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Sammanfattning

Den här rapporten undersöker om hårdare krav, i form av obliga-
toriska aktiveringsprogram för individer med försörjningsstöd i Stock-
holms stadsdelar, har påverkat �yttströmmarna mellan stadsdelar-
na. Tanken är att sådana krav kan få individer som har hög risk att
bli bidragstagare att �ytta till stadsdelar som inte ställer krav på
aktivering. Sammantaget tyder resultaten dock inte på att aktive-
ringsprogrammen har några e¤ekter på ut�yttningen av individer i
riskzonen för att få försörjningsstöd.

�Jag är tacksam för värdefulla kommentarer från Matz Dahlberg, Sören Blomquist,
Hanna Ågren, Eva Mörk, Björn Öckert, Tuomas Pekkarinen, Mikael Elinder och semi-
nariedeltagare vid 2007 års IIPF-kongress, Uppsala universitet och IFAU.

yInstitutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Box 513, 751 20 Uppsala,
karin.edmark@ifau.uu.se
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1 Introduktion

Den här rapporten undersöker om olika regler för aktiveringsprogram
för individer med försörjningsstöd (socialbidrag) i Stockholms stadsdelar
har påverkat �yttbesluten bland individer med stor benägenhet att sö-
ka försörjningsstöd. Bakgrunden är en ändring av Socialtjänstlagen 1998
som gjorde det möjligt för kommuner och stadsdelar att kräva att indi-
vider med försörjningsstöd deltar i så kallade aktiveringsprogram, d v s
program för arbetssökande eller arbetsträning/praktik. Efter lagändringen
har många stadsdelar i Stockholms kommun valt att införa aktiverings-
program. Kraven för vilken motprestation som krävs för att få försörj-
ningsstöd varierar därför mellan stadsdelarna. I vissa stadsdelar krävs att
man deltar i ett aktiveringsprogram 3 timmar dagligen, medan det i an-
dra stadsdelar inte �nns något sådant krav. Tanken i den här rapporten är
att denna variation kan ha lett till att individer med stor risk att behöva
söka försörjningsstöd efter 1998 har valt att �ytta till de stadsdelar som
inte har några aktiveringskrav, och från de stadsdelar som ställer krav på
aktivering.

Det kan naturligtvis vara så att aktiveringsprogrammen istället är upp-
skattade av deltagarna, och att individer med hög sannolikhet att få för-
sörjningsstöd därför snarare väljer att �ytta till de stadsdelar som har
sådana program. I så fall blir resultatet det motsatta, d v s ökad ut�yttning
från de stadsdelar som inte har aktiveringsprogram, och till de stadsdelar
som har aktiveringsprogram. Vi låter båda möjligheten vara öppna, och
låter istället analysen av data tala.

Andelen individer som får försörjningsstöd har minskat kraftigt i �era
stadsdelar som har infört aktiveringsprogram, vilket ofta tolkats som ett
tecken på att aktiveringsprogram är ett bra sätt att få individer att gå
från bidrag till jobb. Det �nns dock ännu ingen undersökning som tydligt
har visat att aktiveringsprogrammen faktiskt leder till högre sysselsättning
bland individer med försörjningsstöd1, och uppföljning av vad som hän-
der med individer efter aktiveringsprogrammen saknas i stor utsträckning.
Enligt en undersökning av Skärholmens aktiveringsprogram Jobbcentrum
saknas information om orsaken till att individer slutar i programmet i så
mycket som 56% av alla fall, och bara i 18% av fallen anges att orsaken

1 Det �nns �era utvärderingar av olika aktiveringsprogram, men dessa är generellt
sett av mer beskrivande karaktär, och har inte försökt skilja mellan e¤ekter av program-
men och e¤ekter av t ex konjunktursvängningar.
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till att man slutar är att man har fått jobb (se Thorén (2005)). Liknande
si¤ror ges i Ekström (2005), som också undersöker Skärholmen och som
dessutom anger att den tredje vanligaste orsaken till att sluta är att man
har �yttat från stadsdelen: 11% anger detta som skäl för att avsluta pro-
grammet. Vi vet därför inte om aktiveringsprogrammen faktiskt har hjälpt
deltagarna att få arbete, eller om det är så att ett bättre arbetsmarknads-
läge eller t o m ut�yttning ligger bakom minskningen av hur många som
får försörjningsstöd.

