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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Socialtjänstens största arbete, både klientmässigt och kostnadsmässigt sett finns på 

försörjningsavdelningen. Under 2001 beräknades att cirka fem procent av befolkning fick 

ekonomiskt stöd från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2003). För de flesta klienterna är det 

ekonomiska biståndet kortvarigt och fungerar som ett det yttersta skyddsnätet när den 

enskilde ej kan försörja sig på annat sätt (Norström & Thunved, 2005). Flera individer har 

försörjningsstödet som stadigvarande inkomstskälla, då individen uppburit försörjningsstöd i 

10 månader eller mer under ett kalenderår räknas individen som en långvarig 

försörjningsstödsmottagare (Socialstyrelsen, 1999). Enligt Socialstyrelsen Individ- och 

familjeomsorgens lägesrapport 2007 framgår det att det allt färre personer är i behov av 

ekonomiskt bistånd och att biståndstagandet nu befinner sig lägre än vid 90-talets början.  

Dock ser man problem med att det långvariga försörjningsstödsmottagandet som ej minskar, 

utan befinner sig på högre nivåer än vid 90-talets början.  Utifrån detta konstateras att det 

finns en negativ trend över tid, att allt fler blir kvar i ett långtidsmottagande av 

försörjningsstöd och ej får arbete och kan bidra till sin egen försörjning (Ibid).    

 

Detta sociala problem har även tagits upp av regeringen som nu har arbetat fram en politik 

som minskar utanförskapet och ge de grupper som står längst ifrån arbetsmarkanden ökade 

möjligheter till arbete. Detta genom att införa olika jobb- och utvecklingsgarantier samt att 

sänka arbetsgivaravgiften för olika grupper som t.ex. långtidsarbetslösa, ungdomar, 

funktionshindrade samt nyanlända invandrare (Pressmeddelande 070416, regeringen.se). 

Deras arbete mot att bryta utanförskapet går ihop med klienter som är långtidsberoende av 

försörjningsstöd, då de grupper som omfattas av jobb- och utvecklingsgarantin ofta återfinns i 

socialtjänstens arbete med försörjningsstöd.    

 

1.2 Problemformulering  

Personer som uppbär försörjningsstöd på långvarig basis är ett stort problem för socialtjänsten 

ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett samhälligt perspektiv då dessa personer ej bidrar 

till samhället genom inbetalning av skatter och avgifter. För den enskilde individen som är 

beroende av försörjningsstöd för sin ekonomiska överlevnad uppstår problem genom att det 

ekonomiska biståndet har en låg ersättning men även att denna grupps levnadsförhållanden är 

sämre i många avseenden jämfört med individer som klarar sin egen försörjning. Ju längre tid 
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en individ är beroende av försörjningsstöd ju större är risken att man utestängs eller begränsas 

från omvärlden.  Detta påvisar att långtidsberoende av försörjningsstöd är ett problem på 

makro som mikronivå som påverkar hela samhället och dess invånare. Genom att samla in 

kunskap om gruppen kan stöd och hjälp sättas in och motverka ett fortsatt långtidsberoende av 

försörjningsstöd och klienterna kan bli självförsörjande. Detta är viktigt ur individ och 

samhällsperspektivet genom sänkta kostnader för socialtjänsten, ökade inkomster för stat och 

kommun i form av skatt och avgifter samt inte minst för klienterna med ett ökat 

välbefinnande.    

 

Studien genomfördes genom en kartläggning utförd i Söderhamn, som är kustkommun i södra 

norrland. Det har tidigare har varit en stor industristad men efter olika kriser under 70- och 

90-talet drabbades kommunen hårt och flera nedläggningar skedde. Det ledde till 

massuppsägningar på kort tid vilket kommunen har haft svårt att komma ikapp. Detta ledde 

även till att befolkningen minskade från cirka 32 000 personer under 1970-talet till cirka 

27 000 i dagsläget (http://www.ratio.se/upload/avhandling.pdf). Enligt siffror från 

arbetsförmedlingen visar att Söderhamns kommun har en arbetslöshet på 3,8 % för personer i 

arbetsför ålder jämfört med riksgenomsnittet 2,5 % (www.arbetsformedlingen.se/library/ 

documents/lan/gavleborgs_lan/statistik/dia_mar_08_2.pdf.)     

 

Kartläggningen är utförd i Söderhamns kommun och kan även appliceras i många andra 

mindre kommuner, främst i Norrland. Detta  då man står inför samma utmaningar med ökad 

arbetslöshet, brist på kompetent arbetskraft, nedläggningar av olika slag samt demografiska 

ändringar i befolkningen.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med kartläggningen är att få en övergripande bild av personerna som uppbär 

försörjningsstöd på långvarig basis. Vilka är dessa personer och vad utmärker gruppen? 

Genom att försöka förstå samverkansfaktorer till långtidsberoende av försörjningsstöd kan 

stöd och hjälp sättas in på ett mer effektivt sätt och eventuellt samordna olika insatser till 

klienter med långtidsberoende av försörjningsstöd. Kartläggningen kan även ses som en 

”inventering”, genom den kan man se om det är någon grupp som utmärker sig och genom det 

styra hjälpen till dem.  
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Genom bättre kunskap kan socialtjänsten utnyttja sina resurser på bästa sätt eller utarbeta nya 

arbetssätt för att minska långtidsberoendet. Sammanfattningsvis, genom bättre kunskap om 

klienterna kan socialtjänsten utvärdera sitt arbete men även implementera nya arbetssätt efter 

bättre förutsättningar. God kunskap om klienterna och anpassad hjälp och stöd är ett steg i rätt 

riktning mot den evidensbaserade socialtjänsten.  

 

2. Kunskapsläge och tidigare forskning  

Syftet med detta avsnitt är att ge en god grund om kunskapsläget och tidigare forskning inom 

området försörjningsstöd.  Avsnitt som upp är om socialtjänstens verksamhet, svensk 

socialpolitik och försörjningsstödets utformning, olika faktorer till försörjningsstödstagande, 

långtidsberoende av försörjningsstöd samt forskningsområdet. 

 

2.1 Socialtjänstens verksamhet  

Socialtjänsten verksamhet delas in i två huvudområden, individ och familjomsorg samt vård 

för äldre och funktionshindrade. Denna uppsats kommer uteslutande att beröra socialtjänstens 

arbete med individ och familjeomsorgen, IFO. De har till uppgift att hjälpa utsatta grupper i 

samhället som är i behov av stöd eller skydd. Det kan vara barn och ungdomar, missbrukare 

eller personer som är i behov av försörjningsstöd. Varje år kommer många personer i kontakt 

med socialtjänsten och dess arbete, den vanligaste orsaken är att man ansöker om 

försörjningsstöd. Detta gör att försörjningsavdelningen är den största verksamheten hos IFO, 

både klientmässigt sett och även kostnadsmässigt.  Under 2001 beräknads att ungefär fem 

procent av Sveriges befolkning fick ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd 

(Socialstyrelsen, 2003).    Socialtjänstens mål finns reglerade i Socialtjänstlagen 1 Kap 1 §, 

det är en så kallad portalparagraf och dess värderingar skall prägla socialtjänstens arbete.   

 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins grunder och solidaritetens grund främja 

människornas  

- ekonomiska och sociala trygghet  

- jämlikhet i levnadsvillkor  

- aktiva deltagande i samhällslivet  
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Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöar och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet”    

(Norström & Thunved, 2005 sid 31).  

 

För socialtjänstens verksamhet finns några principer uppsatta; att en helhetssyn skall prägla 

socialtjänstens insatser, normaliseringsprincipen; att samhället ska stödja människor så att de 

så långt som möjligt kan leva och bo som andra.  Socialtjänsten skall bygga på kontinuitet 

som innebär att den enskilde så långt som möjligt skall hålla kontakt med samme 

socialarbetare även om behandlingsformerna växlar. En ökad flexibilitet som möjliggör en 

individuell utformning av olika insatser. Närhet skall prägla socialtjänstens insatser, de skall 

sättas in i eller nära personens invanda miljö som möjligt (Fahlberg, 2006).        

 

2.2 Svensk socialpolitik  

Den svenska välfärdspolitiken står på två ben, dels full sysselsättning och en generell 

socialpolitik som omfattar alla medborgare.  Den generella socialpolitiken utgår ifrån två 

principer, den ena är inkomstbortfallsprincipen som fungerar som ett försäkringssystem. 

Denna utgår från att alla människor kan drabbas av sjukdom, olycka eller barnafödande och 

när detta händer skall man få en kompensation för inkomstbortfallet i form av t.ex. a-kassa 

eller sjukförsäkring. Den andra principen i socialpolitiken är att alla medborgare skall 

omfattas av ett grundläggande skydd, oberoende av ekonomisk eller politisk ställning t.ex. 

barnbidrag eller folkpension (Norström & Thunved, 2005). Genom socialförsäkringssystemet 

sker en utjämning av kostnader mellan friska och sjuka, arbetande och arbetslösa och mellan 

barnfamiljer och ensamstående. Man försöker i sådan stor utsträckning som möjligt göra 

socialpolitiken lika för alla, genom utjämning av inkomster och utgifter.  För de mest utsatta 

grupperna finns även den del av socialpolitiken som är inkomstbeprövad eller individuellt 

behovsprövad, dit räknas t.ex. bostadsbidrag eller försörjningsstöd (Elmér, 1972).  

