kategori,  antal  tusen  samt  andel)  

Svag	  generell	  välfärd	  =	  kat:	  1,	  5,	  8,	  11	  =>	  35’+3’+11’+8’	   =	  57	  000	  	   =21%	  

Trög	  välfärd	  =	  kat:	  2,	  6,	  9,	  12,	  19	  =>	  5’+2’+3’+1’+18’	   =	  28	  000	  	   =11%	  

Svag	  integrationspolitik	  =	  kat:	  4,	  17	  =>	  15’+17’	  	   =	  32	  000	  	   =12%	  

Svag	  arbetsgivare	  =	  kat:	  13,	  14,	  15,	  16	  =>	  8’+2’+3’+4’	   =15	  000	   =6%	  

Exkluderande	  välfärd	  =	  kat:	  3,	  7	  =>	  67’+16’	   =84	  000	   =31%	  

Legitimt	  skäl	  försörjningsstöd	  =	  kat:	  10,	  18,	  20	  =>	  28’+9’+11’	   =49	  000	   =18%	  

	  

Med	  en	  välfärdsmodell	  som	  bygger	  på	  att	  trygghetssystemen	  är	  såväl	  
inkluderande	  som	  inkomstbaserade	  kompletterat	  med	  en	  välfungerande	  
integrationspolitik	  skulle	  fyra	  av	  fem	  försörjningsstödstagare	  inte	  behöva	  
finnas	  där.	  Fyra	  av	  fem	  klienter	  skulle	  försvinna	  för	  de	  socialsekreterare	  
som	  arbetar	  med	  försörjningsstöd	  och	  de	  skulle	  kunna	  lägga	  fem	  gånger	  
mer	  tid	  på	  att	  hjälpa	  de	  klienter	  som	  är	  kvar,	  till	  en	  egen	  försörjning	  och	  ett	  
hållbart	  liv,	  dvs	  de	  klienter	  som	  antagligen	  mest	  behöver	  socialtjänstens	  
stöd.	  

  

Arbetslinjen  och  att  ”man  ska  kunna  leva  på  sin  lön”    

Arbetslinjen	  bygger	  på	  tanken	  att	  människor	  ska	  vara	  i	  arbete	  om	  man	  kan	  
vara	  det.	  Såväl	  socialdemokratiska	  regeringar	  genom	  decennier	  som	  den	  
nuvarande	  borgerliga	  regeringen	  vurmar	  för	  denna	  princip.	  Utöver	  det	  har	  
den	  nuvarande	  regeringen	  tillfört	  begreppet	  ”man	  ska	  kunna	  leva	  på	  sin	  
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lön”	  och	  det	  har	  varit	  den	  bärande	  principen	  för	  till	  exempel	  alla	  de	  
nuvarande	  fyra	  jobbskatteavdragen.	  Till	  det	  kommer	  grundprincipen	  att	  
man	  rimligen	  även	  ska	  kunna	  ”leva	  på	  sin	  lön”	  i	  form	  av	  de	  
inkomstbaserade	  trygghetssystemen	  vid	  arbetslöshet,	  sjukskrivning	  och	  
föräldraskap.	  Men	  som	  vi	  har	  sett	  av	  ovanstående	  siffror	  är	  det	  långt	  ifrån	  
fallet.	  Det	  läcker	  ur	  alldeles	  för	  många	  av	  våra	  system	  och	  det	  är	  i	  
försörjningsstödet	  läckaget	  syns	  tydligast.	  

	  

Många  är  ansvariga  

Som	  ansvariga	  för	  att	  mildra	  konsekvenserna	  av	  läckagen	  i	  de	  svenska	  
välfärdssystemen	  står	  idag	  enbart	  kommunerna	  genom	  sitt	  ansvar	  för	  
försörjningsstödet.	  Det	  är	  dessa	  som	  har	  ansvar	  för	  att	  se	  till	  att	  en	  skälig	  
levnadsnivå	  uppnås	  när	  alla	  andra	  möjligheter	  är	  uttömda.	  Även	  om	  
kommunerna	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  de	  svenska	  välfärdssystemen,	  är	  det	  helt	  
oacceptabelt	  att	  vältra	  över	  ansvar	  på	  dem	  i	  den	  här	  omfattningen.	  

