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Sammanfattning
I föreliggande rapport redovisas en förstudie som syftar till att ligga till grund för
ett kommande metodutvecklingsprojekt inom ramen för FoU-centrum för vård,
omsorg och socialt arbete.
Linköpings kommun har bland de högsta siffrorna i landet avseende biståndstagare med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd. Motala kommun
uppvisar likaså en hög andel långvarigt biståndsberoende samt har dubbelt så hög
andel arbetslösa unga och personer med utomeuropeisk bakgrund som riksgenomsnittet.
Socialförvaltningen i Linköping har tillsammans med Motala kommun gjort en
samlad beskrivning och analys av personer som har svårt att komma närmare arbete, utbildning och självförsörjning för att få en ökad förståelse för målgruppen
och dess behov.
Analysen är gjort utifrån cirka 500 deltagare under åren 2011-2015 och baseras
på en kvantitativ del, en kvalitativ del samt fokusgrupper med deltagare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, olika kommunala aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering, daglig verksamhet och LSS-verksamhet. En internationell utblick genomförd av forskare vid Linköpings Universitet avrundar förstudien.
Resultatet visar att det finns en heterogen grupp som hamnar i rundgång mellan
myndigheter och olika aktörer utan att närma sig egen försörjning. Dessa personer
med mångfacetterad problematik och många gånger outredd ohälsa, har behov
som rör personlig omvårdnad, skötsel av sitt hem, hjälp att hantera sin ekonomi,
samt hjälp att planera och organisera för aktiviteter utanför hemmet.
Genom att belysa dessa personer ur flera perspektiv vill vi bidra med kunskap till
förändring i de insatser och aktiviteter samhället erbjuder.
Fokusgrupperna har bidragit med många konstruktiva förslag på förändringar utifrån handläggarperspektiv.
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1 Bakgrund
Nationell statistik visar att 4,2 % av Sveriges befolkning, d.v.s. 226 684 hushåll
någon gång fick ekonomiskt bistånd under 2014. Sammanlagt betalades 10,5 miljarder kronor till 410 621 biståndstagare. Av bidragstagarna uppbar 38 % ekonomiskt bistånd i minst tio månader. Av de personer som erhöll ekonomiskt bistånd
var 38 % mellan 18 och 29 år (Socialstyrelsen, 2014).
Östergötland utmärker sig inom två områden i den nationella statistiken. I denna
förstudie har biståndstagare i Linköpings och Motalas kommuner granskats.
Linköping är länets folkrikaste kommun med 152 000 invånare, varav 19,9 % har
en utländsk härkomst. Linköping har en månghundraårig tradition som lärosäte.
Näringslivet präglas av högteknologisk industri såsom flyg- data- och kommunikationsföretag. Andra stora arbetsgivare är Region Östergötland, Linköpings Universitet med 4000 medarbetare och 27 000 studenter. Rikspolisstyrelsen har sitt
säte i Linköping liksom Totalförsvarets forskningsinstitut samt Nationellt Forensiskt Centrum (www.linkoping.se).
Linköpings kommun har under de senaste åren haft drygt 3000 ärenden aktuella
för försörjningsinsatser varje månad. Linköping ligger under riksgenomsnittet vad
gäller arbetslösa men har nästan dubbelt så stor andel biståndsmottagare jämfört
med riksgenomsnittet, framför allt långvarigt beroende (Socialstyrelsen, 2014).
Linköpings kommun har bland de högsta siffrorna i landet avseende biståndstagare med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd.
Socialkontorets statistik för år 2015 visar att hushållen i Linköping genererar allt
längre perioder av bidragsberoende. Antalet hushåll som haft försörjningsstöd
mer än 2 år har ökat sedan 2013 och är nu uppe i 1 350. Antalet hushåll som haft
