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DisposiFon	  
	  I	  vilken	  grad	  håller	  invanda	  föreställningar	  om	  Sverige	  som	  generell	  välfärdsstat?	  

	  
Konvergens	  av	  välfärdsregimer?	  
	  
Sverige	  –	  universell	  eller	  prestaFonsbaserad	  välfärdsmodell?	  
	  
Förändring	  av	  ramberäMelsen	  senaste	  15-‐30	  åren?	  
	  
Exempel	  på	  bestående	  systembrister:	  
-‐  ArbetsmarknadspoliFken	  
-‐  Barnfamiljers	  ekonomiska	  utsaMhet	  
-‐  Ungas	  etableringssvårigheter	  
-‐  ImmigraFon	  och	  invandrares	  etablering	  
-‐  Lokala	  åtskillnadsmönster	  
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Samhällets välfärdsarenor 

Aktör Drivkraft Reglerings- 
princip 

Stat Rättvisa Omfördelning 

Marknad Vinst Utbyte 

Familj Relation Ömsesidighet 



 
Sociala utgifter i Sverige 1960 – 2011. 

 
 

År         Sociala utgifter  Förändring 

                 (% av BNP)     senaste 5 åren     
_____________________________________ 
1960         12 
1965              14                + 2                 
1970               20                + 6                                 1960-1980: + 21  
1975              25                + 5 
1980              33                + 8                                 1980-2000:  -   2                   
1985              31                -  2 
1990              36                + 5                                  2000-2011:  -  2 
1995              36                   0                    
2000              31                 - 5                     2010: EU15  30,2  
2005              31                   0                               Sv.      30,4 
2010               30                 - 1                          7:e av EU15 
2011               29                 - 1 
 
2011 1 030 av 3 500 miljarder SEK 
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BNP	  i	  Sverige	  1993	  –	  2012.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Volymindex	  2005	  =	  100	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Källa:	  
SCB	  
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Inkomstspridning i Sverige 1975 – 2011.   
Ginikoefficient för disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Källa:	  SCB:s	  staFsFskdatabas	  
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Andel	  inkomsFaGga	  personer	  20-‐64	  år	  eLer	  sysselsäNning	  1991	  –	  2011.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beräknat	  som	  EU-‐fa[ga	  (60	  %	  av	  medianinkomst)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Källa:	  SCB:s	  staFsFskdatabas	  



Integration och desintegration 

•  Integration:    ”förena eller sammanföra till en helhet” 
                                                    eller 
                         ”delar tillsammans skall utgöra en helhet” 
 
•  Olika slags integration; ekonomisk, social och politisk 

integration 
 
•  Skilja mellan systemintegration och social integration 
 
•  Desintegration är integrationens motsats inte segregation 

•  Segregation uttrycker rumslig åtskillnad 



Begreppet ”utanförskap” 
 
Normativt, politiskt begrepp inför valet 2006 
 
Konkret mätts som antal ersättningsdagar i olika 
ersättningar och bidrag. Begreppet blir synonymt med ”att 
vara utan arbete”. 
 
Riksrevisionens kritik (2008) 
 
Diskursen liknar klassiska underklassbegreppet; 
individualistiskt och moralistiskt synsätt – anspelar på 
passivitet, bristande motivation, kriminalitet etc. 
                                                  
                                                                              Davidsson (2010)  
 



ArbetsmarknadspoliFken	  före	  och	  e`er	  90-‐talskrisen	  

Före	  
•  Arbetslöshet	  –	  Fllstånd	  mellan	  

två	  jobb	  

•  Låga,	  informella	  trösklar	  in	  i	  
arbetslivet	  

•  AkFv	  arbetsmarknadspoliFk	  
med	  kvalificerande	  och	  
kvalitaFva	  insatser	  

	  

ELer	  
•  Arbetslöshet	  –	  allt	  mer	  eM	  

etableringsproblem	  

•  Höga,	  formella	  trösklar	  in	  i	  
arbetslivet	  

	  
•  AkFveringspoliFk	  –	  Flltagande	  

uppdelning	  mellan	  etablerade	  
och	  oetablerade	  



Arbetsmarknadskostnader	  i	  Sverige	  och	  andra	  OECD-‐länder	  	  
e`er	  akFva	  och	  passiva	  åtgärder	  2009.	  	  