Istället	  är	  det	  nu	  hög	  tid	  att	  andra	  tar	  sitt	  ansvar.	  En	  viktig	  part	  är	  staten	  
som	  riggar	  regelsystemen	  såväl	  till	  sjukförsäkringen	  som	  till	  S/A-‐
ersättningen,	  föräldraförsäkringen	  och	  arbetslöshetsförsäkringen.	  Till	  det	  
kommer	  att	  staten	  är	  huvudman	  för	  såväl	  Arbetsförmedlingen	  som	  
Försäkringskassan.	  I	  alla	  dessa	  system	  finns	  det	  anledning	  att	  skapa	  ett	  
inkluderande	  regelsystem	  samt	  myndigheter	  som	  snabbt	  och	  smidigt	  klarar	  
av	  att	  möta	  medborgares	  behov,	  utan	  att	  de	  ska	  behöva	  söka	  sig	  till	  
kommunens	  socialtjänst.	  Grundtanken	  att	  arbetslösa	  ska	  befinna	  sig	  i	  
någon	  form	  av	  arbetslöshetsförsäkringen,	  sjukskrivna	  i	  någon	  form	  av	  
sjukförsäkring	  och	  småbarnsföräldrar	  i	  föräldraförsäkringen	  måste	  staten	  
återkomma	  till.	  

Men	  även	  arbetsgivarnas	  ansvar	  bör	  synliggöras.	  Om	  arbetsgivarnas	  sätt	  
att	  sätta	  löner	  och	  erbjuda	  arbetstider	  leder	  till	  att	  människor	  lever	  under	  
skälig	  levnadsnivå	  måste	  det	  åligga	  arbetsgivarna	  i	  första	  hand	  att	  hitta	  en	  
lösning.	  Än	  värre	  är	  det	  om	  anställda	  tvingas	  söka	  sig	  till	  försörjningsstöd	  
bara	  för	  att	  arbetsgivare	  är	  sena	  med	  löneutbetalningar.	  Några	  enskilda	  
löneutbetalningar	  mitt	  i	  månaden	  till	  en	  arbetstagare	  i	  ekonomiskt	  
trångmål	  istället	  för	  i	  slutet	  torde	  inte	  vara	  en	  orimlig	  insats	  från	  en	  
ansvarstagande	  arbetsgivare.	  	  Att	  anstränga	  sig	  om	  att	  erbjuda	  heltid	  för	  
den	  anställda	  som	  har	  svårt	  att	  få	  ihop	  ekonomin	  borde	  också	  vara	  en	  
självklarhet	  för	  varje	  ansvarstagande	  arbetsgivare.	  En	  större	  fråga	  är	  den	  
om	  lönenivån	  som	  sådan.	  Att	  erbjuda	  heltidslöner	  som	  det	  inte	  går	  att	  leva	  
på,	  borde	  inte	  vara	  ett	  effektivt	  sätt,	  varken	  att	  skapa	  en	  välfungerande	  
arbetsplats	  eller	  lojala	  och	  produktiva	  anställda.	  Working	  Poor	  i	  USA	  har	  
inte	  varit	  en	  effektiv	  väg	  till	  växande	  lönsamma	  företag,	  eller	  ett	  dynamiskt	  
samhälle,	  och	  är	  det	  inte	  heller	  här.	  	  

Även	  fackföreningsrörelsen	  har	  ett	  ansvar.	  Vi	  är	  huvudmän	  för	  a-‐kassorna,	  
och	  även	  om	  det	  är	  staten	  som	  bestämmer	  villkoren	  har	  vi	  som	  huvudmän	  
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också	  ett	  ansvar.	  Men	  än	  mer	  har	  vi	  ansvar	  i	  att	  stödja	  vid	  arbetslöshet	  och	  
sjukförsäkring.	  Det	  förra	  gör	  vi	  huvudsakligen	  tillsammans	  med	  
arbetsgivarna  i	  form	  av	  omställningsavtal	  där	  personer	  som	  blivit	  
arbetslösa	  får	  stöd	  i	  form	  av	  utbildning,	  coachning	  mm	  till	  nästa	  jobb.	  Det	  
ansvarstagandet	  skulle	  parterna	  kunna	  ta	  på	  än	  större	  allvar	  genom	  att	  inte	  
bara	  inkludera	  personer	  som	  håller	  på	  att	  bli	  arbetslösa,	  utan	  till	  exempel	  
även	  långtidssjukskrivna	  och	  anställdas	  rätt	  till	  kompetensutveckling	  i	  
arbetslivet.	  Omställningsavtalen	  är	  väldigt	  framgångsrika	  men	  det	  är	  dags	  
att	  parterna	  går	  vidare	  i	  sitt	  ansvarstagande	  och	  vidgar	  dess	  räckvidd.	  Det	  
skulle	  även	  minska	  belastningen	  på	  försörjningsstödet.	  	  