försörjningsstöd mer än 5 år har ökat men planat ut. Antalet hushåll som haft försörjningsstöd mer än 10 år ökar fortfarande. Genomsnittstiden biståndstagande
ökar stadigt och är 2015 i genomsnitt 4 år (Linköpings kommun, 2015).
I Linköpings kommun har runt 450 personer aktualiserats för en bedömning hos
Team Utreda under de senaste fem åren. Team utreda är ett multiprofessionellt
team vars uppdrag är att bistå socialsekreterarna på avdelningen för försörjningsinsatser med utredning av förutsättningar till egen försörjning. De ”fall” som konsulteras är särskilt svåra att handlägga med anledning av sin komplexitet.
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Motala kommun med 42 000 invånare, har oavsett konjunktursvängningar i ett
nationellt perspektiv haft hög andel drop-outs, låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet framför allt bland ungdomar och personer med utomeuropeisk bakgrund samt
höga ohälsotal som i sin tur påverkar socialtjänstens olika verksamheter. Motala
kommun har cirka 565 individer som beviljas ekonomiskt bistånd varje månad
under 2015 (Socialkontorets verksamhetsuppföljning).
Motalas näringslivsstruktur förändras i allt snabbare takt. Den moderna tillverkningsindustrin utgör basen samtidigt som tjänstesektorn, handeln och besöksnäringen expanderar. Besöksnäringen växer från år till år och omsätter allt fler miljoner kronor och ger fler arbetstillfällen för lokala entreprenörer. Motalas vision
för 2030 är att växa till en sjöstad för hela Sverige (http//:start.motala.se).
Motala kommun har dubbel så hög andel unga samt personer med utomeuropeisk
bakgrund än riksgenomsnittet vad gäller arbetslösa. Trots detta ligger Motala nära
riksgenomsnittet gällande andelen biståndsmottagare. Motala har uppgivit nästan
tre gånger så många försörjningsstödstagare med arbetshinder av sociala skäl som
Linköping (Socialstyrelsen 2014).
Motala har en utvecklingsinriktad insats inom socialkontoret, Kompass, som vänder sig till personer som är arbetslösa, har försörjningsstöd och som står långt från
arbetsmarknaden. Uppdraget är att kartlägga och utreda resurser och hinder och
stötta personer vidare mot egen försörjning. Fakta om Kompass 64 deltagare bidrar i denna studie.
Gemensamma nämnare för de båda kommunerna är att det finns en heterogen
grupp som hamnar i en rundgång mellan myndigheter och olika aktörer utan att
närma sig egen försörjning.
Utmärkande för målgruppen är outredda mångfacetterade behov och begränsningar som ger svårighet att över tid fullfölja planering och utredning.
Linköpings kommun vill tillsammans med Motala kommun göra en gemensam
analys av de personer som är exkluderade arbetsmarknaden och som trots insatser
har svårutredda behov och sällan närmar sig egen försörjning.
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2 Syfte
Förstudiens syfte är att beskriva vad som är utmärkande för de bidragstagare som
utgör den ökande andelen långvarigt biståndsberoende, de som inte kommer närmare arbete trots insatser utan fortsätter att uppbära ekonomiskt bistånd och att
cirkulera mellan olika myndigheter och aktörer. Syftet är vidare att undersöka vilken kunskap som finns om målgruppen i övriga delar av landet samt exempel på
internationella studier och erfarenheter.
Förstudien ska ge svar på frågorna:
1. Vad är utmärkande för målgruppen?
2. Hur ser de samlade erfarenheterna ut från arbetet med målgruppen i Linköping och Motala? Finns det verksamheter som arbetar framgångsrikt med
målgruppen i Sverige eller i något annat land?
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3 Metoder och metodval
För att på bästa sätt kunna beskriva målgruppen består förstudien av en kvantitativ