I	  procent	  av	  BNP.	  

	  

	  

MALMÖ	  HÖGSKOLA	   Källa:	  OECD	  Employment	  Outlook	  2011.	  



	  
Arbetsmarknadspoli4kens	  kostnader	  i	  Sverige	  fördelat	  	  
eLer	  ak4va	  och	  passiva	  åtgärder	  1985,	  2005	  och	  2009.	  	  

I	  procent	  av	  BNP.	  
	  

MALMÖ	  HÖGSKOLA	   Källa:	  OECD:s	  Employment	  Outlook	  



	  
Kostnader	  för	  akFva	  arbetsmarknadsåtgärder	  	  
per	  person	  i	  Sverige	  1985,	  2005	  och	  2009.	  

	  År	   Ak4va	  
åtgärder	  
I	  %	  av	  BNP	  

Andel	  i	  
åtgärd	  

I	  %	  av	  arbets-‐
kraLen	  

Rela4onstal	  
belopp/	  
person	  

	  	  
1985	  
	  	  

2005	  
	  	  

2009	  
	  	  

	  	  
3,0	  
	  	  

1,3	  
	  	  

1,1	  

	  	  
2,14	  
	  	  

2,70	  
	  	  

2,95	  

	  	  
140	  
	  	  
48	  
	  	  
37	  

MALMÖ	  HÖGSKOLA	   Källa:	  OECD	  Employment	  outlook	  

2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  

Slutsats:	  4-‐5	  gånger	  lägre	  kostnader	  per	  insats	  



Problem	  med	  arbetslöshetsförsäkringen	  

•  Allt	  färre	  får	  del	  av	  den	  

•  Talet	  om	  ”omställning”,	  ”komma	  -llbaka”	  begränsar	  
förståelse	  

	  
•  Sammanblandning	  mellan	  ”obligatorisk”	  och	  ”allmän”	  
	  
•  Kunna	  fokusera	  både	  golv	  och	  tak	  samFdigt	  och	  kombinaFon	  

av	  grundtrygghet	  och	  inkomstborlall	  	  

•  Kvalificeringsregler	  behöver	  anpassas	  Fll	  förändrade	  villkor	  

•  Skapar	  inte	  inkluderande	  mekanismer	  
MALMÖ	  HÖGSKOLA	  



Fördelning av inkomststandard bland 
barnfamiljer i Sverige 1991, 2000 och 2010. 

I procent. 

Inkomst-‐
standard	  

1991	   2000	   2010	  

	  

	  	  	  –	  1	  

1	  –	  2	  

2	  –	  3	  

3	  –	  	  

	  

7	  

65	  

8	  

4	  

	  

8	  
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Rädda Barnens årliga index sedan 2002: ���
���
	


•  Låg inkomststandard	

	
 	

	
 Inkomststandard = Disponibel inkomst per konsumtionsenhet	

	
 	
             	
            Norm för baskonsumtion + 
boendenorm	


	

•  Familjer med försörjningsstöd	


	

”Barn som lever i ekonomiskt fattiga familjer eller ���
i familjer som uppbär försörjningsstöd ”	


Två delmått: 



Inkomstgränser för låg inkomststandard och relativ fattigdom (- 60 %)  

för ett hushåll med två vuxna och två barn 1991 – 2010. 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Källa:	  SCB:s	  

staFsFkdatabas.	  
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Barnfattigdom i Sverige 1991-2010	
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Årsrapport 2012:2	


•  242 000 barn i Sverige 
levde i fattigdom 2010	


•  Minskning med 0,3 
procentenheter 	


•  Politisk handlingskraft och 
konkreta löften saknas	
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Fortsatt stora skillnader mellan	


•  barn till ensamstående och sammanboende 
föräldrar	


•  barn med svensk och utländsk bakgrund	


•  barn i de fattigaste och rikaste familjerna	

•  rika och fattiga kommuner	


•  rikare och fattigare stadsdelar i storstäderna 	
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Både utländsk bakgrund och ensamstående förälder	
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Skillnader mellan kommuner	


Kommun	
 Barnfattigdom i %	
 Ranking 2010	


Täby	
 4,0	
 1	


Lomma	
 4,4	
 2	


Landskrona	
 24,7	
 289	


Malmö	
 32,7	
 290	




Insatser	  för	  aN	  bekämpa	  barnfaGgdom	  

•  EM	  statligt	  eller	  kommunalt	  ansvar?	  
	  
