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Utvecklingen av vuxna 

biståndsmottagare med 

långvariga biståndsbehov   

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och utformat 

för att vara ett tillfälligt bistånd under en begränsad period. Men många bi-

ståndsmottagare har idag långvariga behov av ekonomiskt bistånd. Ekono-

miskt bistånd tillgodoser en skälig levnadsnivå, men ger inget utrymme för 

utgifter utöver det nödvändiga. I längden kan långvariga behov av försörj-

ningsstöd därmed riskera att medföra en begränsande ekonomisk utsatthet 

både för vuxna och eventuella barn i biståndshushållet. I detta faktablad re-

dogörs för utvecklingen av vuxna biståndsmottagare med långvariga eller 

mycket långvariga biståndsbehov under perioden 2014-2021. 

Färre biståndsmottagare totalt, men 

genomsnittlig biståndstid fortsätter öka  
Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och in-

dividuella. Befolkningens behov av ekonomiskt bistånd är även känsligt för för-

ändringar och kriser i samhället. Hur många som har svårt att klara sin försörj-

ning på egen hand påverkas av flera samverkande strukturella faktorer, så som 

tillgången på arbete, trygghetssystemens utformning, flyktingmottagandet samt 

inkomst- och kostnadsutvecklingen. Individuella faktorer som kan påverka beho-

vet av ekonomiskt bistånd är bland annat ålder, kön, utbildning, vistelsetid i Sve-

rige, fysisk och psykisk ohälsa, våldsutsatthet, missbruk eller beroende [1]. 

Under 2021 fick knappt 340 800 personer ekonomiskt bistånd någon gång un-

der året, det var en minskning med nästan nio procent, motsvarande knappt 

33 500 personer, jämfört med 2020. Liksom tidigare år är omkring två tredjede-

lar av biståndsmottagarna vuxna och en tredjedel är barn.  

Andelen av befolkningen som någon gång under året fick ekonomiskt bistånd 

har också minskat och uppgick till 3,3 procent, jämfört med 3,6 procent under 

2020. Även andelen barn i befolkningen i familjer med ekonomiskt bistånd har 

minskat och uppgår under 2021 till 5,3 procent jämfört med 5,9 procent 2020.  

Den genomsnittliga tiden som ett hushåll får ekonomiskt bistånd under ett år 

utvecklas dock i motsatt riktning och har istället ökat de senaste åren. Under 

2016 var till exempel antalet biståndsmånader i genomsnitt 6,3. Sedan dess har 

genomsnittstiden som ett hushåll får ekonomiskt bistånd ökat med en månad och 

under 2021 uppgick antalet biståndsmånader i genomsnitt till 7,3 månader. 

Sammantaget minskar således antalet biståndsmottagare liksom andelen av 

befolkningen med ekonomiskt bistånd, men de som har ekonomiskt bistånd har 

det i genomsnitt under en längre tid idag jämfört med för några år sedan.1 

                                                      
1 Avsnittet baseras på Statistik om ekonomiskt bistånd 2021. Socialstyrelsen; 2022 samt Öppna jämförelser av ekono-

miskt bistånd 2022 – registerdata t.o.m. 2021. Socialstyrelsen; 2022. 
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En allt större andel av de vuxna bistånds-

tagarna har långvariga biståndsbehov  
Att behöva ekonomiskt bistånd under en längre tid kan vara problematiskt, både 

ur individens och ur samhällets synvinkel, eftersom risken för utanförskap kan 

öka samtidigt som möjlighet till förankring på exempelvis arbets- och bostads-

marknaden kan minska [1].  

Av omkring 221 600 vuxna biståndsmottagare under 2021 var knappt 104 400 

långvariga mottagare av ekonomiskt bistånd, det vill säga att de haft ekonomiskt 

bistånd i minst tio månader under ett år2. Antalet vuxna långvariga biståndsmot-

tagare ökade under perioden 2018–2020 och uppgick som högst till knappt 

109 200 personer under 2020, men under 2021 har antalet vuxna långvariga bi-

ståndsmottagare minskat igen.  