Försörjningsstödet är det mest selektiva stödet med fullständig individuell behovsprövning 

och skall fungera som det yttersta skyddsnätet när den enskilde inte kan försörja sig på annat 

sätt. Försörjningsstödet är den del av systemet som är helt relaterad till det enskilda hushållets 

försörjningsbehov (Norström & Thunved, 2005).  
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Utvecklingen av välfärdspolitiken och dess förmåner lägger en stor tyngdpunkt på deltagandet 

i arbetslivet, det innebär kortfattat att de som har en stabil position på arbetsmarkanden och 

har ett tillfredställande socialt skydd vid ex. arbetslöshet, föräldraledighet, pension m.m. De 

personer som har en svag position på arbetsmarknaden eller kanske står helt utanför den får 

inte samma möjligheter att ta del av socialpolitiken i samma omfattning. Det kan innebära 

lägre ersättningar jämfört med de personer om arbetar eller att ersättning ej betalas ut i 

överhuvudtaget. Det innebär att personer som ej etablerat sig på arbetsmarkanden inte har 

samma möjligheter till att få ersättningar och för dessa personer återstår endast 

försörjningsstödet som inkomstkälla (Franzén, 2000).    

 

Bedömningar huruvida ett samhälles socialpolitik har varit framgångsrik kan mätas på ett 

flertal olika sätt. Ett sätt att bedöma socialpolitiken är att se till de nivåer som utbetalt 

försörjningsstöd ligger på, genom att göra detta ser man hur många personer som fallit 

igenom samhället och måste fångas upp av det yttersta skyddsnätet, som helst inte skall 

behöva utnyttjas.  Ett högt eller ökande socialbidragstagande indikerar brister i de 

grundläggande transfereringarnas och socialförsäkringarnas förmåga att upprätthålla en 

ekonomisk grundtrygghet. Utvecklingen av socialbidragstagandet kan med andra ord sägas 

exponera inneboende svagheter i ett samhälles fördelnings- eller välfärdspolitik. (Sou 

2000:40).   

 

2.3 Försörjningsstödets utformning  

Försörjningsstödet är tänkt att fungera som det yttersta skyddsnätet hos människor som 

befinner sig i en tillfällig ekonomisk kris. Rätten till försörjningsstöd regleras i 

socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2003).  Den första socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 

januari 1892, den har efter det ändrats flera gånger och den socialtjänstlag som vi lyder under 

nu trädde i kraft den 1 januari 2002 med SFS-nummer 2001:453. I den nya socialtjänstlagen 

skedde två ändringar som berörde försörjningsstödet, rätten till bistånd för den enskilde har 

vidgats samt att rätten att överklaga genom förvaltningsbesvär gäller försörjningsstöd. En 

betydande ändring skedde den 1 januari 1998, då en riksnorm infördes som omfattar skäliga 

kostnader för vissa delar i biståndet.  Riksnormen infördes för att stärka den enskildes 

rättigheter och rättssäkerheten (Fahlberg, 2006).  
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Rätten till försörjningsstöd klargörs i SoL 4:1  

”Den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 

till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 

övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv” (Norström & Thunved, 2005 sid 69-70).  

  
Enligt 4 kap. 3 § SoL lämnas försörjningsstöd för skäliga kostnader till; Livsmedel, kläder 

och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidningar, telefon och 

Tv-avgift. För dessa kostnader utgår riksnormen som gäller för hela riket. Lagen uttrycker 

även att försörjningsstöd lämnas även för skäliga kostnader för; boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening samt arbetslöshetskassa. 

Dessa utgifter varierar från person till person och ingår ej i riksnormen, socialtjänsten ersätter 

skäliga kostnader för ovanstående och gör en egen bedömning vilka kostnader som är skäliga 

(Fahlberg, 2006).     

  

En förutsättning för att rätten till försörjningsstöd föreligger är att den enskilde efter förmåga 

försöker bidra till sig egen försörjning. Försörjningsstödsprövningen innefattar ett arbetskrav 

samt en ingående ekonomisk prövning av att möjligheterna kan tillgodoses på ett annat sätt. 

Arbetskravet innebär att klienten är skyldig att söka arbete, delta i erbjudna 

arbetsmarknadspolitiska återgärder eller rehabilitering vid sjukskrivning. Det är 

socialtjänstens uppgift att i varje enskilt fall bedöma den enskildes egna förutsättningar att 

klara ett visst arbete eller åtgärd.  Socialtjänstens ekonomiska prövning ser även till om 

behovet kan tillgodoses på annat sätt, det kan vara ett krav på att makar eller sammanboende 

ska bidra till varandras försörjning, krav på att använda bankmedel, realisera tillgångar av 

betydande värde o.s.v. innan försörjningsstöd betalas ut (Socialstyrelsen, 1999) .   

 

2.4 Olika faktorer till försörjningsstödstagande  

Det finns en rad olika orsaker till att människor är i behov av försörjningsstöd. Omfattningen 

påverkas både av strukturella orsaker som individuella, men ofta är det en fråga om ett 

växelförhållande mellan dessa båda.  

 

 

 



 8 

Till de strukturella orsakerna räknas:  

• Arbetslöshet, de personer som uppbär försörjningsstöd är i huvudsak personer i arbetsför 

ålder som är arbetslösa.  

• Socialförsäkringssystemet, detta när enskilda personer inte kvalificerar sig för ersättning 

eller får låg ersättning som understiger skälig levnadsnivå vid t.ex. sjukdom, arbetslöshet 

eller barnafödande (Socialstyrelsen, 2007).  

• Demografiska förhållanden, ålders- och familjebildning och flyktinginvandring påverkar 

försörjningssituationen. Vissa grupper som tex. ungdomar och invandare får svårt att ta 

sig in på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Till de individuella orsakerna räknas:  

• Ålder, försörjningsstödstagande är vanligast för personer under 50 år. Detta eftersom 

personer över denna ålder som ej innehar arbete är berättigade till arbetslöshetsersättning, 

förtidspension eller sjukpenning.   

• Familjesituation, försörjningsstödtagandet är marginellt högre än genomsnittet hos 

familjer med fler än två barn samt hos ensamstående utan barn.    

• Utbildningsnivå, den är oftast lägre bland personer som uppbär försörjningsstöd på 

långvarig basis än befolkningen i övrigt. Många har endast grundskoleutbildning  

• Ohälsa, enskilda personer kvalificerar sig ej för sjukpenning och uppbär istället 

försörjningsstöd. Över ¼ av de personer som uppbär försörjningsstöd på långvarig basis 

uppger sjukdom, framförallt psykisk sjukdom som orsak till bidragstagandet.  

• Missbruk, det långvariga försörjningsstödstagandet är mycket högt bland tunga 

missbrukare. Undersökningar har även visat ett samband mellan alkoholkonsumtion och 

arbetslöshet, ju längre arbetslöshet desto högre alkoholkonsumtion.  

• Boendeförhållanden, boendekostnaderna har ökat med ca 40 % sedan 90-talets början för 

en hyreslägenhet och inkomstutveckling har ej hunnit med. Detta innebär att boendet står 

för en stor del av levnadskostnaden.   

• Etnisk bakgrund, personer med utomeuropeisk bakgrund har svårare att ta sig in och 

etablera sig på arbetsmarknaden än personer med svensk bakgrund (Socialstyrelsen, 

1999). 

 

 

 



 9 

2.5 Långtidsberoende av försörjningsstöd  

Individer som mottar försörjningsstöd 10 månader eller mer under ett år, räknas till gruppen 

som långvariga försörjningsstödsmottagare. Denna grupp är problematisk av fler skäl, dels ur 

samhällsekonomiskt perspektiv då det långvariga bidragstagandet står för ungefär 60 % av 

kostnaderna för försörjningsstödet. Den stora gruppen av personer som är beroende av 

försörjningsstöd påverkar även socialtjänstens arbete, resurserna inriktas på det ekonomiska 

utredningsarbetet och utbetalningar istället för att långsiktigt försöka att stödja dessa individer 

till egen försörjning. Långtidsberoende av försörjningsstöd leder även till samhälliga förluster 

genom att personer som är i arbetsför ålder inte bidrar till samhällets produktion och välfärd 

(Socialstyrelsen, 1999)   

 

Ur individuellt perspektiv, en person som uppburit försörjningsstöd under en längre tid är mer 

utsatt är en person som mottagit försörjningsstöd under en eller några månaders tid.  

Levnadsvillkoren hos långvariga försörjningsstödstagare har under en längre tid studerats. I 

alla beskrivningar framträder bilden av en marginaliserad grupp där resursproblemen förstärks 

i takt med försörjningsstödets längd. (Bergmark & Bäckman, 2007).  Personer som uppburit 

försörjningsstöd under långvarig basis är ingen homogen grupp, de skiljer sig från mängden i 

stort men även från andra som mottagit försörjningsstöd under en kortare tid. Detta genom att 

deras levnadsförhållanden är sämre i flera avseenden; de har sämre anknytning till 

arbetsmarknaden, lägre utbildning, sämre politiska och ekonomiska resurser och uppger dålig 

fysisk och psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2008). Många långvariga försörjningsstödstagare 

vittnar även om att försörjningsstödet ofta medför stigma och psykisk stress och är 

påfrestande för såväl familjen som helhet som för barnen (Socialstyrelsen, 2006). 