•  Strategier	  för	  aM	  reducera	  barnfa[gdom:	  
-‐  Lindra	  effekter	  –	  åtgärda	  orsaker?	  
-‐  ReakFva	  eller	  proakFva	  insatser?	  
-‐  SelekFva	  eller	  generella	  åtgärder?	  

	  
HÄLSA	  OCH	  SAMHÄLLE	  
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Välfärd, inte för alla	

Den ekonomiska familjepolitikens betydelse 	


för barnfattigdomen i Sverige	


Tapio Salonen 
Professor i socialt arbete 
Malmö högskola 
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Den ekonomiska familjepolitiken	


Ca 70 miljarder kronor 2009. Administreras av Försäkringskassan	

	

Tre huvudkategorier:	

1. Försäkringar ; föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning,   	

    havandeskapspenning, pensionsrätt för barnår, barnpension och              	

    efterlevandestöd till barn.	

	

2. Generella bidrag ; barnbidrag (inklusive flerbarnstillägg) och 	

     adoptionsbidrag.	

	

3. Behovsprövade bidrag ; bostadsbidrag, vårdbidrag och   	

    underhållsstöd.	
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Betydelse av familjepolitiska insatser 1998 – 2009.	
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Fattigdomsdämpande effekt av den ekonomiska 
familjepolitiken 1998-2009.	






Socialbidragets komplexa karaktär 

•  Dess subsidiära funktion  

•  Dess speciella utbytesrelation (gåva) 

•  Dess politisk-administrativa reglering 

•  Dess disciplinära reglering 

 



Socialt arbete allt mer involverade i arbetsmarknads-
relaterade insatser för arbetslösa socialbidragstagare. 

•  Denna del av kommunernas individ- och familjeomsorg har 
vuxit kraftigt under senare år och berör löpande tusentals 
arbetslösa personer med försörjningsproblem. 

 
•  Detta är förmodligen den del av det myndighetsbaserade 

sociala arbetet i Sverige som vuxit snabbast under de 
senastetvå årtiondena.  

 
•  Det finns dock ett grundläggande problem med denna 

expansion – vi vet, allvarligt talat, inte om det är till nytta eller 
fördärv. 



Aktivering som symbolisk funktion 

 
direkta - indirekta programeffekter 

 
avskräckande funktion 

 
legitimerande funktion 



”Aktiveringspolitikens symboliska 
funktion sönderfaller dels i en 

avskräckande dimension gentemot 
berörda arbetslösa med arbetstest som 

främsta inslag och dels i en 
legitimerande dimension i relation till 
andra aktörer, inom politik, profession 

och gentemot allmänhet.” 
  

                                                                   (Salonen 2006: 166) 
  



Försörjningsstödets framtid 

Inbyggd logik; behovsprövningens gissel - fattiggörande 
system, inbyggda fattigdomsfällor 

 
Spegelbild av andra försörjningssystem 
 
Urskilja olika förklaringsfaktorer: 
   kontextuella – institutionella – individuella  

 



Det nödvändiga uppbrottet 
                                                                                                                     (Salonen 2013) 

Utgångspunkter: 
•  Skilja på systeminternt och systemexternt synsätt på 

försörjningsstödet 
•  Skilja mellan dess retorik och praktik 
 
Reformstrategi: 
•  Skilja mellan akut ekonomisk hjälp och annat 

systemrelaterat försörjningsbehov 
•  Skilja mellan ekonomisk hjälp och socialt arbete 
•  Separera myndighetsutövning från socialt arbete 
 
 