Även	  fackförbundens	  egna	  inkomstförsäkringar	  visar	  att	  vi	  har	  ett	  ansvar.	  
Läckaget	  vad	  det	  gäller	  dem	  handlar	  dock	  i	  huvudsak	  om	  att	  många	  
fackförbund,	  inte	  minst	  inom	  LO,	  inte	  har	  möjlighet	  att	  teckna	  
inkomstförsäkring	  för	  sina	  medlemmar.	  Ju	  sämre	  arbetslöshetsförsäkringen	  
blir	  desto	  tydligare	  blir	  skillnaden	  i	  trygghet	  mellan	  personer,	  också	  i	  om	  de	  
omfattas	  av	  en	  inkomstförsäkring	  eller	  inte.	  	  

Men	  kommunerna  är	  inte	  utan	  ansvar.	  Att	  inte	  kunna	  erbjuda	  till	  exempel	  
barnomsorgsplats	  till	  ett	  barn,	  vars	  förälder	  därför	  inte	  kan	  arbeta,	  är	  en	  
oacceptabelt	  låg	  ambitionsnivå	  vad	  det	  gäller	  rätten	  till	  barnomsorg.	  
Kommunen	  måste	  kunna	  tillämpa	  social	  förtur	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  vad	  som	  
sker,	  när	  detta	  är	  ett	  skäl	  för	  försörjningsstöd	  som	  uppges	  och	  
uppenbarligen	  finns.	  Kommunerna	  har	  också	  ett	  ansvar	  för	  att	  se	  till	  att	  det	  
byggs	  bostäder	  i	  kommuner	  med	  arbetstillfällen.	  Idag	  finns	  det	  arbetslösa	  
som	  tvingas	  säga	  nej	  till	  arbete	  och	  kanske	  tvingas	  leva	  på	  försörjningsstöd	  
för	  att	  de	  inte	  hittar	  bostad.	  Det	  är	  ett	  ansvar	  som	  tillväxtkommuner	  måste	  
ta	  på	  långt	  större	  allvar	  än	  vad	  de	  gör	  idag.	  	  

	  

Dags  för  looper  i  välfärden  

Grundtanken	  i	  de	  svenska	  trygghetssystemen	  måste	  återgå	  till	  att	  handla	  
om	  att	  varje	  försäkring	  tar	  hand	  om	  de	  sina.	  Det	  innebär	  att	  arbetslösa	  ska	  
befinna	  sig,	  på	  något	  sätt,	  i	  arbetslöshetsförsäkringen	  med	  samma	  
huvudman	  och	  utan	  möjlighet	  att	  putta	  ur	  folk	  ur	  det	  ”egna	  systemet”.	  Alla	  
sådana	  möjligheter	  skapar	  felaktiga	  incitament	  och	  stuprörseffekter	  som	  är	  
helt	  kontraproduktiva	  om	  syftet	  är	  att	  få	  människor	  till	  egen	  försörjning.	  
Samma	  sak	  gäller	  för	  sjukförsäkringen.	  

	  

Ett	  intressant	  exempel	  på	  när	  detta	  fungerar	  är	  äldreförsörjningsstödet.	  Det	  
är	  inte	  en	  del	  av	  kommunernas	  försörjningsstöd	  och	  har	  inte	  heller	  
kommunerna	  som	  huvudmän.	  Istället	  ansvarar	  den	  statliga	  
Pensionsmyndigheten	  för	  det	  stödet	  vars	  syfte	  är	  att	  äldre,	  vars	  vanliga	  
pension	  inte	  räcker	  för	  skälig	  levnadsnivå,	  hanteras	  inom	  det	  vanliga	  
pensionssystemet	  och	  får	  ett	  extra	  tillskott	  upp	  till	  skälig	  levnadsnivå.	  Detta	  
gäller	  även	  ålderspensionärer	  helt	  utan	  pension.	  Som	  ett	  exempel	  på	  att	  
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varje	  myndighet	  bör	  ta	  ansvar	  för	  sina	  klienter	  är	  Pensionsmyndigheten	  och	  
äldreförsörjningsstödet	  ett	  fantastiskt	  bra	  exempel	  på	  hur	  varje	  myndighet	  
får	  ta	  ansvar	  för	  sina	  regler,	  om	  det	  så	  är	  inträdes-‐	  eller	  medlemsvillkor,	  
bortre	  parenteser	  eller	  bedömningar	  om	  arbetsförmåga	  skild	  från	  
bedömning	  om	  sjukdom.	  	  