Långtidsberoende av försörjningsstöd innebär ofta avsevärda begränsningar och påfrestningar 

för hushållen, man tvingas inte bara minska på sin konsumtion, utan utestängs även successivt 

från vissa aktiviteter som annars betraktas som en del av det sociala livet t.ex. resor eller 

fritidsaktiviteter. Denna gradvisa deprivation och sociala isolering skapar en psykisk stress för 

individen (Forsberg, 2004). Vissa grupper finns överrepresenterade bland dem som uppbär 

försörjningsstöd på långvarig basis, personer som är utrikes födda är en grupp som har svårt 

att etablera sig på arbetsmarknaden och blir därför hänvisade till försörjningsstöd. En annan 

stor grupp är personer under 30 år, de har också haft svårt att etablerat sig på arbetsmarknaden 

och inte kvalificerat sig för någon arbetslöshetskassa (Socialstyrelsen, 2003b).   
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Ensamstående kvinnor med barn, hushållets inkomst täcker inte utgifterna och tvingas ibland 

ansökan om försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. En annan stor grupp är 

ensamstående män, detta kan ses till att denna grupp har i större utsträckning 

missbruksproblem och ej klarar sin egen försörjning än de andra grupperna. En liten grupp, 

som ökat i antal på den senaste tiden är barnfamiljer, denna grupp har fått en försämrad 

ekonomisk situation i samband ökade levnadskostnader samtidigt som ersättningsnivåer 

sänkts .     

 

Det totala antalet personer som mottar försörjningsstöd minskar till antalet så inkluderar det 

inte de långvariga försörjningsstödtagarna. Den gruppen minskar betydlig långsammare ( 

Socialstyrelsen, 2008). Det är svårt för personer som uppbär försörjningsstöd på långvarig 

basis att bryta bidragsberoendet och komma ut i egen försörjning.  Socialstyrelsen (1999) 

menar att det finns en bristande rörlighet i försörjningsstödssystemet, det har blivit vanligare 

att de personer som redan har ett bidragsberoende fortsätter med det. Ju kortare tid individen 

har försörjningsstöd desto vanligare är det att det är tillfälligt. Forsberg (2004) tar även upp att 

risken för passivisering ökar med längden av bidragstiden, samtidigt kan man anta att ett 

passivt bidragstagande påverkar möjligheterna till en förändring på ett negativt sätt. Ytterst få 

förefaller att etablera någon form av stabil försörjning via arbete eller studier och påfallande 

höga andelar blir kvar och uppbär fortsatt försörjningsstöd. Detta understödjer de svårigheter 

gruppen innehar och ger uttryck för den marginaliserade position i samhället som individerna 

befinner sig i.     

 

2.6 Forskningsområdet  

Försörjningsstödet är ojämnförligt störst både till kostnaden och antalet klienter inom individ 

och familjeomsorgen och hälften av alla kostnader gäller försörjningsstöd. Detta innebär även 

att det finns en stor personalstryka med socionomer på försörjningsenheterna runt om i landet. 

Trots att det är ett väldig stort område både ekonomiskt, klientmässigt och personalmässigt  

finns det relativt lite forskning inom området.  Fyra huvudområden kan urskiljas kring 

forskningen gällande försörjningsstöd (Puide, 2000).  

 

• Bestämning av själva problemet; Vilka är bidragstagarna? Hur förändras deras 

sammansättning över tid? Vilken roll spelar lagstiftningen i urvalet av dem som är 

berättigade till försörjningsstöd?  
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• Orsaker till bidragsberoende; Orsaker söks på samhällsnivå, organisationsnivå eller 

individnivå. Forskningen betonar även det komplexa sambandet mellan orsakerna.  

• Insatser, återgärder och metoder i arbetet med försörjningsstöd och den organisation man 

valt för detta; Utvärdering av olika organisationstyper och arbetssätt som tillämpas på 

klienter med vissa typer av försörjningsproblem.  

• Insatserna effekt för klienterna dvs. verksamhetens resultat; Vilka arbetssätt leder till en 

förbättrad försörjningssituation för klienterna. (Puide, 2000)     

 

3. Material och metod 

3.1 Kvantitativ metod  

Studien har genomförts genom aktstudier, akten har fått besvara ett antal frågor som ställs 

utifrån ett frågeformulär (Se bilaga). Metoden som använts är kvantitativ, deskriptiv då syftet 

med studien var att kartlägga de individer som uppburit försörjningsstöd under minst 10 

månader under ett kalenderår. Fördelar med valet av metod är att vid användandet av ett 

frågeformulär får samtliga respondenter samma fråga vilket innebär att det är lätt att jämföra 

alla svar samt att informationsmängden enkelt kan reduceras till det som är intressant för 

undersökningen. Då aktstudier genomfördes är bortfallet väldigt lite jämfört med om man 

skulle ha skickat ut enkäter till klienterna samt att man undviker osanningsenliga eller 

strategiska svar från klientens sida. Genom att genomföra en kvantitativ aktstudie undviks en 

sk. intervjuar-effekt, då klienterna kan svara vad de tror intervjuaren vill höra. En annan 

fördel med kvantitativ aktstudie är att eftersom det är att det en utomstående person som 

konstruerat frågeformuläret som fyller i uppgifterna undviks risken för att ställa ledande 

frågor eller att frågorna missuppfattas av intervjupersonen (Halvorsen, 1992).  Genom denna 

metod är det lätt att få en god överblick över ett stort antal respondenter och man kan snabbt 

se eventuella skillnader eller likheter i det insamlade materialet. Det negativa med 

insamlingsmetoden är i vissa fall är det svårt att kunna svara på enkäterna utifrån akten, då det 

är bristfälligt dokumenterat i utredningen. Kartläggning som en metod har även fått bra kritik 

(Hyden, 2008) eftersom att det bidrar till utvecklingen av en bättre praktik i socialt arbete och 

det fungerar det fungerar som ett sätt att modernisera välfärdsstaten genom att skaffa bättre 

underlag för vilka insatser som skall rekommenderas. Kartläggning blir även alltmer vanlig 

som metod då politiker och andra beslutförfattare behöver vetenskapligt underlag för att 

underbygga sina beslut.  
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3.2 Datainsamlingsmetod  

En litteratur undersökning har gjorts i MIMA, som är Mittuniversitetets bibliotekskatalog för 

att söka efter relevant material till uppsatsen. Sökningar gjordes med orden socialbidrag*, 

försörjningsstöd* samt ekonomiskt bistånd* och fick flera träffar. Utifrån titlarna på böckerna 

samt innehållsförteckningen fann jag flera böcker som var relaterade till ämnet.  

Utifrån valet av böcker läste jag flera och fick samtidigt tips på artiklar eller böcker som var 

relevanta för ämnet. Utifrån det utvalda materialet har jag sammanställt information som är 

relevant för ämnet och för studien.  

 

Vid insamlingen av enkätdata drogs listor över aktuella klienter ut, denna lista innehöll 623 

hushåll som varit aktuella under 2007 på försörjningsenheten i Söderhamns kommun. 

Sökningar gjordes i dataprogrammet Procapita som används av socialförvaltningen i 

Söderhamns kommun. Utifrån de 623 klienterna var det 101  hushåll som uppburit 

försörjningsstöd under minst 10 kalendermånader under 2007.  Dessa 101 hushåll utgjorde 

sammanlagt av 111 klienter, till dessa räknas endast vuxna personer och ej barn som 

föräldrarna är försörjningsskyldiga till. Utifrån dessa hushåll ordnades en lista, där varje 

hushåll fick ett löpnummer för att kunna avidentifiera klienterna. I de hushåll som utgjordes 

av två klienter tilldelades samma löpnummer, för att lättare hålla i ordning hushållen för att 

skilja klienterna i samma hushåll åt fylldes det i om det var registerledare eller ej. I regel är 

det mannen i hushållet som är registerledare och om det är ett samkönat förhållande är det den 

äldsta klienten som är registerledare.  Utifrån de sammanställda hushållen genomfördes 

enkätundersökningen, varje klient fick en egen enkät som fylldes i. Underlaget till 

enkätsvaren inhämtades genom grundutredningen och aktanteckningar som fanns i personens 

akt. Enkätsvaren fylldes först i på en pappersenkät.  Sedan matades svaren in för hand i 

statistikprogrammet Es-Maker som tillhandahölls av Socialförvaltningen i Söderhamns 

kommun. Statistikprogrammet sammanställde svaren och olika variabler kunde dras ut.    
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3.3 Enkäten 

Enkäten var en a4-sida lång som bestod av sammanlagt 25 frågor, varav 16 ja/nej frågor, 4 

flervalsfrågor samt fyra frågor med öppna svar samt en fråga som bestod av att ange kön.  

Exempel på frågor är; Hur länge klienten varit aktuell, familjtyp, högsta genomförda 

utbildning, sysselsättning, födelseland, antal barn i hushållet, om alkohol eller 

drogproblematik finns samt om kontakt med andra aktörer finns. Enkäten finns bifogad som 

bilaga. 

 

Enkäten testades innan kartläggningen genom att jag tog ut några slumpmässigt utvalda 

klienter och fyllde i uppgifter utifrån deras akter. Genom denna testning gjorde jag några 

mindre justeringar, genom att flytta om några frågor för att få en bättre följd i enkäten utifrån 

akterna. En ändring var att det poängterade att det var antal barn i hushållet som togs med och 

ej hur många barn som en klient har, att sysselsättningen pensionär och föräldraledig lades till 

samt att jag lade till alternativet ej angivet till utbildningsbakgrunden eftersom det sällan 

dokumenterades bland de äldre klienterna.   