Hållbarhet och sociala investeringar - 
pockande trender i nuet 

EU 
”Kommissionen uppmanar EU-länderna att 
inrikta sig på social investering för tillväxt och 
social sammanhållning.”                 (20 febr 2013) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-125_sv.htm 
 

WHO 
Closing the gap in a generation (2008) 
 
Malmö stad – Malmökommissionen 2011-2013 
http://www.malmo.se/webbvideo?bctid=1492976613001 
 



Socialekologiskt perspektiv på staden 



	  
Segrega4onsanalys	  för	  hela	  städer	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Gula områden = socioekonomiskt rika (- 0,49) och 
                           homogen svensk befolkning ((- 0,49) 

Gröna områden= socioek. och etniskt blandade områden 

Blå områden = socioekonomiskt fattiga (2,00 -) och 
Koncentration av synliga invandrargrupper (2,00 -) 



Befolkningen i Landskrona efter bostadsområdens 
ekonomiska och etniska status 1990 och 2006. I 
procent 



Landskrona – en alltmer tudelad stad? 



Bostadssegrega4onens	  fördelning	  i	  utvalda	  städer	  2008.	  	  
I	  procent.	  
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Kommun	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Områden	  	  	  	  	  	  	  
Gula	  	  	  	  	  Gröna	  	  	  	  	  	  Blå	  

Stockholm	  
Göteborg	  
Malmö	  	  
Botkyrka	  
Södertälje	  
Lund	  
Helsingborg	  
Kris4anstad	  
Trelleborg	  
Landskrona	  
	  	  

	  	  4,6	  	  	  	  	  	  	  77,4	  	  	  	  	  	  	  18,0	  
15,5	  	  	  	  	  	  	  57,8	  	  	  	  	  	  	  26,6	  
	  	  2,0	  	  	  	  	  	  	  45,6	  	  	  	  	  	  	  52,3	  
	  	  3,5	  	  	  	  	  	  	  40,7	  	  	  	  	  	  	  48,0	  
	  	  9,0	  	  	  	  	  	  	  61,7	  	  	  	  	  	  	  28,5	  
11,2	  	  	  	  	  	  76,6	  	  	  	  	  	  	  	  10,7	  
11,1	  	  	  	  	  	  62,5	  	  	  	  	  	  	  	  26,3	  
13,5	  	  	  	  	  	  66,4	  	  	  	  	  	  	  	  14,4	  
10,0	  	  	  	  	  	  83,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,4	  
19,3	  	  	  	  	  	  39,4	  	  	  	  	  	  	  	  40,5	  

Summa	  54	  större	  
städer	  
	  	  

13,5	  	  	  	  	  	  66,4	  	  	  	  	  	  	  14,4	  



Malmö 2008 



Samband	  mellan	  inkomstojämlikhet	  och	  
bostadssegrega4on	  

•  Skilja	  mellan	  bostadssegregaFonens	  bakomliggande	  
orsaker	  och	  olika	  konsekvenser,	  s.k.	  grannskapseffekter	  

•  Det	  är	  den	  generella	  ökningen	  av	  inkomstojämlikheten	  
som	  förklarar	  merparten	  av	  den	  ökade	  
bostadssegregaFonen	  

•  Vi	  bor	  numera	  med	  folk	  som	  liknar	  oss	  själva	  

•  Social	  sammanhållning	  –	  skilja	  mellan	  ”bonding”	  och	  
”bridging”	  

	  

HÄLSA	  OCH	  SAMHÄLLE	  



Kommission för ett 
socialt hållbart Malmö 

Kommission för ett socialt hållbart Malmö 

Uppdraget: 
 
Utarbeta vetenskapligt underbyggda  
förslag till strategier för hur man kan  
minska skillnader i hälsa i Malmö.  
 