Det �nns en stor amerikansk litteratur som undersöker om individer
med hög sannolikhet att få försörjningsstöd tenderar att �ytta till om-
råden som har mer generösa regler för försörjningsstöd. Resultatet från
de senare studierna tyder på att det �nns en sådan e¤ekt, men att den är
ganska liten2. Ett lite annorlunda resultat �nner Fiva (2007), som studerar
norska kommuner och �nner stora e¤ekter av olika generösa regler på
biståndstagares �yttbeslut.

Ett problem som man måste ta hänsyn till i den här typen av under-
sökningar, är att det �nns många andra saker som påverkar var man väljer
att bo. Det kan därför vara svårt att skilja e¤ekter av olika aktiverings-
regler från e¤ekter av t ex olika arbetsmarknadsläge. En fördel med den här
undersökningen, jämfört med den tidigare litteraturen, är att alla individer
bor i samma kommun, och därför tillhör samma arbetsmarknadsområde,
lyder under samma norm för försörjningsstöd etc. Detta minskar risken för
att sådana skillnader mellan individernas bostadsorter påverkar resultatet
av analysen.

En viktig förutsättning för att individers �yttbeslut ska påverkas av
olika regler för försörjningsstöd är förstås att man har ekonomisk möjlighet
att �ytta. I synnerhet gäller detta för Stockholmsregionen, som generellt
har höga boendekostnader. En snabb titt på data tyder dock på att även
individer som får försörjningsstöd har möjlighet att �ytta mellan stads-
delarna i vår analys: om vi jämför individer som fått försörjningsstöd nå-
gon gång under året med övriga individer, ser vi att den förra gruppen
faktiskt �yttar oftare: 9% av alla individer (mellan 18 och 65 år) som fått
försörjningsstöd någon gång under året �yttar till en annan stadsdel under
året. Detta ska jämföras med 6,4% för motsvarande individer som inte fått
försörjningsstöd.3

2 Se McKinnish (2005), McKinnish (2007), Gelbach (2004) och Meyer (2000).
3 Individer som invandrat till Sverige under de senaste 3 åren är inte med i dessa

si¤ror.
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Resultatet av undersökningen tyder dock inte på att införandet av
aktiveringsprogram har påverkat individers �yttbeteende. Det �nns vis-
serligen svaga tecken på att biståndsbenägna individer i högre utsträck-
ning �yttar till stadsdelar som har infört aktiveringsprogram, vilket skulle
kunna tyda på att deltagarna ser programmen som något positivt. Detta
resultat är dock känsligt för hur vi gör analysen, och den slutsats som kan
dras är därför att vi inte �nner stöd för varken ökad in- eller ut�yttning.

I nästa avsnitt ges en kort beskrivning av aktiveringsprogrammen,
vilket följs av en presentation av de data och den metod som används.
Slutligen visas resultat och slutsatser.

2 Beskrivning av aktiveringsprogrammen

Lagförändringen 1998 gav alltså kommuner och stadsdelar möjlighet att
skärpa kraven för att få försörjningsstöd på så vis att den gav social-
nämnden rätt att kräva att �den som uppbär försörjningsstöd under viss
tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet�(se Socialtjänstlagen, kap 4, 4-5§). Enligt lagen kan fortsatt
försörjningsstöd vägras eller nedsättas om deltagande i den anvisade verk-
samheten avböjs utan godtagbart skäl. Lagen var först och främst tänkt
att gälla ungdomar under 25 år, men har i praktiken använts för alla ar-
betsföra individer med försörjningsstöd, oavsett ålder (se Socialstyrelsen,
2005).

Vad har den nya lagen inneburit i praktiken? I �era stadsdelar och
kommuner har man, såsom nämns i det tidigare avsnittet, efter lagänd-
ringen infört en ny typ av lokala arbetsmarknadsprogram för individer
med försörjningsstöd, så kallade aktiveringsprogram. Programmen riktar
sig till arbetsföra individer med försörjningsstöd som är kapabla att ar-
beta, och består i regel av jobbsökaraktiviteter i kombination med prak-
tik/jobbträning.