 

3.4 Avgränsning       

Studien begränsades till Söderhamns kommun eftersom jag endast hade tillgång till deras 

arkiv . Fler kommuner kunde ha tagits med för att se om resultatet stämt överens med andra 

socialförvaltningar men av tidsperspektivs skäl valdes att kartläggningen endast skulle 

omfatta Söderhamns kommun. Antalet klienter som uppburit försörjningsstöd under minst tio 

månader under 2007, begränsades inte utan alla deltog. Ett alternativ hade varit att ta ett 

obundet slummässigt urval eller ett systematiskt urval av hushållen. För att få en god 

helhetsbild valdes att kartläggningen skulle omfatta alla klienter som uppburit 

försörjningsstöd under minst 10 månader under 2007. Enkäten kunde ha begränsats, eftersom 

alla enkätfrågorna inte har använts i studien, detta var bl.a. om klienterna har några inkomster 

samt om det finns kontakt med andra aktörer t.ex. försäkringskassan, sjukvården, barn och 

ungdomsgruppen eller mottagningsenheten (Vuxengruppen). Dessa frågor togs ej med i 

studien eftersom den behövdes begränsas längdmässigt sett och de frågorna avsågs mindre 

relevant för studiens syfte.     
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3.5 Bortfall  

Tre hushåll som var ensamstående har fallit bort och omfattas ej i kartläggningen. Detta 

eftersom dokumentationen kring dessa klienter var bristfällig och grundutredning kunde ej 

öppnas p.g.a. datafel. Grundutredningen gick ej att återfinnas i akten, detta beror troligtvis på 

att akterna gallras vart annat år.  Detta innebär att studien endast omfattar 108 klienter och ej 

de 111 klienter som uppburit försörjningsstöd under minst 10 månader under 2007.   

 

3.6 Metoddiskussion  

Anledningen till att jag valde aktstudier som insamlingsmetod var att jag ansåg att det var en 

bra insamlingsmetod, och gav lågt bortfall och fungerade tidsmässigt bra genom att ingen tid 

försvann genom att vänta in enkätsvar.  

 

Validitet innebär att den data som samlats in är relevanta eller giltiga för undersökningen, 

utmaningen ligger i att samla in material som är väsentliga för problemställningen och syftet 

med arbetet (Halvorsen, 1992).  Validitetsproblem uppstår oftast då forskaren befinner sig på 

olika nivåer, det teoretiska och det empiriska planet. I arbetet med att formulera 

problemställningen och att tolka undersökningsresultaten befinner sig forskaren på den 

teoretiska nivån medan i arbetet med att samla in data till undersökningen befinner sig 

forskaren på den empiriska nivån. När de två olika nivåerna i ett arbete stämmer bra överens 

finns en god begreppsvaliditet i studien (Hellevik, 1992). Datan som samlats in är relevant för 

problemställningen och syftet.  Genom kartläggningen fås en god överblick av de klienter 

som har ett långtidsberoende av försörjningsstöd och variabler som utmärker gruppen. Utifrån 

detta anser jag att den teoretiska validiteten är god. I arbetet med att samla in data till 

undersökningen genom aktstudier har de flesta frågor varit av manifest karaktär om t.ex. 

ålder, kön eller födelseland. Till frågan; Finns långvarig sjukdom, handikapp, besvär eller 

olycksfall dokumenterat? Som är av latent karaktär och forskaren har dragit slutsatser på det 

manifesta planet samt genom aktanteckningar. I detta fall beror validiteten på hur mycket det 

manifesta berättar om det latenta.  I studien som helhet föreligger en tillfredställande 

begreppsvaliditet anser jag, då den teoretiska och empiriska nivån överensstämmer genom att  

försöka hålla en närhet mellan de två begreppen och undvika frågor av latent karaktär.     
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Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är, en hög reliabilitet tyder på oberoende 

mätningar av samma fenomen ska ge ungefär identiska resultat (Halvorsen, 1992).   För att 

detta skall kunna uppnås krävs att mätningarna skall vara fria från slumpmässiga fel t.ex. att 

intervjuaren har fyllt i fel i enkäten eller att det har skett fel vid inmatningen i 

statistikprogrammet som i sin tur leder till att den slutgiltiga av tabeller och diagram 

innehåller fel som påverkar studiens tillförlitlighet. Eftersom mätningarna består av många led 

är det oundvikligt att fel uppstår, det gäller dock att reducera dem dessa till ett minimum 

(Hellevik, 1984). För att uppnå god reliabilitet har jag kontrollerat att löpnummerlistan 

stämmer mot enkätsvaren, för att undvika att någon klient skall komma med två gånger eller 

att någon skall försvinna helt. Vid inmatningen till statistikprogrammet har jag i efterhand 

kollat av att siffrorna stämmer mot enkäterna och även gjort om några diagram då de ej 

stämde ex. antalet barn. Detta har gjorts för att reducera felen och göra de till ett sådant 

minimum som möjligt och därmed få en god reliabilitet i studien.     

  

Generaliserbarhet innebär att man kan från det slutna materialet kan dra allmänna slutsatser 

t.ex. att dra vissa slutsatser från undersökningspersonerna till alla personer av samma eller 

liknande population (Repstad, 1999).  Generaliserbarheten i denna studie sträcker sig även till 

andra kommuner i samma storlek som står inför samma utmaningar som Söderhamn med 

demografiska förändringar, hög arbetslöshet och låg etablering av nya arbetstillfällen. För att 

resultatet skall vara generaliserbart krävas att studien har en god validitet samt reliabilitet, 

dessa punkter har försökts uppnåtts genom att ha ett lågt bortfall och kontrollera inmatning av 

frågematerialet till statistikprogrammet samt att ta ut relevanta frågor för studiens syfte.  

     

3.7 Etisk diskussion  

I kartläggningen har klienterna deltagit utan vetskap genom att deras akter har studerats, något 

som kan ses ur etisk synpunkt som något tvivelaktigt (Halvorsen, 1992). Denna etiskt 

tvivelaktiga insamlingsmetod får ställas emot kartläggningens ”goda” avsikt, att försöka 

förbättra arbetet mot klienter med långtidsberoende av försörjningsstöd. Eftersom resultaten 

är en del i Söderhamns kommuns satsning mot sänka antalet klinter som är långtidsberoende 

av försörjningsstöd anser jag att det den etiskt tvivelaktiga insamlingsmetoden uppvägs av 

dess syfte. Genom att ta reda på hur klientelet ser ut kan socialförvaltningen styra sitt arbete 

mot långtidsberoende och utnyttja sina resurser på bästa sätt och hjälpa fler personer till egen 
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försörjning. Ur etisk synpunkt är forskningen av god karaktär genom att man försöker ändra 

sociala problem genom att införa kunskap i arbetet och förbättra för socialt utsatta individer.  

Enkäterna helt anonyma genom att en löpnummerlista har upprättas och avidentifierat 

klinterna och de har tilldelats ett nummer som ej kan kopplas till deras identitet. 

Löpnummerlistan har under studiens sammanställning förvarats i socialförvaltningens arkiv 

åtskilda från de ifyllda enkäterna. Allt för att undvika att klienternas identitet skall avslöjas. 

Ingen individ skall kunna känna sig utpekad i kartläggningen eftersom resultaten har 

redovisats i grupp.Hydén (2008) tar även upp i sin artikel att forskningsområdet är av en ”god 

praktik” och är av en processarmad karaktär och utgör därmed ett etisk godtagbart sätt genom 

att kartläggningen har i sikte att åstakomma goda resultat för klienterna.      

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Social uteslutning  

Social uteslutning är ett begrepp som har introducerats av sociologer för att beskriva orättvisa 

och bristande jämlikhet bland grupper. Fenomenet handlar om hur individer på olika sätt 

utesluts eller stängs av från full delaktighet i samhället. Paralleller kan dras till begreppet 

underklass då dessa inte deltar på samma villkor som andra högre samhällsklasser, dock är 

social uteslutning ett bredare begrepp då man tar fasta och riktar fokus på processer som 

ligger till grund för den sociala uteslutningen. Begreppet har fokus på ett antal faktorer som 

hindrar människor att få tillgång de grundläggande tjänster och varor som majoriteten har 

tillgång till. För att kunna leva ett fullvärdigt liv måste en individ har tillgång till mat, kläder 

och bostad samt grundläggande tjänster som t.ex. kommunikationsmedel eller media. Då en 

individ lever i ett socialt integrerat samhälle anses att alla människor har samma tillgång till 

kollektiva institutioner som skola, vård, omsorg, goda bostäder och allmänna 

kommunikationer m.m. Den gemensamma tillgången till olika institutioner skapar en slaga 

sammanhållning och bidrar till en social solidaritet bland invånarna i ett samhälle/land 

(Giddens, 2003). Dock har inte alla invånare samma tillgång till de kollektiva institutionerna 

eller att de grundläggande behoven täcks, detta skapar ojämnlikhet i samhället. Genom 

ojämlikheten skapas en social uteslutning hos vissa individer, den kan uppstå på olika sätt 

t.ex. ingen tillgång till telefon, tv eller radio eller att bo i ett bostadsområde med låg 

boendestandard och med hög kriminalitet eller att ha så pass låga inkomster att individen 

tvingas avstå från vissa grundläggande behov som kläder, boende eller mat.          
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Giddens (2003) delar in social uteslutning kan delas i tre stora genar:  

Ekonomisk uteslutning: Individer eller grupper som stängs ute från både den ekonomiska 

produktionen och konsumtionen. Ur produktionssyfte genom att individen ej får något arbete 

och därmed står utan inkomst men även genom att människor som en gång blivit utestängda 

från arbetsmarkanden har svårt att ta sig in genom att man saknar kontakter eller kunskap för 

att få ett arbete. Ur konsumtionsynpunkt genom att individen har ingen eller låg inkomst och 

är en svag konsument. Detta kan leda till att man får svårt att skaffa te.x bostad eller 

telefonabonnemang men även svårigheter att delta i det social livet med olika fritidsaktiviteter 

eller rekreation.  

