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Försörjningshinder och ändamål 
med ekonomiskt bistånd 2016  

Under 2016 fick cirka 251 000 vuxna personer ekonomiskt bistånd. Det är 
en minskning med 2 procent jämfört med 2015. Det vanligaste förekom-
mande försörjningshindret var arbetslöshet utan arbetslöshetsförsäkring.  
 
Arbetslöshet är sedan 2010 den främsta orsaken till att drygt hälften av alla per-
soner som fått ekonomiskt bistånd saknade egen försörjning. År 2016 var 51 
procent av det vanligast förekommande försörjningshindret arbetslösrelaterat. 
Försörjningshinder av sociala skäl1 var näst vanligast med 11 procent. Att vara 
sjukskriven med läkarintyg var det tredje mest förekommande hindret med 9 
procent, se figur. Gruppen arbetslösa biståndsmottagare har ökat med 2 procent i 
jämförelse med 2015. Av samtliga biståndsmottagare år 2016 var 53 procent 
män respektive 47 procent kvinnor, se tabell.  

 

 
 

Försörjningshinder på grund av arbetslöshet var vanligare för män än för kvin-
nor, 56 procent av männen respektive 46 procent av kvinnorna. Även försörj-
ningshinder av sociala skäl var vanligare bland männen, 12 procent jämfört med 
9 procent hos kvinnorna. Sjukskrivning med läkarintyg var något vanligare 
bland kvinnor än hos män, 12 procent av kvinnorna mot 8 procent av männen. 

 

                                                      
1 Detta försörjningshinder avser personer som inte är sjukskrivna med läkarintyg men behöver social eller medicinsk 
rehabilitering innan de kan arbeta. 
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Figur 1. Andel biståndsmottagare inom vissa grupper av 
försörjningshinder år 2016, procent

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen
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Tabell 1. Biståndsmottagare fördelat på kön och försörjningshinder,  
år 2016, procent samt totalt antal biståndsmottagare 

 
Män,  

procent 
Kvinnor, 
procent 

Antal,  
totalt 

Arbetslös (otillräcklig, väntar el. ingen ersättning 
samt flykting alt. anhörig i introduktion) 

58 42 127 891 

Sjukskriven med läkarintyg (otillräcklig, väntar 
sjukpenning samt ingen sjukpenning) 

44 46 25 311 

Sjuk- eller aktivitetsersättning (otillräcklig samt 
väntar ersättning) 

47 53 10 715 

Arbetshinder, sociala skäl 61 39 26 587 
Föräldraledig (otillräcklig eller väntar föräldra-
penning) 

7 93 8 467 

Arbetar deltid, ofrivilligt (otillräcklig eller väntar 
inkomst) 

40 60 7 403 

Arbetar heltid (otillräcklig eller väntar inkomst) 64 36 4 609 
Språkhinder 40 60 8 729 
Utan försörjningshinder 53 47 7 569 
Annat försörjningshinder 57 43 20 321 
Uppgift saknas, inkl. okänt kön 47 53 3 223 
Samtliga biståndsmottagare 53 47 250 825 

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen 

 
I statistiken om försörjningshinder delas arbetslöshet upp i tre undergrupper: ar-
betslöshet utan ersättning, otillräcklig ersättning och i väntan på ersättning. Av 
de personer som fick ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet var arbetslös-
het utan ersättning det vanligaste försörjningshindret, både för män och för kvin-
nor.  

Stora skillnader mellan kommuner 
Störst andel arbetslösa biståndsmottagare fanns i kommunerna Hylte, Krokom, 
Färgelanda, Hultsfred, Högsby, Karlsborg, Olofström, Åmål och Fagersta. Ar-
betslöshet som försörjningshinder utgjorde i dessa kommuner mer än 70 procent 
av samtliga vuxna biståndsmottagare. Lägst andel biståndsmottagare med arbets-
löshet som försörjningshinder fanns i Överkalix och Arjeplog, med runt 20 pro-
cent av samtliga med försörjningshinder.  

Andra trygghetssystem påverkar 
De utrikes födda utgjorde nästan 20 procent av rikets totala befolkning 18–64 år, 
men utgjorde cirka 60 procent av alla biståndsmottagare. Det beror till stor del 
på att dessa, i större utsträckning än inrikes födda, inte hunnit kvalificera sig för 
ersättning från andra trygghetssystem som till exempel arbetslöshetskassa, sjuk-
penning eller att de väntar på etableringsersättning. Både bland inrikes och utri-
kes födda var det vanligast att vara arbetslös utan ersättning. Bland inrikes födda 
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var det vanligare med försörjningshinder på grund av sociala skäl. Cirka 18 pro-
cent av alla inrikes födda hade detta försörjningshinder, mot 6 procent av de utri-
kes födda. 

Försörjningshinder jämt fördelade över 
året 
Det var inga större skillnader mellan årets månader när det gällde fördelningen 
på typ av försörjningshinder. För gruppen vuxna personer som arbetar heltid 
men väntar på inkomst eller har otillräcklig inkomst, så kunde det skönjas en 
svag ökning under sommarmånaderna juni och juli. 

 

Försörjningsstöd var vanligaste ändamål  
Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till 
livsföringen i övrigt. År 2016 betalades drygt 10,5 miljarder kronor ut som eko-
nomiskt bistånd varav 94 procent i form av försörjningsstöd, vilket var i stort sett 
oförändrat jämfört med förra året. 

Mindre än 1 procent av det utbetalade biståndet kunde varken kategoriseras 
som försörjningsstöd eller livsföringen i övrigt av kommunerna.  

Statistikens kvalitet 
Insamlingen av försörjningshinder och ändamål för 2016 innehöll delvis ett par-
tiellt bortfall av registrerade försörjningshinder och av utbetalda belopp. Det fö-
rekom även rena felkodningar. Statistiken uppnår ännu inte den kvalitet som 
krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik. De brister som 
framkom vid förra årets granskning av försörjningshinder och ändamål år 2015 
kvarstår år 2016. Mer finns att läsa på Socialstyrelsens webbplats. 
 

Försörjningshinder 
Försörjningshinder anger den direkta orsaken till att den/de vuxna i ett 
hushåll är förhindrade att försörja sig själv och sin familj. De enskilda för-
sörjningshinder som samlas in, grupperas ibland vid redovisning. I statisti-
ken redovisas det vanligaste försörjningshindren under året. I de fall en 
person har haft två olika försörjningshinder lika många gånger under året, 
redovisas det sista registrerade hindret.  

Modellen för de grupper som redovisas återfinns i Excel-filen (se nedan 
under Mer information). Mer om vilka försörjningshinder som samlas in 
hittar ni här: www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-27 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-27
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Kontakt: 
Antonio Espinoza (statistikfrågor) 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: antonio.espinoza@socialstyrelsen.se 

 
Andreas Petersson (statistikfrågor) 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: andreas.petersson@socialstyrelsen.se 
 
Anette Agenmark (sakfrågor) 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: anette.agenmark@socialstyrelsen.se 

 
Arja Kallo (sakfrågor) 
Telefon: 075-247 30 00 
E-post: arja.kallo@socialstyrelsen.se  

 

Mer information 
Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-19 
För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen: 
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbistand 
 
Kvalitetsgranskning avseende statistikår 2015: 
www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2016-9-34-kvalitetsbe-
skriving.pdf 
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