Antalet vuxna mycket långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer 

som har haft ekonomiskt bistånd i minst 27 månader under en period av tre år3, 

fortsatte däremot att öka något och uppgick till knappt 55 400 personer under 

2021, en ökning med knappt 2 000 personer sedan 2020. 

Antalet vuxna långvariga respektive mycket långvariga biståndsmottagare har 

sammantaget inte utvecklats på samma sätt som det totala antalet vuxna bi-

ståndsmottagare de senaste åren. Det innebär att en större andel av de vuxna bi-

ståndsmottagarna har långvarigt eller mycket långvarigt ekonomiskt bistånd idag 

jämfört med för några år sedan.  

Under 2017 hade till exempel 37 procent av de vuxna biståndsmottagarna 

långvarigt ekonomiskt bistånd, jämfört med 47 procent under 2021. Under 

samma period har även andelen vuxna mycket långvariga biståndsmottagare 

                                                      
2 Med långvarig mottagare av ekonomiskt bistånd avses en person som ingått i ett eller flera biståndshushåll i minst tio 

månader under ett kalenderår. Om en biståndsmottagare förekommer i flera olika hushåll under året räknas den sam-

manlagda tiden i de olika hushållen. Månaderna behöver inte vara sammanhängande. 
3 Med mycket långvarig mottagare av ekonomiskt bistånd avses en person som haft bistånd i minst 27 månader under 

en period av tre år med uppehåll högst två månader i rad. En biståndsmottagare kan under tidsperioden ha mottagit 

bistånd i flera kommuner/stadsdelar. Personen måste ha befunnit sig i ett hushåll med bistånd under oktober-december 

det sista året. 

 

Om statistiken 

Statistiken i faktabladet är hämtad från Socialstyrelsens register över eko-

nomiskt bistånd. Uppgifter i registret kan uppdateras i efterhand och olika 

avgränsningar av biståndsmottagare förekommer i olika statistikuttag. Det 

kan sammantaget medföra att vissa skillnader i antal eller andel förekom-

mer mellan publikationer. Efter varje avsnitt anges därför statistikkällan.   
 

Vill du läsa mer om vuxna med långvariga biståndsbehov, gå till Försörj-

ningshinder bland vuxna biståndsmottagare med långvariga biståndsbehov 

För dig som vill jämföra resultat med andra kommuner som har liknande 

förutsättningar, gå till Öppna jämförelser av Ekonomiskt bistånd 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2022-11-8251.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2022-11-8251.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/ekonomiskt-bistand/
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ökat, från 19 procent av de vuxna biståndsmottagarna under 2017, till 25 procent 

av de vuxna biståndsmottagarna under 2021, se figur 1.4  

 

 

Skillnader i utvecklingen mellan inrikes 

och utrikes födda samt kvinnor och män  
En större andel vuxna biståndsmottagare är utrikes födda än inrikes födda. En 

förklaring kan vara att utrikes födda i lägre utsträckning än inrikes födda har 

kvalificerat sig för ersättning från andra trygghetssystem såsom a-kassa eller 

sjukförsäkring [2].  

Mellan inrikes och utrikes födda kvinnor och män finns vissa skillnader i ut-

vecklingen av antalet vuxna biståndsmottagare, se figur 2. Under perioden 2014–

2017 ökade exempelvis antalet vuxna utrikes födda biståndsmottagare samtidigt 

som antalet vuxna inrikes födda biståndsmottagare minskade. Efter 2017 har an-

talet vuxna utrikes födda biståndsmottagare minskat årligen, samtidigt som anta-

let vuxna inrikes födda biståndsmottagare har varit relativt stabilt fram till 2021, 

då även antalet vuxna inrikes födda biståndsmottagare minskade. 