 

Politisk uteslutning: Att delta i politiken uppmuntras av regeringen och riksdagen och det är 

en rättighet att rösta i de politiska valen. För vissa individer kan det vara svårt att delta i den 

politiska debatten och påverka dess beslut genom att man saknar olika resurser som gör det 

möjligt att vara med t.ex. tillgång till information, tid, tillgänglighet eller möjligheter att ta sig 

till politiska sammankomster. Detta ger ofta en ond cirkel genom att de personer som har 

svårast att uttrycka politiskt är ofta en grupp som verkligen behöver det för att kunna förbättra 

sin livssituation.  

 

Social uteslutning: Uteslutningen kan i sociala och offentliga sammanhang upplevas genom 

att inte har samma tillgång till t.ex. fritidsaktiveter, kulturaktiviteter, resor eller rekreation. 

Det kan även vara att man har ett litet socialt nätverk som leder till få kontakter med andra 

människor som leder till isolering.  

 

Begreppet social uteslutning innefattar handlingsfrihet, det finns självklart olika orsaker till att 

individen blivit utesluten ur samhället. Det kan vara att man blir utesluten mot sin vilja genom 

att man vägras en bostad för att man inte har några inkomster eller att inte får en anställning 

för att man inte har utbildning eller erfarenhet. Det kan även vara att individen själv valt att 

utesluta sig från samhället genom att tacka nej till ett jobberbjudande eller delta i utbildning 

eller att rösta i politiska val. Dock handlar ofta social uteslutning om ett samspel mellan det 

självvalda och en uteslutning från samhällets sida när det gäller att forma en individs 

livsvillkor. Den sociala uteslutningen kan vara svår att bryta, oavsett orsak till att man har 

uteslutits (Giddens, 2003)               
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4.2 Marginalitet  

 En person eller en grupp som är marginaliserad kan sägas att den står vid sidan av samhället 

eller liknande. 1986 års upplaga av Svenska akademins ordlista menar att en marginaliserad 

människa är förvisad till en undanskymd plats till exempel som arbetslösa (Socialstyrelsen, 

1998).    

”Marginalitet är ett oönskat tillstånd av utsatthet, som har en viss varaktighet och baseras på 

ett partiellt deltagande eller ger otillräcklig tillgång till vissa grundläggande resurser, genom 

vilket den enskilde får ett begränsat inflytande över sina villkor” (Socialstyrelsen, 1998. Sid 

64)  

 

Marginalitetsbegreppet avser fyra olika tillämpningsområden; kulturell klyvning, 

socialpsykologiskt dilemma, socialkulturell isolering samt partiell socioekonomisk 

delaktighet. Det är det senare begreppet som är intressant i denna studie.  

 

Utgångspunkten i partiell socioekonomisk delaktighet är att det finns en ständig risk att 

hamna i utkanten av arbetsmarkanden eller att ställas helt utanför den. Den karaktäriseras av 

att:  

• Man är delaktig i det socioekonomiska systemet, dock under specifika betingelser med 

tex. timanställningar.  

• Man saknar en formell position som reellt fotfäste i den urbana industri och 

tjänsteproduktionen.  

• Det förvärvsarbete man ändå utför sker i huvudsak inom service- och tjänstesektorn eller 

genom komplementära insatser av olika slag med dåliga eller inga karriärmöjligheter 

(Svedberg, 1995)   

 

Sammantaget leder detta till en mycket osäker ställning i arbetslivet, med svårigheter att 

förespå arbete som arbetslöshet. Detta innebär att det uppstår en klyfta mellan de som har fast 

anställning och de arbetsmarginaliserade personerna, detta genom att de som har fast 

anställning uppfyller kriterierna för olika förmåner som tex. a-kassa eller sjukpenning och har 

ett fungerande skyddsnät vid oförutsedda händelser.  

För personer som är arbetsmarginaliserade uppkommer även svårigheter med att bli 

självförsörjande genom svårigheter att planera ekonomin och att detta leder till svårigheter att 

delta i sociala aktiviteter.   
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Marginalitet skall ses som en process istället för ett tillstånd, mycket av det som skrivits 

tidigare om marginalitet avser ett fast och närmast oförändrligt tillstånd. Man kan se det som 

en process som är en rörelse bort från förankring till en mer osäker ställning. Utvecklingen 

skall ses som ett led i en process och ej som ett permanent tillstånd.  Att vara marginaliserad 

är inte detsamma som att vara utslagen. För att bli utslagen ur samhället måste ett 

utslagningsprocess skett, detta har inte marginaliserade individer gjort.      

 
     Bild 1 (Svedberg, 1995) 
 

5. Resultat  
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat, till början presenteras variabler som; kön, ålder, 

civilstånd, antal barn samt nationalitet av undersökningspersonerna. I nästa avsnitt tas 

undersökningspersonernas sysselsättning, utbildningsbakgrund samt antal år som de uppburit 

försörjningsstöd. I det sista avsnittet har det kartlagts om undersökningspersonerna har någon 

sjukdom som påverkar deras arbetsförmåga, om de har varit tidigare straffad och om 

undersökningspersonerna har eller har haft något missbruk.   

 

Kartläggningen omfattar 101 hushåll med 111 klienter, dock har tre klienter fallit bort pga. 

bristande dokumentation (se 3.5, Bortfall) Detta innebär att kartläggningen omfattar 

sammanlagt 108 klienter. Uppgifterna från kartläggningen är tagna ur klinternas akter, genom 

en aktstudie.  
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5.1 Kön, ålder, civilstånd, antal barn och nationalitet.  

 

 

Tabellen visar att det är en knapp skillnad mellan könen, männen är något fler än kvinnorna. 

Detta stöds även av nationell statistik, som visar att männen är i majoritet bland mottagande 

av försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2007).   

 

 

 

Åldern visar en klar majoritet bland gruppen 20-29 år bland de som uppburit försörjningsstöd 

under minst 10 månader under ett kalenderår. Tillsammans utgör gruppen nästan 40 

procentenheter av hela undersökningspopulationen och representera därmed en stor 

bidragsgrupp. Grupperna 30-39 år, 40-49 år samt 50-59 år är relativt jämna i antalet medan de 

minsta grupperna är i åldern 0-19 år nära följt av gruppen 60- år.    
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Här ser vi att ensamstående är en klar majoritet som utgöra av 73 klienter eller nästan 68 

procent av det totala antalet. Ensamstående med barn är den nästa största gruppen med 15 

klienter eller nästan 14 procent av det totala antalet. Sammanlagt blir ensamstående med eller 

utan barn 88 personer eller 81,5 procent av alla klienter med ett långtidsberoende av 

försörjningsstöd. Gift eller sambo utgörs av sammanlagt 14 personer och tillsammans är det 

sju hushåll, då klienter lever tillsammans. Gift eller sambo med barn är 6 klienter som är 

fördelade på tre hushåll. Sammanlagt är gruppen gift eller sambo med eller utan barn 20 

klienter fördelade på 10 hushåll eller 18,5 procent av den sammanlagda populationen.  
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I kartläggningen framkommer att det finns sammanlagt 18 hushåll som har hemmavarande 

barn, tillsammans finns 35 barn som bor i hushåll som är långtidsberoende av 

försörjningsstöd.   

 

Klienter som har Sverige som födelseland är en klar majoritet med sammanlagt 79 personer 

och utgör nästan 73 procent av hela populationen. Klienter som är utlandsfödda utgörs 

sammanlagt av 29 personer i kartläggningen eller 27 procent. De länder som har flest 

utlandsfödda är Iran och Bosnien. Fördelat över världsdelar har de flesta invandrat från 

Europa med 11 personer, Mellanöstern med 9 personer, Asien med 4 personer, Sydamerika 

med 3 personer samt Afrika med två personer.   

 

5.2 Sysselsättning, utbildningsbakgrund samt antal år som klienten uppburit  

försörjningsstöd.  
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I denna del av kartläggningen som omfattas resultatet av 110 personer, detta eftersom två 

individer som omfattas i undersökningen innehar två sysselsättningar nämligen 

deltidssjukskriven samt arbetar deltid.  Arbetssökanden är den klart största gruppen med 63 

personer, följt av gruppen sjukskriven med 25 personer och studerande med 11 personer. I de 

fyra sista kategorierna, arbetar deltid eller heltid, föräldraledig samt pensionär som är de 

mindre grupperna och utgörs sammanlagt av 11 personer, dessa har i regel andra inkomster 

och måste komplettera upp sin ersättning för att uppnå skälig levnadsnivå.      