Det som skiljer de nya programmen från tidigare lokala arbetsmark-
nadsåtgärder är främst den starka kopplingen mellan deltagande och bevil-
jat försörjningsstöd, genom att försörjningsstödet kan dras in eller minskas
om individen vägrar att delta i anvisad aktivitet. En annan skillnad är att
aktiveringsprogrammen i regel vänder sig till alla (arbetsföra) individer
med försärjningsstöd, medan det tidigare var vanligt med olika program
för olika grupper, exempelvis ungdomar, invandrarkvinnor etc.
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Eftersom innehållet i aktiveringsprogrammen kan skilja sig åt mellan
stadsdelarna, är det svårt att ge en detaljerad beskrivning av programmen
i alla stadsdelar som ingår i undersökningen. Vi väljer här att istället ge
en kort beskrivning av ett av de mer kända programmen, Skärholmens
Jobbcentrum, för att ge ett exempel på hur aktiveringsprogrammen kan
vara utformade. Skärholmen var en av de första stadsdelarna som startade
aktiveringsprogram och andra stadsdelar har senare infört samma typ av
program.

Skärholmens aktiveringsprogram består av av 3 timmars schemalagda
aktiviteter dagligen, med ett roterande schema för för- och eftermidda-
gar för att försvåra svartarbete utanför programmet. Den första perio-
den består i regel av jobbsökaraktiviteter i programmets lokaler.4 Varje
deltagare tilldelas en personlig jobbcoach, och det �nns möjlighet att an-
vända dator för att söka efter jobb på internet eller för att skriva jobb-
ansökningar. Om deltagaren inte �nner ett jobb under den här perioden,
slussas han/hon vidare till jobbträning/praktik. Denna kan ske i program-
mets regi eller på en ordinarie arbetsplats. Det �nns ingen tidsgräns för
hur länge man kan delta i programmet.5 Närvaron för deltagarna i pro-
grammet rapporteras vidare till socialtjänsten, och ogiltig frånvaro kan
leda till att av försörjningsstödet avslås helt eller delvis.

3 Data

Undersökningen baseras på registerdata över alla individer 18�65 år för
åren 1994�2003. Dessa data innehåller information om individernas ålder,
kön, födelseland, utbildningsnivå, disponibel inkomst, familjesituation och
sysselsättningsstatus, samt huruvida individerna fått försörjningsstöd nå-
gon gång under året.6 Dessa registerdata kombinerar vi med information
om aktiveringsprogrammen i Stockholms stadsdelar som har insamlats
genom en enkät till samtliga stadsdelsförvaltningar. Enkäten innehåller bl
a frågor om när aktiveringsprogrammen infördes och hur de är utformade.
Dessutom innehåller den frågor om huruvida det fanns lokala arbetsmark-
nadsprogram innan aktiveringsprogrammen, och i så fall, hur de såg ut

4 Enligt Eva Wilman, som arbetar med Jobbcentrum, varierar det mellan individer
hur lång den perioden är. Som längst kan den uppgå till 3 månader.

5 Se till exempel Ekström (2005) och Thorén (2005) för mer information om pro-
grammet.

6 Data på individnivå kommer från IFAU:s databas, vilken i sin tur bygger på
uppgifter från SCB.
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och vilka som omfattades av programmen. I några fall kompletterades
enkätsvaren med telefonintervjuer.7

Baserat på informationen från enkätundersökningen de�nierar vi ak-
tiveringsprogram som ett lokalt program som: i) har schemalagd aktivitet
för jobbsökande eller jobbträning/praktik dagligen eller nästan dagligen;
ii) omfattar alla individer med försörjningsstöd som är arbetsföra; och iii)
är obligatoriskt för målgruppen och där icke-deltagande leder till hel eller
delvis nedsättning av försörjningsstödet. Tabell 1 summerar resultatet av
enkätundersökningen och visar vilket år som stadsdelarna i den här under-
sökningen har infört aktiveringsprogram, samt antal timmars schemalagd
verksamhet per vecka i respektive program.