del, en kvalitativ del, redovisning av insamlad data från två fokusgrupper bestående av tjänstemän från olika myndigheter respektive aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering, samt avslutningsvis en internationell utblick.
Med anledning av kommunernas olika uppföljningsinstrument ser de kvantitativa
beskrivningarna olika ut i Linköping och Motala.
I Linköping består den kvantitativa beskrivningen av antal, ålder och genus samt
härkomst. Underlaget baseras på 446 deltagare som utretts vid Team Utreda under
åren 2011-2015. Mätning av faktorer som vidmakthåller hälsa (KASAM) och
mätning av symptom som kännetecknar psykisk ohälsa (SCL-90) har skett hos ett
urval av 50 personer. Hälsoprofilbedömning, HPB, som mäter hälsostatus, redovisas för 122 personer som genomfört en fullständig HPB.
I Motala består de kvantitativa delarna av fakta om 64 personer som deltagit i en
utvecklingsinriktad satsning, Kompass, som initierades i socialnämnden 2014.
Faktorer som beskrivs är ålder, genus och familjesituation.
Den kvalitativa beskrivningen av målgruppen sker genom ett antal avidentifierade
”case” som hämtats såväl från Motala som Linköping.
Två fokusgrupper, en i vardera kommun har genomförts med tjänstemän från
olika myndigheter samt aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
En internationell utblick redovisar hur delar av målgruppen beskrivs i andra länder. Forskningsöversikten sker i samverkan med Linköpings universitet som även
har ett mentorskap i skrivandeprocessen.
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4 Resultat och resultatredovisning
4.1 Målgrupp
I den här studien kommer bidragstagare att användas som definition på de personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som omfattas av studien.
Gruppen bidragstagare är heterogen i den bemärkelsen att ålder, genus och kulturell
bakgrund varierar och att individerna i gruppen ofta har en mångfacetterad problematik. Utmärkande för målgruppen är att de visar tecken på psykisk ohälsa men
inte sällan brister i insikt om sina svårigheter och därmed inte söker vård. Andra
inom målgruppen söker vård för många olika symptom vilka behandlas enskilt utan
att orsaken till symptomen penetreras. Många är socialt undandragande, isolerade
och lever med en icke utredd neuropsykiatrisk problematik. Analfabetism och
språkhinder förekommer liksom missbruk, kriminalitet och beroendeproblematik i
olika former. Kända och okända multibehov ses hos barnfamiljer.
En gemensam nämnare för målgruppen som bedöms ligga långt från arbetsmarknaden är bristande närvaro i insatser över tid samt bristande ”compliance”, att inte
fullfölja uppgjord planering, graden av hälsolitteracitet är låg (Berkman, 2010).
Kopplat till den ökande andelen bidragstagare 18-35 år ser teamet ser också en
”ny” grupp bidragstagare där samhällets skyddsnät inte riktigt räcker till: Hemmasittarna, en grupp som i andra delar av världen benämns NEET och Hikkikomori. Personer som fastnar i hemmet framför datorn och fastnar alltmer i en interaktiv värld och får allt eftersom åren går allt svårare med sin egen identitet och
att socialisera med andra människor ”IRL, In Real Life.” De flesta personer i
denna grupp är svenskfödda och lever outredd psykisk ohälsa, många gånger i
kombination med neuropsykiatrisk problematik.
En avgörande faktor för att inte komma till egen försörjning har för många bidragstagare visat sig vara otillräckliga kunskaper i egenvård, att sköta sig själv
och sitt hushåll. Bristande självinsikt och oförmåga att efterfråga samhällsinsatser
är ett annat exempel på varför denna grupp är exkluderad samhället.