 

  

 

 

Bortfallet i denna kategori är stort, detta eftersom grundutredningen inte anger högsta 

genomförda utbildning. Bortfallet på 49 klienter finns mest bland äldre klienter där man ej 

dokumenterat utbildning utan inriktat sig på att dokumentera tidigare arbetslivserfarenhet. 

Bortsett från bortfallet kan det utläsas att majoriteten av alla klienter med ett långtidsberoende 

av försörjningsstöd endast har genomfört grundskola, sammanlagt är det 39 klienter som har 

grundskola som högsta utbildningsnivå.  Gruppen som har genomfört gymnasiestudier utgörs 

av 19 personer samt den minsta gruppen som består av en person som genomfört universitets 

eller högskoleutbildning. Det är inga klienter som genomfört folkhögskoleutbildning eller Ky-

utbildning.    
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Kartläggningen visar att personer som uppburit försörjningsstöd under två år är det mest 

förekommande med 32 personer eller nästan 30 procent. Att har uppburit försörjningsstöd i 

tre år är den näst vanligaste med 19 personer eller nästan 18 procent. Sammanlagt innefattas 

dessa två stora poster av 51 personer och nästan hälften av alla klienter i undersökningen. En 

annan grupp som utmärker sig är personer som uppburit försörjningsstöd under 10 år och 

utgörs av 10 personer. Under de övriga posterna är det jämt spritt med personer. Mellan 

staplarna K som är 11 år och stapeln L som är 14 år, finns ett hopp, detta eftersom det ej finns 

några klienter som uppburit försörjningsstöd i 12 respektive 13 år.  

 

5.3 Sjukdomsnedsättning, missbruk och kriminalitet   
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Antalet personer som är sjukskriva uppgår till 25 personer, dessa är medräknade då de har en 

långvarig sjukdom, besvär eller handikapp. Utöver dessa 25 personer är det ytterligare 18 

personer som också lider av någon långvarig sjukdom, besvär eller handikapp men som ej är 

sjukskriven. Dessa 18 personer har i regel psykiska problem som tex. depression eller 

missbruksproblem  som individen ej är sjukskriven för.  

 

 

I kartläggningen är det 22 klienter som har alkohol eller drogproblematik, bland dessa är det 

flertalet som går i behandlig och är i början av sin nykterhet och drogfrihet. Dock är det några 

personer är i ett aktivt missbruk samtidigt som de uppbär försörjningsstöd.  

 

 

Här framkommer att det är 21 personer som är tidigare straffad eller kriminellt belastad enligt 

akterna, dock kan fler personer vara straffade men socialtjänsten har ej kännedom om det.  
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6. Analys  

Analysen kommer att ske genom styckesindelningar från resultatet samt utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna social uteslutning och marginalitet.  

 

6.1 Kön, ålder, civilstånd, antal barn och nationalitet.  

Gruppen 20-29 år är i majoritet, detta kan bero på att man inte har kommit ut i arbetslivet och 

fått en stadigvarande inkomst samt att vid arbetslöshet och sjukskrivning har man ej 

kvalificerat sig till försäkringar som täcks genom inkomstbortfallsprincipen t.ex. a-kassa eller 

sjukförsäkring. Gruppen 0-19 år omfattas av en liten grupp på fyra klienter, att den är så pass 

låg beror nog på att man omfattas fortfarande av föräldrars försörjningsplikt som innebär att 

föräldrarna är skyldiga att sörja för sitt barn tills dom/den är 18 år eller om barnet går i 

gymnasiet har föräldrarna försörjningsplikt tills barnet är 21 år. Bland de högre 

åldergrupperna 30-39 år, 40-49 år samt 50-59 år som är relativt jämna grupper där man har 

ofta arbetat och fått sin försörjning genom inkomstbortfallsprincipen vid arbetslöshet eller 

sjukdom, vilket resultatet verkar tyda om. Den äldsta gruppen som omfattar av personer över 

60 år är en grupp som, i regel bör omfattas av inkomstbortfallsprincipen genom att de har eller 

har haft många yrkesverksamma år bakom sig. Men att de är långtidsberoende av 

försörjningsstöd kan bero på olika anledningar t.ex. låg pension som behöver kompletteras 

upp genom försörjningsstöd.   

 

Under kategorin familjetyp finner vi att ensamstående är den grupp som är majoritet med 73 

personer, detta kan bero på att ensamstående i regel är en utsatt grupp ur den synpunkten att 

man är tvungen att klara sin ekonomi på egen hand med dess löpande utgifter tex. hyra och el 

och ej har något stöd från en annan hushållsmedlem med inkomster. Ensamstående med barn 

är den näst största gruppen de har liknande problem som gruppen ensamstående men de har 

även ett eller flera barn att försörja vilket innebär att ökade svårigheter att få ekonomin att 

fungera. Ensamstående med barn situation försvåras även genom att barnpassning måste 

ordnas innan man kan delta på arbetsmarkanden . Detta kan även innebära att man tvingas 

tacka nej till arbete som sker vid t.ex. obekväm arbetstid eller långa pendlingsavstånd pga. 

ingen barnpassning.    
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Personer som är gifta eller sambos kan i många fall klara sig på en inkomst och får ofta ett 

normöverskott i beräkningen vilket innebär att man ej är berättigad till försörjningsstöd. Detta 

gäller även för gruppen Gift/Sambo med barn, att familjen ligger över normberäkningen om 

familjen har en inkomst samt barnbidrag och eventuellt bostadsbidrag.  

 

I undersökningen framkommer att det är sammanlagt 35 barn fördelat på 18 hushåll som lever 

i ett hushåll som är långtidsberoende av försörjningsstöd. Under senare tid har barnens 

situation i familjer som uppbär försörjningsstöd uppmärksammats. Genom detta har 

barnperspektivet tillkommit som innebär att man skall ta hänsyn till barnen och deras 

situation, skall finnas med i utredning och biståndsbedömning av försörjningsstöd. 

Barnperspektivet har tillkommit sedan man uppmärksammat att försörjningsstöd är en 

riskmarkör för ogynnsam social utveckling. Barnen i familjer som är beroende av 

försörjningsstöd löper höga överrisker att utvecklas ogynnsamt i flera avseenden, till exempel 

låg utbildningsnivå, tonårsföräldraskap, missbruk eller psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 

2006).  

 

Det finns stora skillnader mellan inföddas och olika grupper av utrikesföddas chanser att 

tillhöra kärnarbetskraften. Svårast att komma in på arbetsmarkanden är det för personer som 

är födda i Mellanöstern samt Afrika, där cirka 30% av dem som invandrat som kan försörja 

sig genom arbete (Socialstyrelsen, 2006). I denna kartläggning är det länderna Angola, 

Egypten, Irak och Iran som tillhör gruppen Mellanöstern och Afrika, denna grupp utgörs av 

11 personer. Invandrare från Europa har större chanser att tillhöra kärnarbetskraften och 40 % 

av personer som har invandrat från det området tillhör kärnarbetskraften (Socialstyrelsen, 

2006). Enligt ovanstående tillhör länderna Bosnien, Frankrike, Finland samt Kroatien som 

utgörs av 11 personer i kartläggningen.  Liknande siffror om kärnarbetskraft för personer som 

är född i Sydamerika eller Asien har ej funnits, i kartläggningen omfattas länderna Brasilien, 

Argentina Turkiet, Sri Lanka och Syrien som utgörs av sju personer. Dock bör de ligga i 

samma radie av procent som för tidigare nämnda grupper av invandare.  

Detta kan jämföras med 70 % av den svenskfödda befolkningen tillhör kärnarbetskraften 

(Socialstyrelsen, 2006).  Orsaker till att utlandsfödda har det svårare att tillhöra 

kärnarbetskraften kan bero på flera anledningar det kan vara på främlingsfientlighet bland 

arbetsgivare, dåliga kunskaper i det svenska språket, låg utbildning, svagt socialt nätverk eller 

analfabetism.   
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6.2 Sysselsättning, utbildningsbakgrund samt antal år som klienten uppburit  

försörjningsstöd. 

Det finns en klar majoritet av arbetssökande bland klienter med ett långtidsberoende av 

försörjningsstöd, gruppen utgörs sammanlagt av 57 personer eller nästan 63 procent. Detta 

innebär således att om de finner ett arbete blir de i regel självförsörjande. Svårigheter att få 

arbete kan bero på fler orsaker tex. låg utbildning, dålig kunskap att söka arbete, hög 

arbetslöshet inom kommunen och närliggande områden, litet socialt nätverk, missbruk eller 

kriminalitet. Sysselsättningen sjukskriven som är den näst största kategorin som består av 25 

personer eller nästan 23 procent av populationen för att dessa individer skall kunna bli 

självförsörjande krävs en rehabilitering. Gruppen studerande som utgörs av 10 personer eller 

11 procent är i regel ungdomar som studerar på gymnasienivå som inte omfattas av 

föräldrarnas försörjningsskyldighet av olika anledningar men några klienter deltar i olika 

utbildningar som är bekostade av arbetsförmedlingen. Efter deras genomförda utbildning är 

planeringen att de skall bli självförsörjande.  