Tabell 1: Startår och obligatorisk närvaro per vecka för stadsdelarnas ak-
tiveringsprogram

Stadsdel Aktiveringsprogram Timmar/vecka
Rinkeby 1998 8
Skärholmen� 1999 15
Kista 2001 9
Farsta 2001 4
Älvsjö 2002 15
Spånga-Tensta�� 2003 5
Liljeholmen 2003 15
Hägersten 2003 15
Hässelby-Vällingby 2004 8
Enskede-Årsta 2004 4
Vantör 2004 4

�Skärholmens aktiveringsprogram startade i liten skala under hösten 1998. Från
1999 �nns programmet i större skala, varför vi använder 1999 som startår för program-
met.��Spånga-Tensta hade ambitiösa arbetsmarknadsprogram under 1997�2000, även
om dessa inte var aktiveringsprogram. Vi har därför prövat att inte ta med Spånga-
Tensta i analysen, men resultaten påverkades inte av detta.

Som tabellen visar varierar antal timmar som krävs i aktiverings-
åtgärder per vecka mellan stadsdelarna, och det är därför möjligt att e¤ek-

7 Enkäten �nns att läsa i ett appendix till den engelska versionen av rapporten, se Ed-
mark (2007). Kompletterande telefonintervjuer genomfördes för Kista, Rinkeby, Spånga-
Tensta, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta, Farsta, Vantör, Hägersten och Skärholmen.
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terna på individers �yttbeteende är olika i olika stadsdelar. Vi tar hänsyn
till det genom att, utöver att analysera alla stadsdelar i stickprovet till-
sammans, även göra en jämförelse mellan en stadsdel som har höga krav
på aktivering, nämligen Skärholmen, med en stadsdel som inte har några
krav på deltagande i aktiveringsprogram under analysperioden, Vantör.

Innan vi går in på analysen, är det viktigt att veta om det �nns några
stora skillnader mellan stadsdelarna som vi behöver ta hänsyn till i analy-
sen. Tabell 2 visar därför värden för några stadsdelsvariabler som kan vara
viktiga för analysen. Värdena anger årsmedeltal för perioden 1994�2003.

Tabell 2: Beskrivning av stadsdelarna, årsmedelvärden över perioden
1994�2003.

Stadsdel Bidrag Flytta Bef Invandrade Disp Syss
18�65 inkomst

Rinkeby 0,35 0,07 86 855 0,80 83 500 0,41
Skärholmen 0,14 0,06 169 228 0,42 118 500 0,64
Kista 0,17 0,05 174 231 0,53 120 600 0,63
Farsta 0,11 0,05 243 016 0,21 133 200 0,71
Älvsjö 0,05 0,06 112 856 0,15 147 400 0,78
Spånga-Tensta 0,18 0,06 188 605 0,47 122 700 0,63
Liljeholmen 0,07 0,09 180 212 0,18 142 300 0,74
Hägersten 0,06 0,07 168 880 0,17 144 700 0,75
Hässelby-Vällingby 0,07 0,05 322 649 0,20 145 000 0,76
Enskede-Årsta 0,06 0,08 258 024 0,18 145 200 0,76
Vantör 0,13 0,07 192 120 0,28 126 700 0,69

I tabellens första kolumn, Bidrag, anges andelen av befolkningen som
får försörjningsstöd någon gång under ett år, under Flytta anges ande-
len som �yttar till en annan stadsdel i kommunen under året, och un-
der Bef 18�65 visas hur många i åldrarna 18�65 som bor i respektive
stadsdel. Under Invandrade visas vidare andelen som är födda utanför
Sverige, Disp inkomst anger medelvärdet för disponibel inkomst, och Syss
anger andelen sysselsatta.Om vi jämför Tabell 2 och Tabell 1 ser vi att det
generellt sett var de fattigare stadsdelarna, med många i försörjningsstöd,
låg sysselsättning och en hög andel utrikesfödda, som var tidiga med att
starta aktiveringsprogram. Detta är viktigt att ta hänsyn till i analysen.
För att undvika att sådana skillnader mellan stadsdelarna påverkar resul-
tatet kommer vi att inkludera stadsdelsvariabler för andel utrikes födda,
disponibel inkomst och sysselsättningsnivå i analysen. Vi kommer även
att undersöka om resultaten av analysen förändras om vi bara tittar på
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de sex fattigaste stadsdelarna i stickprovet.