Även utvecklingen av antalet vuxna långvariga respektive mycket långvariga 

biståndsmottagare har varierat något mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 

och män under perioden. Men de senaste åren har utvecklingen sett liknande ut 

och den minskning som ses av såväl samtliga som långvariga vuxna bistånds-

mottagare under 2021 gäller till exempel både inrikes och utrikes födda kvinnor 

                                                      
4 Avsnittet baseras på ett bearbetat statistikuttag från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd, 2022-08-22. 

Med vuxna biståndsmottagare avses här vuxna som är 18 år eller äldre och som har fullständiga personnummer.  
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fullständiga personnummer inkluderas. Detta kan medföra att antal personer är lägre jämfört med

tabeller eller figurer där samtliga biståndsmottagare redovisas. Uppgifter i registret kan uppdateras, 

därför kan de skilja sig från tidigare publiceringar. 

Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd. 

Figur 1. Antal respektive andel vuxna biståndsmottagare, totalt samt 

långvariga och mycket långvariga biståndsmottagare, 2014-2021 
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och män. Ökningen av vuxna mycket långvariga biståndsmottagare de senaste 

åren gäller också båda kön och oavsett inrikes eller utrikes född. 

Bland de vuxna biståndsmottagarna under 2021 är den till antalet vanligaste 

biståndsmottagaren en utrikes född kvinna, och den till antalet minst vanliga bi-

ståndsmottagaren är en inrikes född kvinna. Det gäller oavsett biståndstid.5 

Andelen biståndstagare med långvarigt 

bistånd varierar stort mellan kommuner 
Utvecklingen av antalet biståndsmottagare på kommunnivå kan se annorlunda ut 

än utvecklingen på riksnivå. Biståndsmottagandet skiljer sig mellan kommuner 

eftersom exempelvis befolkningssammansättning, arbetsmarknad och befolk-

ningens utbildningsnivå påverkar behovet av ekonomiskt bistånd. Såväl det to-

tala antalet biståndsmottagare, som antalet och andelen långvariga respektive 

mycket långvariga biståndsmottagare, varierar också mellan landets kommuner.  

I vissa kommuner är till exempel färre än 15 procent av de vuxna bistånds-

mottagarna långvariga biståndsmottagare, i andra kommuner är fler än 55 pro-

cent långvariga biståndsmottagare, se figur 3.  

Även sett till mycket långvarigt biståndsmottagande finns det stora skillnader, 

från kommuner där färre än 5 procent av de vuxna biståndsmottagarna har 

mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, till kommuner där omkring 40 procent av 

biståndsmottagarna är mycket långvariga biståndsmottagare, se figur 4.  

                                                      
5 Avsnittet baseras på ett bearbetat statistikuttag från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd, 2022-08-22. 

Med vuxna biståndsmottagare avses här vuxna som är 18 år eller äldre och som har fullständiga personnummer. 
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Figur 2. Antal vuxna biståndsmottagare utifrån kön och inrikes respektive utrikes född, 

åren 2014–2021   

Not: I figuren inkluderas vuxna biståndsmottagare som är 18 år eller äldre. Endast personer med fullständiga personnummer, 

och där uppgift om inrikes respektive utrikes född finns, inkluderas. Detta kan medföra att antal personer är lägre jämfört 

med tabeller eller figurer där samtliga biståndsmottagare redovisas. Uppgifterna i registret kan uppdateras, därför kan de 

skilja sig från tidigare års publiceringar. 
Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.   
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Att undersöka hur utvecklingen ser ut i den egna kommunen, liksom vilka lo-

kala utmaningar och behov som finns, är en viktig del i arbetet för att på bästa 

sätt kunna ge personer med försörjningsproblem stöd och insatser i syfte att öka 

möjligheterna till självförsörjning.6 

 

                                                      
6 Avsnittet baseras på Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2022 – registerdata t.o.m. 2021. Socialstyrelsen; 2022. 