Individerna som arbetar både heltid och deltid, pensionärer samt föräldraledig är sammanlagt 

12 personer som har inkomster i olika former men är ändå beroende av försörjningsstöd för att 

kunna uppnå skälig levnadsnivå.  Detta kan förklaras genom att levnadskostnaderna har ökat 

och inkomsterna räcker ej till att täcka utgifterna.    

 

I frågan om högsta genomförda utbildning var bortfallet var högt, nästan 46 procent och det 

största bortfallet fanns främst bland äldre klienter. Om bortfallet kan man dock dra vissa 

slutsatser att många endast har genomfört grundskola eller motsvarande, detta eftersom det 

var den vanligare utbildningsnivån fram tills 70-talet (www.scb.se/templates 

/tableOrChart____80957.asp, 070423). Dock i landet som helhet i dagsläget är genomförd 

gymnasieutbildning den vanligaste utbildningsbakgrunden med 48 % och 

grundskoleutbildning 20 % (www.scb.se/templates /Publikation____137350.asp, 080423).  

En person som genomfört gymnasiestudier eller högre studier har bättre prognoser att finna ett 

arbete och etablera sig på arbetsmarknaden än en person som endast genomfört grundskola 

(Socialstyrelsen, 2006).  Detta kan sättas i relation till kartläggningen genom att desto högre 

genomförda utbildningsnivå ju lägre andel personer som har ett långtidsberoende av 

försörjningsstöd.  Detta kan relateras till att majoriteten med 39 personer samt en viss del av 

bortfallet endast har grundskoleutbildning har statistiskt sett svårare att komma in och etablera 

sig på arbetsmarkanden.  
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Under kategorin hur länge klienten har uppburit försörjningsstöd framkom att det vanligaste 

att klienterna uppburit försörjningsstöd under 2 år respektive 3 år näst vanligast. Att stå 

utanför arbetsmarkanden i 2-3 år är en stor del i en människans yrkesverksamma liv och tiden 

försämrar chanserna till inträde på arbetsmarkanden. Studier från arbetsförmedlingen visar att 

desto längre en person står från arbetslivet desto svårare är det att komma in i arbetslivet och 

få reguljär sysselsättning. Det omvända sambandet finns också, att desto längre en person står 

från arbetslivet desto större sannolikhet är det att man blir sjuk eller hamnar längre från 

arbetslivet (www.ams.se/admin/Documents/LAN/Uppsala_lan /aaa_final_1.pdf, 080423).  

En skrämmande siffra var att det var en 10 klienter som uppburit försörjningsstöd under 10 år, 

att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter så pass lång tid är väldigt svårt och det krävs 

hjälp kanske genom exempelvis arbetsträning.  

 

6.3 Sjukdomsnedsättning, missbruk och kriminalitet   

Frågan om det finns långvarig sjukdom, handikapp, besvär eller olycksfall dokumenterat  

visar att det är 43 personer eller nästan 40 procent som har ovanstående. Det ör fler än antalet 

sjukskrivna men det inkluderar även personer som har psykiska problem eller 

missbruksproblematik som de ej är sjukskrivna för. Detta kan relateras till tidigare forskning 

som påvisar att leva med små ekonomiska marginaler under en längre tid påverkar individen 

negativt. Samband har kunna setts mellan ju sämre den ekonomiska situationen är desto sämre 

blir det psykiska välbefinnandet. Man har även sett bland arbetslösa att långvarig arbetslöshet 

leder i regel till sämre hälsa, ökade sömnproblem samt högre alkoholkonsumtion                      

(Socialstyrelsen , 1999).  

 

I kartläggningen framkommer att det är 22 personer som har missbruksproblematik 

dokumenterat, vissa klienter går i behandlig och är nyktra och drogfria medan vissa 

fortfarande missbrukar.  För de personer som går i behandlig eller har avslutat sin behandlig 

av beroendet väntar arbetsmarkanden med arbetssökande, dock finns svårigheter för dem att 

få ett arbete. Efter att bekämpat missbruket kommer ofta andra problem som tex. svårigheter 

att få anställning, obetalda skulder, missbruksrelaterad kriminalitet  och fysiska eller psykiska 

problem som uppstått under missbruket. Detta gör det svårt att bli självförsörjande och många 

nyktra och drogfria missbrukare tvingas fortsätta uppbära försörjningsstöd för att klara sitt 

uppehälle.    
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Resultatet om hur många klienter som är straffade eller kriminellt belastade uppgick till 21 

personer eller nästan 20 procent stämmer tämligen bra överens med föregående uppgift om att 

det finns alkohol eller drogproblematik dokumenterat där 22 personer hade det.  Vissa 

slutsatser som kan dras utifrån de båda resultaten är att kriminaliteten kan ha en nära koppling 

till missbruket t.ex. att stöld/inbrott för att finansiera sitt missbruk, rattonykterhet eller 

innehav av narkotika. Att finnas med i brottsregistret kan försvåra chanserna till att få arbete, 

då vissa arbetsgivare vill ha utdrag från brottsregistret innan anställning men även att det kan 

försvåra för en person att ta körkort vilket är krav inom många arbetsbranscher.  

 

6.4 Social uteslutning  

Social uteslutning handlar om att vissa grupper har uteslutits, utestängts eller att de inte deltar 

på samma villkor i samhället. Begreppet har fokus på ett antal faktorer som hindrar människor 

att få tillgång grundläggande tjänster som mat, kläder, bostad eller rekreation.  När alla 

individer i samhället har tillgång till detta anses samhället jämlikt. Då flera personer har ett 

bidragsberoende av försörjningsstöd försvåras deras möjligheter att delta fullt i samhället 

genom att man inte har ekonomiska tillgångar att konsumera grundläggande tjänster. Trots att 

klienterna får försörjningsstöd som uppgår till en skälig levnadsnivå kan det vara svårt att 

delta i samhället genom att svårigheter att få ett bostadskontrakt och man hänvisas istället till 

oattraktiva bostadsområden, svårigheter att få lån eller t.ex. telefonabonnemang eller avstå 

från hälsosam mat. Dessa omständigheter gör det svårt för klienterna att delta i samhället på 

jämlika villkor och man utesluts gradvis från det omgivande samhället. Den sociala 

uteslutningen innefattar även att människor stängs ute från arbetsmarknaden, när man en gång 

väl blivit det är det svårt att ta sig in. Utifrån detta kan klienten uppleva får sig svårt att få ett 

jobb eftersom man har en lång tid av arbetslöshet bakom sig.   

 

En del i den sociala uteslutningen är den politiska uteslutningen, detta tar sig i uttryck genom 

att klienterna ej engagerar sig politisk. Olika orsaker till detta kan vara att man inte anser sig 

tillhöra det omgivande samhället och kan påverka regler, men det kan även vara att man ej har 

tillgång till transportmedel, tidningar eller Internet genom den ansträngda ekonomin försvårar 

deltagandet inom politiken med olika partier eller lobbyorganisationer. Detta fungerar som en 

ond cirkel genom att de personer som har det svårt behöver göra sina röster hörda inför 

politiken men de gör det inte pga. oengagemang utan för ekonomiska svårigheter att kunna 

delta i den. Den sociala uteslutningen tar sig uttryck genom att klienten ofta har en begränsad 
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tillgång till fritidsaktiviteter och genom det kunna utvecklas som individ. Ekonomin påverkar 

även det sociala genom bland annat att man isoleras i sin bostad och ej har möjligheter att 

hälsa eller hålla kontakt med vänner och släktingar. Detta gör att det sociala nätverket 

försvagas och i sin tur påverkar det psykiska måendet.   

 

Att förutspå hur social uteslutning uppstår är svårt att säga, det börjar nog med att individen 

upplever ekonomisk uteslutning och genom det utesluts man från fler arenor antigen genom 

val eller att individen sakta utslussas tills man blir utestängd. Desto längre tiden går som 

socialt utesluten ju svårare blir det att ta sig i samhället. Frågan är varför det blir svårare att ta 

sig in efter tiden som utesluten, om det beror på att det omslutande samhället inte vill släppa 

in individen eller att det är klienten som har svårt att kunna etablera sig utav personliga 

anledningar.   

        

6.5 Marginalitet    

Personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd har ingen eller liten tillgång till 

arbetsmarkanden genom deltidsarbete eller osäkra timanställningar, detta gör att de får avstå 

från vissa grundläggande behov och deras inflytande villkor påverkas. När man en gång 

uteslutits från arbetsmarkanden eller inte ens kommit in på den, blir det svårt att etablera sig. 