4 Metod

Som framgår av Tabell 1 har stadsdelarna valt att införa aktiverings-
program vid olika tidpunkter. Detta kan vi utnyttja i analysen. Det vi
är intresserade av är som sagt om aktiveringsprogrammen har påverkat
�yttbesluten för individer med stor sannolikhet att få försörjningsstöd.
Det kan tyckas att ett enkelt sätt att mäta detta skulle vara att jämföra
�yttströmmarna före och efter att programmen införs. Ett problem med
ett sådant före-efter-mått är dock att det riskerar att fånga upp e¤ekter
av andra faktorer som förändras från ett år till ett annat.

Ett sätt att kontrollera för e¤ekter av andra faktorer, är att inkludera
alla faktorer som vi tror är viktiga i analysen. Vi testar därför att ta
med kontrollvariabler för arbetslöshet, inkomst och andel invandrare för
de olika stadsdelarna i analysen.

Det är dock inte säkert att vi lyckas mäta alla de faktorer som är vik-
tiga. Ett sätt att ytterligare minska risken för att andra faktorer (än akti-
veringsprogrammen) påverkar resultaten, är att använda kontrollgrup-
per i analysen. Här använder vi två typer av kontrollgrupper: stadsdels-
kontrollgrupper och individ-kontrollgrupper. I det första fallet jämför vi
stadsdelar som infört aktiveringsprogram med stadsdelar som inte an-
vänt aktiveringsprogram. De senare stadsdelarna utgör här kontrollgrup-
pen. Om aktiveringsprogrammen har en e¤ekt på individers �yttbeslut,
förväntar vi oss att se en e¤ekt i de stadsdelar som inför sådana program,
men inte i de stadsdelar som inte inför programmen. Om �yttbesluten
däremot förändras på liknande sätt i de stadsdelar som inte inför ak-
tiveringsprogram, som i de stadsdelar som inför program, tyder detta på
att det �nns andra faktorer, som vi inte tar hänsyn till i analysen, som
påverkar resultatet. I analysen subtraherar vi bort e¤ekterna av sådana
andra faktorer genom att dra av före-efter-skillnaden i den stadsdel som
inte infört ett aktiveringsprogram, från före-efter-skillnaden i den stads-
del som infört programmet. På engelska brukar den här metoden kallas
di¤erence-in-di¤erences (DD). Ett antagande som måste vara uppfyllt för
att DD-metoden ska fungera är att det inte �nns några faktorer, utöver
de som inkluderas i analysen, som är förknippade med beslutet att införa
aktiveringsprogram och som också påverkar individers �yttbeslut.
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För att ytterligare kontrollera för andra faktorer jämför vi även indi-
vider som löper hög risk att få försörjningsstöd med individer som löper
låg risk att få försörjningsstöd. Tanken är att om aktiveringsprogrammen
påverkar individers �yttbeteende, så är det rimligt att e¤ekten är starkast
för de individer som är i riskzonen för att få försörjningsstöd, medan in-
divider som har låg risk att bli biståndstagare knappast bör påverkas.
Genom att även dra av före-efter-skillnaden för individer som har låg san-
nolikhet att få försörjningsstöd, minskar vi ytterligare risken att andra fak-
torer påverkar resultatet. Den här metoden kallas på engelska di¤erence-in-
di¤erence-in-di¤erences (DDD). Genom att använda DDD-metoden kan vi
minska kraven på vilka antaganden om stadsdelarna som måste vara upp-
fyllda, jämfört med DD-metoden. För att DDD-metoden ska fungera krävs
det att följande antagande är uppfyllt: Om det �nns andra faktorer som är
förknippade med beslutet att införa aktiveringsprogram och som påverkar
individers �yttbeslut, så ska de påverka �yttbesluten i de olika grupper
av individer som jämförs på samma sätt inom varje stadsdel. E¤ekter av
andra faktorer behöver här alltså inte påverka alla stadsdelar på samma
sätt, så länge som e¤ekten på de olika grupper av individer som jämförs
är densamma inom en viss stadsdel. Hur bra den här metoden fungerar
beror därför på hur bra kontrollgrupperna är. För att få mer trovärdiga
resultat kommer vi att använda �era olika jämförgrupper.