	  

Sådana	  looper	  tillbaka	  till	  den	  egna	  försäkringen	  bör	  givetvis	  ligga	  på	  lägsta	  
möjliga	  nivå	  (alltså	  skälig	  levnadsnivå)	  och	  inte	  vara	  inkomstbaserade,	  men	  
poängen	  ska	  vara	  att	  ingen	  huvudman	  för	  ett	  trygghetssystem	  ska	  kunna	  
frånhända	  sig	  ett	  ansvar	  och	  inga	  incitament	  ska	  förekomma	  som	  gör	  det	  
möjlighet	  att	  skjuta	  över	  ansvaret	  på	  någon	  annan.	  Det	  innebär	  att	  17	  av	  de	  
20	  kategorier	  som	  idag	  får	  försörjningsstöd	  istället	  ska	  återföras	  till	  de	  
trygghetssystem	  där	  de	  hör	  hemma.	  (Då	  skulle	  kanske	  också	  kategorin	  20	  
[Uppgift	  saknas]	  försvinna	  eftersom	  volymerna	  skulle	  minska	  dramatiskt	  
med	  därmed	  ökade	  möjligheter	  till	  kartläggning	  av	  denna	  grupp.)	  Då	  skulle	  
följande	  looper	  skapas:	  

	  
Kategori(er)	  som	  återförs	  	   Återförs	  till	  trygghetssystemen:	  
1,	  2	  och	  3	   Arbetslöshetsförsäkringen,	  	  
	   inkomstförsäkr.	  &	  omställningsavtalen	  
5,	  6,	  7,	  8	  och	  9	   Försäkringskassan	  -‐	  sjukförsäkringssyst.	  
11	  och	  12	   Försäkringskassan	  -‐	  föräldraförsäkringen	  
4,	  17	   Statens	  integr.pol.	  bla	  via	  Arbetsförmedl	  
13,	  14,	  15	  och	  16	   Arbetsgivaren	  
19	   Bla	  kommunen	  och	  Pensionsmyndigheten	  

	   	   	  

Morgondagens  försörjningsstöd  

Min	  vision	  om	  morgondagens	  försörjningsstöd	  är	  att	  det	  tyvärr	  alltid	  
kommer	  att	  behövas,	  men	  att	  vi	  idag	  i	  väldigt	  stor	  utsträckning	  har	  fel	  
personer	  i	  försörjningsstöd.	  Målet	  måste	  vara	  att	  få	  människor	  till	  egen	  
försörjning	  så	  snabbt	  och	  smidigt	  som	  möjligt	  och	  då	  ligger	  inte	  
kommunens	  socialkontor	  närmast	  till	  hands	  för	  en	  dryg	  kvarts	  miljon	  
människor	  varje	  år	  i	  Sverige.	  Vi	  har	  socialförsäkringssystem	  vars	  syfte	  är	  att	  
skapa	  inkomsttrygghet	  för	  nästan	  alla	  situationer	  när	  man	  inte	  kan	  skaffa	  
sig	  den	  inkomsten	  via	  förvärvsarbete.	  Det	  handlar	  om	  att	  återgå	  till	  de	  
grundtankar	  som	  de	  en	  gång	  skapades	  för.	  

Solidaritet	  –	  ”Av	  var	  och	  en	  efter	  förmåga,	  åt	  var	  och	  en	  efter	  behov”,	  
generell	  välfärd,	  kontantprincipen	  och	  inkomstbaserade	  system	  är	  en	  
värdegrund	  som	  fungerar	  minst	  lika	  bra	  idag	  som	  när	  trygghetssystemen	  en	  
gång	  infördes.	  Men	  då	  måste	  vi	  inse	  att	  ansvar	  måste	  återgå	  till	  de	  som	  
faktiskt	  ska	  ha	  det	  och	  att	  långt	  över	  200	  000	  försörjningsstödstagare	  är	  på	  
fel	  ställe!	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Akademikerförbundet	  SSR	  är	  Sveriges	  ledande	  samhällsvetarförbund.	  Vi	  är	  det	  
fackliga	  yrkesförbundet	  för	  beteendevetare,	  ekonomer,	  personalvetare,	  
socionomer	  och	  andra	  samhällsvetare.	  Medlemmarna	  arbetar	  i	  såväl	  offentlig	  
som	  privat	  sektor.	  Många	  är	  också	  egenföretagare	  eller	  chefer.	  
	  
Vi	  är	  partipolitiskt	  obundna	  men	  tar	  tveklöst	  ställning	  i	  de	  frågor	  som	  rör	  
medlemmarnas	  anställning,	  arbetsmarknad,	  utbildning	  och	  möjlighet	  till	  
professionell	  yrkesutövning.	  Med	  62	  000	  medlemmar	  är	  vi	  det	  fjärde	  största	  
förbundet	  i	  Saco.	  
	  
Passion	  för	  profession,	  engagemang,	  mångfald,	  jämställdhet	  och	  jämlikhet	  är	  
några	  nyckelord	  i	  förbundets	  värdegrund.	  De	  är	  vägledande	  för	  vårt	  lokala	  och	  
centrala	  arbete.	  Vår	  vision	  är	  ett	  samhälle	  och	  ett	  arbetsliv	  som	  tillvaratar,	  
utvecklar	  och	  värderar	  akademisk	  kompetens.	  