Slutrapport i fulltext:  
http://www.malmo.se/download/18.31ab534713cd4aa921337d8/
malm%C3%B6kommissionen_slutrapport_digital_130225.pdf 
 



Förståelsen för Malmö 

220 000

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000

280 000

290 000

300 000

310 000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Antal

År
Källa: SCB, City of Malmö, Salonen 2012, Abrahamsson 2012, Stigendal 2012 

Antal 

Urbanisering  

Migration 

Globalisering 

500 000 har bott 
 i Malmö  

> 1 år 

23% 



En ny förståelse av Malmö 

§  Det dolda Malmö 

§  Malmö som transitstad 

§  Sambandet mellan hälsa och en förändrad tillväxtmodell 

§  Ökad segregation – mellan innanförskap och utanförskap 

§  Kulturens och civilsamhällets betydelse 

§  Lärdomar av de senaste decenniernas storstadsinsatser 



	  
Förändring	  i	  disponibel	  inkomst	  per	  k.e.	  eLer	  deciler	  i	  

Malmö	  1991,	  2000	  och	  2008.	  I	  2008	  års	  priser.	  
	  

HÄLSA	  OCH	  SAMHÄLLE	  

decil	  10/decil	  1:	  
1991	  -‐	  	  	  5,45	  
2000	  -‐	  	  	  7,35	  
2008	  -‐	  12,14	  





Rekommenda4on	  

	  Halvering	  av	  barnfaGgdomen	  fram	  4ll	  2020.	  	  	  	  
	  
	  	  

	  

HÄLSA	  OCH	  SAMHÄLLE	  



Prognos	  

	  Antal barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö baserat  
på oförändrad respektive halverad nivå fram till år 2020.	  

	  	  

	  

HÄLSA	  OCH	  SAMHÄLLE	  



Område 1: Barn och ungas levnadsvillkor 

§  Mål: Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt 
eliminera den helt 

§  Åtgärd: Ta fram och implementera en kommunal 
handlingsplan för att minska barnfattigdomen 

§  Åtgärd: Inrätta ett kommunalt familjestöd 

§  Åtgärd: Höj det kommunala försörjningsstödet till 
barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd  

§  Åtgärd: Inför en norm om ett schabloniserat tillägg på 
årsbasis för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd, 
avsett för barns fritids- och kulturaktiviteter 

§  Åtgärd: Öka tillgången till datorer och internet i hemmet 
hos barnfamiljerna i Malmö 



Förutsättningar för den svenska 
välfärdsmodellen 1945 – 1980-talet 

•  full sysselsättning 

•  förutsägbar och stabil livscykel 

•  livslångt stabilt förvärvsdeltagande 

•  stabila familjeförhållanden 

•  lön som ger tillräcklig försörjning 

 



Förändrade förutsättningar för den svenska 
välfärdsmodellen sedan 1980-talet 

•  Många står utanför lönearbetet 

•  Allt mer flexibelt arbetsliv 

•  Förändrade familjemönster 

•  Förändrade livscykelmönster 

•  Mångfaldssamhället 

 



Bestående besvärande samhällsproblem 

Ökade ekonomiska klyftor; försäkringslösheten breder 
ut sig 
 
Arbetslöshetsnivåer på höga nivåer oavsett 
konjunkturcykel 
 
Ungas etableringsmönster; arbetslöshet, stress, 
vilsenhet och utestängning 
 
Integration av immigrerade; långa och osäkra 
processer, låg förvärvsgrad 
 
Tilltagande segregation; bor alltmer men folk som 
liknar oss själva, ”vi och dom”, få mötesplatser 
 



Håller den svenska välfärdsmodellen? 

•  Ekonomiskt;                     Aldrig varit rikare som nation 

•  Sysselsättning                 Bestående arbetslöshet och   
                                                differentiering 

 
•  Fördelningsmässigt;       Tre årtionden av ökad ojämlikhet 

•  Fattigdom & exklusion     Förstärkt koncentration till   
                                                 outsiders 
•  Välfärdssystemens funktionalitet    
                                                  Tilltagande insider- och   
                                                   outsidermönster 



Slutsatser 

•  Välfärdssystemens reversibilitet 

•  Tilltagande polarisering mellan inkluderade och 
exkluderade, fattiggörande 

 
•  Uppkomst och förstärkning av duala välfärdslösningar 

mellan etablerade och oetablerade grupper 
 
•  Utmaningar för sammanhållningen 