Hur ska vi de�niera jämförelsegrupper av individer som är mer och
mindre i riskzonen för att få försörjningsstöd, och därmed berörs olika
mycket av aktiveringsprogram? I en undersökning visar Spahic (2002) att
sannolikheten att få försörjningsstöd är högre om man är: ung, utrikesfödd,
ensamstående mor, lågutbildad eller socialt instabil, till exempel drog-
beroende eller psykiskt sjuk. Baserat på denna information skapar vi två
grupper av individer som löper hög risk att få försörjningsstöd. Den första
består av ensamstående (svenskfödda) mödrar med hemmaboende barn,
och den andra består av individer som är födda i ett icke-västland.8

För var och en av dessa högriskgrupper skapar vi två jämförelsegrup-
per som består av individer som löper mindre risk att behöva försörj-
ningsstöd. Som jämförgrupper till ensamstående mödrar använder vi dels
(svenskfödda) kvinnor utan barn som är singlar eller sambo, dels (svensk-

8 Den här kategorin innefattar alla länder utom Europa, Nordamerika och Oceanien.
Individer som har invandrat till Sverige under de senaste 3 åren exkluderas ur stick-
provet, eftersom det är tänkbart att det �nns speciella orsaker till att �ytta under de
första åren efter ankomsten. Till exempel vill man kanske �ytta från den ort man som
�ykting blev placerad i.
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födda) mödrar med hemmaboende barn som är gifta eller sambo.9 Som
jämförgrupper till individer som är födda i ett icke-västland använder vi
dels individer som är födda i ett västland men inte i Sverige, dels individer
som är födda i Sverige.10

Tabell 3 visar antal observationer samt andel biståndstagare för de
olika grupperna.

Tabell 3: Beskrivning av grupper av individer med olika sannolikhet att
få försörjningsstöd.

Grupp Observationer Andel med
försörjningsstöd

Ensamstående mödrar 115 446 0,15
Singel/sambo kvinnor 264 293 0,05
utan barn
Gifta/sambo mödrar 258 828 0,04

Född i:
Icke-västland 314 030 0,29
Västland 225 525 0,11
Sverige 1 476 493 0,06

Som kan ses i tabellen har högriskgrupperna som väntat större sanno-
likhet att få försörjningsstöd än de respektive jämförelsegrupperna i vårt
dataset. I gruppen ensamstående mödrar får i genomsnitt 15% försörj-
ningsstöd någon gång under ett år, medan motsvarande si¤ra för ensam-
stående eller sambo-kvinnor utan barn är 5%, och för gifta eller sambo-
mödrar 4%. För grupperna som baseras på födelseland är skillnaderna
än större: 29% av alla individer som är födda i icke-västländer får försörj-
ningsstöd under ett år, att jämföra med 11% i gruppen födda i ett västland
förutom Sverige, och med 6% i gruppen svenskfödda.

5 Resultat

Resultatet av analysen av de elva stadsdelarna visas i Tabell 4 och 5. Re-
sultatet visar hur mycket införandet av ett aktiveringsprogram ökar sanno-
likheten att en individ �yttar till en annan stadsdel inom kommunen. I den

9 Skälet till att kvinnor i samboförhållanden inkluderas i den förra gruppen, är att
vi i data inte kan skilja mellan kvinnor utan barn som är singlar eller sambos.
10 Alla individer som har invandrat till Sverige under de senaste 3 åren har tagits