Med vuxna biståndsmottagare avses här för långvariga biståndsmottagare vuxna som är 18 år eller äldre, och för vuxna 

mycket långvariga biståndsmottagare avses här vuxna som är 20 år eller äldre.  
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Barn i familjer med långvariga behov av 

ekonomiskt bistånd   
För familjer med barn kan ett långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd in-

nebära att barnen växer upp med låg ekonomisk standard, vilket kan påverka så-

dant som har betydelse för barns och ungas möjligheter och utveckling [3]. 

Under 2014 uppgick andelen barn i befolkningen som ingår i hushåll som fått 

ekonomiskt bistånd någon gång under året till omkring 7 procent. Sedan dess har 

andelen minskat och under 2021 uppgår andelen barn i familjer med ekonomiskt 

bistånd till omkring 5,3 procent. Andelen barn i befolkningen som ingår i hushåll 

med långvarigt ekonomiskt bistånd uppgick till omkring 2,6 procent under 2014. 

Därefter har andelen minskat, men förändringarna mellan åren är relativt små 

och sedan 2016 har andelen barn i befolkningen som ingår i hushåll med långva-

rigt ekonomiskt bistånd varit stabil på omkring 2,3-2,4 procent, se figur 5.  

 

 
 

Att växa upp i en familj som behöver försörjningsstöd under en längre tid inne-

bär en ekonomisk utsatthet som kan vara svår för barnet, det handlar till exempel 

om den materiella standarden liksom svårigheter att delta i aktiviteter som kostar 

pengar. Ekonomisk utsatthet kan också påverka barns skolresultat, hälsa och 

trygghet. Att socialtjänsten tidigt identifierar problematiska livssituationer eller 

levnadsvanor hos biståndsmottagare som påverkar möjligheten till självförsörj-

ning, och erbjuder lämpligt stöd, kan således förebygga en försämrad livssituat-

ion både för vuxna och barn [3, 4].7 

                                                      
7 Avsnittet baseras på Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2022 – registerdata t.o.m. 2021. Socialstyrelsen; 2022. 
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Källa: Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2022 - registerdata t.o.m. 2021. Socialstyrelsen 2022. 

Figur 5. Andel barn i befolkningen i hushåll med ekonomiskt bistånd 

respektive i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, 2014-2021 
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Viktigt att arbeta för att förebygga  

långvariga biståndsbehov  
Socialtjänstens ekonomiska bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och 

har till uppgift att träda in tillfälligtvis vid försörjningsproblem som inte kan till-

godoses på annat sätt [5]. Men som har beskrivits ovan har en allt större andel av 

de vuxna biståndsmottagarna idag ekonomiskt bistånd en längre tid, trots att det 

ekonomiska biståndet är tänkt att fungera som ett tillfälligt stöd under en begrän-

sad period. Detta är en utmaning eftersom ekonomiskt bistånd tillgodoser en skä-

lig levnadsnivå, men det ger inget utrymme för utgifter utöver det nödvändiga. I 

längden kan långvariga behov av ekonomiskt bistånd därmed riskera att medföra 

en begränsande ekonomisk utsatthet som påverkar såväl vuxna som barn. Social-

styrelsen kommer därför fortsatt följa utvecklingen av långvariga biståndsbehov. 

Att personer med ekonomiskt bistånd får tillgång till stöd och insatser är vik-

tigt för att minska risken för att fastna i långvarigt biståndsmottagande. Det är 

även viktigt med en helhetssyn där socialtjänsten vid behov samverkar med till 

exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården för 

att enskilda biståndsmottagare ska få den hjälp de behöver för att uppnå självför-

sörjning. Målsättningen inom ekonomiskt bistånd är att ge personer med försörj-

ningsproblem stöd och insatser i syfte att öka möjligheterna till självförsörjning.  

Att tidigt identifiera problematiska livssituationer eller levnadsvanor som påver-

kar möjligheten till självförsörjning och aktivt agera och erbjuda lämpligt stöd 

kan förebygga en försämrad livssituation både för vuxna och barn [1, 6]. 
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