Varför vissa individer har svårt att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden kan bero på 

låg utbildningsnivå, dåliga kunskaper att söka jobb, en misstro hos arbetsgivare eller svagt 

kontaktnät. Personer med ett  långtidsberoende av försörjningsstöd har genom klartläggningen 

påvisat en låg utbildningsnivå där de flesta endast har grundskoleutbildning, detta kan 

relateras att de har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden än personer med 

gymnasieutbildning eller högskole/universitetsutbildning. Att ha dåliga kunskaper om att söka 

jobb påverkar möjligheterna till att få ett arbete, även fast individen har kunskaper för att 

klara jobbet får man inte komma till arbetsintervju kanske för att man inte sökt jobbet eller att 

CV:et eller det personliga brevet innehåller luckor eller misstag som gör att arbetsgivaren 

väljer bort den personen. Ibland kan personen behöva mer stöd än vad som ges från 

arbetsförmedlingens sida för att ha bättre chanser till att få ett arbete. Många jobb förmedlas 

inte genom arbetsförmedlingen utan via ett mer informellt kontaktnät, det kontaktnätet kan 

ibland försvagas genom att en person står utanför samhället och har ett svagt kontaktnät av 

personer.  
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I många fall har klienter blivit självförsörjande under ett kort tag t.ex. sommarvikariat, 

visstidsanställningar eller timanställningar. Då personen deltagit på arbetsmarkanden har det 

varit under specifika betingelser och man har inte fått något fotfäste. Under långa perioder 

varvas arbete och bidragstagande som leder till en väldigt osäker ställning mellan arbete och 

arbetslöshet. Detta gör det väldigt svårt för personen att kunna planera ekonomin och genom 

det utveckla sig på det personliga planet, det kan vara att tex. ta körkort, delta i studier eller 

betala av skulder, påbörja ett sparande eller att flytta till ett attraktivare bostadsområde. En 

plötslig arbetslöshet kan även leda till svårigheter att få försörjningsstöd t.ex. att man arbetat 

under en kortare period och levt över normen för försörjningsstöd och blir ej berättigad till det 

när arbetslösheten kommer. Därmed får klienten vänta tills man blir berättigad till det och 

eventuellt drar på sig skulder under tiden.  Osäkerheten på arbetsmarkanden leder även till att 

individen ej kommer att kunna kvalificera sig till de inkomstberättigade 

bortfallsförsäkringarna som tex. a-kassa eller sjukpenning. I det långa loppet leder det hela till 

att man får en låg föräldrapenning som påverkar planeringen av familjebildning även en låg 

pension som leder till ekonomiska svårigheter på ålderns höst.       

 

Söderhamn präglas av en hög arbetslöshet och många nedläggningar skedde under 70- och 

90-talet som ledde till massuppsägningar. Den snabbt ökande arbetslösheten gjorde att man 

får svårigheter att komma ikapp med arbetstillfällen och i dagsläget finns sviter kvar av 

massuppsägningarna. Den höga arbetslösheten gör att det är allt fler personer som konkurrerar 

på arbetsmarknaden om jobben. Detta gör att vissa slås ut lättare vid arbetssökandet, får inget 

fotfäste på arbetsmarkanden och får fortsätta med att söka jobb.   

 

Utanförskap leder till utanförskap, samband finns att desto längre en person står från 

arbetslivet desto större sannolikhet är det att man blir sjuk eller hamnar längre från arbetslivet 

Arbetsmarginalitet kan även leda till social uteslutning på de områden som den teorin tar upp, 

teorierna kompletterar varandra bra och täcker upp ett stort område tillsammans. Marginalitet 

och social uteslutning skall ses som en process och ej som ett oföränderligt tillstånd, en 

person som är marginaliserad eller socialt utesluten kan återkomma till samhället och delta i 

alla dess aktiviteter.  Det kan vara svårt att bryta det, att få en säker anställning är en bra bit på 

vägen och öppnar många dörrar på sin väg.  
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7. Diskussion  

Resultatet av kartläggningen av klienter med långtidsberoende av försörjningsstöd har god 

överensstämmelse med tidigare resultat (se 2.5 Långtidsberoende av försörjningsstöd). Där 

vissa grupper finns överrepresenterade bland dem som uppbär försörjningsstöd på långvarig 

basis, personer som är utrikes födda, personer under 30 år, ensamstående kvinnor med barn, 

ensamstående män men även barnfamiljer har ökat de senaste åren. I denna kartläggning 

framkommer att det är ensamstående personer mellan 20-29 år som är den största gruppen, 

könsfördelning är relativt jämn och majoriteten är arbetssökanden. Detta gör att unga vuxna 

blir en utsatt grupp som behöver stöd och hjälp för att komma ut i arbetslivet och bli 

självförsörjande och genom det undvika ett livslångt beroende av försörjningsstöd. Att starta 

sitt vuxna liv genom att uppbära försörjningsstöd och tillslut blir långtidsberoende, ökar 

risken för en passivisering av unga och även för andra grupper. Denna passivitet riskerar även 

att smitta av sig på delar i livet såsom fritid, dagliga rutiner, arbetssökande eller vänner och 

familjekontakter. Genom det kan slutsatsen dras att utanförskap föder utanförskap, perioder 

av arbetslöshet och en påfrestad ekonomisk situationen skapar i många fall depression och 

förtvivlan att fortsätta kämpa vidare till att söka arbete och att utvecklas som människa.  

Denna passivitet gäller inte bara unga vuxna utan många av de personer som uppbär 

försörjningsstöd, unga vuxna blir en extra utsatt grupp då de ej kommit in på arbetsmarknaden 

och desto längre tiden går ju svårare blir det att slå sig in på den.     

 

I syftet och frågeställningen tar jag upp att genom att förstå bakomliggande faktorer till ett 

långtidsberoende av försörjningsstöd kan mer hjälp och stöd sättas in. Genom denna kunskap 

skall socialtjänsten kunna styra sina resurser mot arbete med långtidsberoendet där det kan 

utnyttjas på effektivast sätt och att detta skall vara ett steg mot den evidensbaserade 

socialtjänsten. För att kunna minska långtidsberoendet av försörjningsstöd måste det 

individuella stödet ökas till varje klient. I dagsläget fungerar en stor del av försörjningsstöds 

verksamheten av en administrativ del där huvuddelen av arbetet går ut att kontrollera 

inkomster, ringa olika samarbetspartners och att betala ut försörjningsstöd. En socionoms 

kompetens utnyttjas inte helt i arbetet med försörjningsstöd då det administrativa arbetet tar 

för lång tid.  Mer resurser borde sättas på att stödja klienten till att bli självförsörjande genom 

att arbeta med klienten hur man kan göra denne mer attraktiv för arbetsmarkanden, detta 

arbete bör ske i nära samarbete med andra parter som tex. arbetsförmedlingen eller 

försäkringskassan.      
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Hjälpen bör även sättas in så snabbt som möjligt för att undvika en passivering från klientens 

sida och för att undvika ett utanförskap eftersom ju längre tiden går desto svårare blir det att 

bryta.  

 

Ett steg i rätt riktning har skett i Söderhamns kommun där ett resurscentrum har upprättas. 

Där man arbetar två socialsekreterare tillsammans med andra samarbetspartners tex. 

arbetsmarknadsenheten (AME) med att göra klienter mindre beroende eller helt oberoende av 

försörjningsstöd. Arbetet går ut på att höja den arbetssökandes kompetens, förbättra 

individens anställningsbarhet samt bidra till att underlätta den enskildes möjligheter att få 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Insatser som kan ges är t.ex. arbetsträning, 

arbetsprövning, arbetspraktik, vägledning, coachning, språkpraktik för invandare, 

gruppvägledning, delta i jobbsökargrupper, It-utbildning eller kartläggning av vart jobben 

finns.    

 

Slutligen vill jag påpeka att ju längre ett långtidsberoende av försörjningsstöd pågår desto 

svårare blir det att bryta. Att sätta in rätt resurser som hjälper individen till egen försörjning 

kan alla vinna på, både på mikro som makronivå.  
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Kartläggning av klienter med långtidsberoende av försörjningsstöd 
 

Ekonomi: 
• Arbetsinkomst 
• A-kassa/Alfakassan/Aktivitetsstöd 
• Sjukpenning 
• Föräldrapenning 
• Pension/Förtidspension/Aktivitetsers. 
• Underhållsstöd/Barnpension/Barnbidrag 
• Bostadsbidrag  

Finns långvarig sjukdom, handikapp, besvär 
eller olycksfall dokumenterat? 
• Ja 
• Nej 

Innebär det en nedsättning i arbetsförmåga: 
• Ja 
• Nej 

Finns alkohol eller drogproblematik 
dokumenterat?  
• Ja 
• Nej 

Är personen kriminellt belastad eller tidigare 
straffad enligt dokumentationen?   
• Ja 
• Nej 
 

Kontakt med andra aktörer:  
 
Försäkringskassan: Ja Nej 
 
Arbetsförmedlingen Ja Nej 
 
AF Rehab  Ja Nej 
 
Sjukvården  Ja Nej 
 
Barn/ungdomsgruppen Ja Nej 
 
Mottagningsenheten Ja Nej 
 
Omsorgsförvaltningen Ja Nej 
 
Beroendecentrum Ja Nej 
 
Övriga  Ja Nej 
 
 
 
 
 

Löpnummer:________   
 
Registerledare: Ja Nej  
 
Antal år klienten varit aktuell:_____ 
 
Ålder: _______ 
 
Kön: 
• Man 
• Kvinna 

Familjetyp:    
• Ensamstående 
• Ensamstående med barn 
• Gift/Sambo 
• Gift/Sambo med barn 

Antal Barn i hushållet: __________ 
 
Födelseland: ____________ 
 
Behövs tolk vid kommunikation: 
• Ja 
• Nej 

Utbildningsbakgrund: 
(Högsta genomförda) 
• Grundskola 
• Gymnasium 
• Universitet/Högskola 
• Folkhögskola/KY-utbildning 
• Ej angivet 

Sysselsättning: 
• Arbetssökande 
• Sjukskriven 
• Studerande 
• Arbetar, heltid 
• Arbetar, deltid 
• Föräldraledig 
• Pensionär  

 