bort ur stickprovet.
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övre delen av respektive tabell visas de så kallade di¤erence-in-di¤erences-
resultaten, eller DD-resultaten. Dessa bygger, som beskrevs i förra avsnit-
tet, på en jämförelse mellan de stadsdelar som infört aktiveringsprogram,
och de som inte har infört aktiveringsprogram (eller som infört program
senare under perioden). För jämförelsens skull visar vi resultaten både
för de grupper som har hög risk att få försörjningsstöd � ensamstående
mödrar och individer födda i icke-västländer �och de jämförelsegrupper
som har lägre risk �ensamstående eller sambo-kvinnor utan barn och gif-
ta/sambo mödrar, respektive individer födda i västländer eller i Sverige.
Här förväntar vi oss att �nna en e¤ekt för de grupper som har hög risk
att få försörjningsstöd, men ingen eller liten, e¤ekt på de grupper som har
låg risk att få försörjningsstöd. Kolumn 3 i tabellerna visar resultatet från
den mest utförliga analysen, där vi kontrollerar för både individegenskaper
(ålder och utbildning) och stadsdelsfaktorer (arbetslöshet, inkomst och an-
del invandrare). I denna kolumn är sambanden mellan aktiveringsprogram
och ut�yttning från stadsdelen bara statistiskt säkerställt skild från noll
i ett fall; för ensamstående mödrar. I det fallet kan resultatet tolkas som
att införandet av aktiveringsprogram minskar sannolikheten för att �yt-
ta från stadsdelen med 0,5 procentenheter. Detta resultat tyder alltså på
att den här gruppen, som har relativt hög risk att få försörjningsstöd inte
skulle välja att �ytta när kraven på aktivering ökar, utan snarare tvärtom.
Det bör dock understrykas att e¤ekten är signi�kant säkerställd på en svag
nivå.

I den nedre delen av respektive tabell visas resultaten från di¤erence-
in-di¤erence-in-di¤erences-analysen, DDD-resultaten. Här undersöker vi
om resultaten inte bara skiljer sig mellan stadsdelar med olika stränga re-
gler, utan även mellan grupper av individer med olika risk för att få försörj-
ningsstöd. I kolumn (1) visas resultaten då vi inte kontrollerar för individ-
eller stadsdels-speci�ka variabler. I kolumn (2) visas resultaten då vi kon-
trollerar för individuella kontrollvariabler (ålder och utbildningsnivå), och
i kolumn (3) när vi även kontrollerar för stadsdelsvariabler (disponibel
inkomst, andel utrikes födda och sysselsättning). Som ses i tabellerna gick
det inte att ta fram resultat i det senare fallet för DDD-analysen. Anled-
ningen är troligtvis att DDD-metoden i praktiken redan kontrollerar för
förändringar i dessa variabler.

Om vi fokuserar på resultaten i kolumn 2, vilket alltså är den utförli-
gaste analysen för DDD-metoden, ser vi att det i Tabell 4, inte �nns nå-
gra statistiskt säkerställda skillnader i e¤ekten av aktiveringsprogrammen
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mellan grupperna med olika risk för att få försörjningsstöd.

Tabell 4: Resultat av probit-analys: marginella e¤ekter av aktiverings-
programmen på ut�yttning.

(1) (2) (3)
DD-resultat Ensamstående mödrar (EM) -0,004 -0,005�� -0,005�

(.0028) (.0025) (.0028)

n=115446 n=114278 n=114278
Ensamstående/sambo kvinnor 0,002 -0,001 0,001
utan barn (EK) (.0024) (.0022) (.0023)

n=264293 n=262748 n=262748
Gifta/sambo mödrar (GM) -0,002 -0,003�� -0,002

(.0015) (.0013) (.0014)

n=258828 n=257565 n=257565
DDD-resultat EM-EK -0,008� -0,006 -

(.0040) (.0037)

n=379739 n=377026
EM-GM -0,001 -0,000 -

(.0028) (.0025)

n=374274 n=371843
Kontrollvariabler:
på individnivå nej ja ja
på stadsdelsnivå nej nej ja

Fotnot: Standardfelen som visas inom parentes är robusta för heteroskedasticitet.
***, ** och * betecknar statistisk signi�kansnivå på 1, 5 och 10 procents nivå. Stadsdels-
dummyvariabler och års�xa e¤ekter är med i alla speci�kationer. I DDD-speci�kationerna
ingår även produkten av stadsdels-dummyvariablerna och de års�xa e¤ekterna.

I Tabell 5 tyder DDD-analysen dock på att individer som är födda i
ett icke-västland har en högre sannolikhet att �ytta från sin stadsdel om
det �nns ett aktiveringsprogram, jämfört med svenskfödda individer. Det
här resultatet är således i linje med att högre krav på aktivering leder till
ut�yttning av individer med större risk att få försöjningsstöd. Även i det
här fallet är dock e¤ekten statistiskt säkerställd bara på en svag nivå.

Sammantaget tyder resultaten i Tabell 4 och 5 inte på att det �nns nå-
gra e¤ekter av aktiveringsprogrammen på ut�yttningen av individer som
är i riskzonen för att få försörjningsstöd. Visserligen tyder vissa enskilda
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resultat på att aktiveringsprogrammen påverkar individers �yttbeteende.
Detta skulle kunna tyda på att individer som löper stor risk att få för-
sörjningsstöd tycker att aktiveringsprogram är bra, och därför �yttar från
stadsdelen i mindre utsträckning om det �nns ett aktiveringsprogram.
Denna e¤ekt står sig dock inte när vi byter jämförelsegrupp eller när vi
byter från DD-analys till DDD-analys. Det är därför mer troligt att det är
någon annan, icke-observerbar, faktor som driver resultaten i dessa fall.

Tabell 5: Resultat av probit-analys: marginella e¤ekter av aktiverings-
programmen på ut�yttning.

(1) (2) (3)
DD-resultat Födelseland:

Icke-västland (IV) -0,001 -0,002 0,001
(.0016) (.0016) (.0017)

n=314030 n=290012 n=290012
Västland (V) -0,002 -0,002 0,001

(.0016) (.0015) (.0017)

n=225525 n=214861 n=214861
Sverige (S) -0,0003 -0,002�� -0,0004

(.0008) (.0007) (.0008)

n=1476493 n=1465322 n=1465322
DDD-resultat IV-V 0,003 0,002 -

(.0026) (.0025)

n=539555 n=504873
IV-S 0,001 0,003 -

(.0019) (.0018)�

n=1790523 n=1755334
Kontrollvariabler:
på individnivå nej ja ja
på stadsdelsnivå nej nej ja

Fotnot: Standardfelen som visas inom parentes är robusta för heteroskedasticitet.
***, ** och * betecknar statistisk signi�kansnivå på 1, 5 och 10 procents nivå. Stadsdels-
dummyvariabler och års�xa e¤ekter är med i alla speci�kationer. I DDD-speci�kationerna
ingår även produkten av stadsdels-dummyvariablerna och de års�xa e¤ekterna.

Såsom diskuterats i avsnitt 4 kan det vara intressant att undersöka
om resultaten förändras om vi tittar på bara en del av de stadsdelar som
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ingår i analysen. Vi har därför också tagit fram resultat för: i) bara de 6
fattigaste stadsdelarna11, ii) för två stadsdelar som är lika när det gäller
faktorer som exempelvis inkomstnivå, andel individer med försörjningsstöd
och sysselsättning, men som har väldigt olika regler för aktiveringsåtgärder
under den tidsperiod vi undersöker. I detta fall undersöker vi Skärholmen,
som har ett av de mest krävande aktiveringsprogrammen, och Vantör, som
inte hade något aktiveringsprogram under den här tidsperioden. I inget
av fallen skiljer sig dock slutsatserna från det vi �nner när vi undersöker
alla 11 stadsdelarna.

6 Slutsats

Sammanfattningsvis �nner vi inte stöd för att införandet av aktiverings-
program i Stockholms stadsdelar påverkade ut�yttningen av individer med
hög risk att få försörjningsstöd. Detta resultat skiljer sig från studier från
andra länder, som ofta �nner att olika regler för försörjningsstöd i olika
regioner påverkar individers �yttbeslut, även om e¤ekterna ofta är små.

Det är intressant att jämföra det här resultatet med Fiva (2007), som
�nner att olika regler för försörjningsstöd i norska kommuner har stora
e¤ekter på individers �yttbeslut. Den norska undersökningen gäller dock
e¤ekter av olika generositet i bidragssystemet, d v s av att olika kommuner
har olika hög norm för försörjningsstödet. Det kan tänkas att detta är
viktigare för individernas �yttbeslut än olika regler för aktiveringskrav.

11 Dessa är Rinkeby, Skärholmen, Farsta, Kista, Spånga-Tensta and Vantör.
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