4.2 Linköpings kommun, Team Utreda
I detta avsnitt presenteras fakta om de 446 bidragstagare som genomgått utredning
vid Team Utreda 2011-2015. Sammanställningen omfattar dels en undersökning
med Symptom Check List, SCL-90 (Socialstyrelsen, 1996) för bedömning av psykisk hälsa och dels KASAM, Känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005), och är
genomförd av psykolog Agneta Reneby vid Team Utreda, Linköpings kommun.
7

Härkomst: 55 % har varit svenskfödda och 45 % utlandsfödda.
Genusperspektiv: 53 % har varit män och 47 % kvinnor.
Åldersfördelningen hos de bidragstagare som genomgått utredning vid Team Utreda mellan 2011-2015 – se nedan.
Åldersfördelning

55-62 år 20-25 år
7%
11%
50-54 år
13%

20-25 år
25-29 år
25-29 år
18%

45-49 år
13%

30-34
35-39 år
40-44 år
45-49 år

40-44 år
10%

30-34
16%

35-39 år
12%

50-54 år
55-62 år

Figur 1. Åldersfördelning hos bidragstagare vid Team Utreda i Linköping 2011-2015.

4.2.1 Symptom Check List, SCL-90 Mätning av den psykiska (o)hälsan
SCL-90 är en självskattningsskala som använts i USA sedan 1970-talet. I Sverige
betraktas den som ett centralt standardinstrument för psykiatrisk symptommätning och har funnits i ett flertal versioner (Socialstyrelsen, 1996).
Diagrammen visar den genomsnittliga svarsnivån för 50 deltagare som fyllt i
självsvarsformuläret vid utredningens start jämfört med normalpopulation.
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SCL-90
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Figur 2. Svarsnivåer för SCL-90 för 50 deltagare (blå linje) jämfört med normalpopulationen
(orange linje).

Generell psykisk besvärsnivå
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,0244

0,49
Före
Normal
Före

Normal

Figur 3. Generell psykisk besvärsnivå.

Resultatet visar att deltagarna har en sämre psykisk hälsa än normalpopulation.
Uppföljning på några deltagare antyder att den psykiska ohälsan förbättrats under
utredningstiden. Respondenterna upplevde mer symptom på psykisk ohälsa innan
utredning än efter. Efter avslutad utredning ses i många variabler representera
normalvärden.
4.2.2 Två exempel
Två exempel där självsvarsformuläret fyllts i vid utredningens start samt vid uppföljning 14 månader respektive 16 månader senare. Det första exemplet är Stina
och det andra Karin (fingerade namn).
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Stina:
SCL-90 Uppföljning
3,5

3,31

3
2,5
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3,3
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2,42
2,17

2

2,2

2,14

1,5
1
0,5

1,08
0,49

1
0,65

0,67
0,55

0,9
0,56

0,72
0,69

0

0,39
0,17

0,57
0,16

0,41
0,33

0,23
0,2

Figur 4. Stinas svar på SCL-90 vid utredningens start samt 14 månader (blå linje) respektive
16 månader senare (brun linje) jämfört med normalpopulationen (orange linje).
Generell psykisk besvärsnivå
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,62

Före
0,64

Efter

0,49

Normal
Före

Efter

Normal

Figur 5. Generellt svårighetsindex för Stina.

Stinas svar vid utredningens början tydde på en upplevelse av psykisk ohälsa med
många olika psykiatriska symtom. Hennes svar låg på en förhöjd nivå på nio av
testets tio olika faktorer. Stinas svar tyder på att hon har depressiva symtom och
ångestsymtom, att hon har psykosomatiska problem, svårigheter kring tvångsmässighet, svårt att känna tillit till andra och hon har tendens till social fobi. Ångestsymtomen är framför allt olika kroppsliga symtom och i mindre grad en upplevelse av
oro. De depressiva symtomen är både kroppsliga och upplevelsebaserade, såsom
negativ värdering av sig själv, nedstämdhet och tankar kring döden.
Resultatnivån vid uppföljning visar på ADD-problematik, men ligger i för övrigt
i linje med normalpopulationen.
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Karin:
SCL-90 Uppföljning
3
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1
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0,39

0,56
0,2

0

0,39
0,17

1,17
0,86
0,16
0,14

0,41
0,16

0,23
0

Figur 6. Karins svar på SCL-90 vid utredningens start samt 14 månader (blå linje) respektive
16 månader senare (brun linje) jämfört med normalpopulationen (orange linje).

Generell psykisk besvärsnivå
1,5
1

Före
Efter

0,5

Normal
0
Före

Efter

Normal

Figur 7. Generellt svårighetsindex för Karin.

Karin har en förhöjd stressnivå, men beskriver i nuläget betydligt minskad ångestnivå jämför med förra tillfället. Hon har också i dagsläget milda symtom på
depression. Hon har även flera somatiska symtom som ofta förekommer vid höga
stressnivåer.
Karin har betydligt större tillit till andra personer, men har svårt att komma emotionellt nära och upplever ofta en ensamhetskänsla också när hon är tillsammans
med andra. Karin hade tidigare stora problem med att hantera uppblossande aggressivitet i samspel med andra, men detta har nu dämpats till lätt känsla av irritation. Hon är betydligt mer trygg när hon är tillsammans med andra.
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Det finns inte längre några tecken på psykotiska föreställningar. Hon har nu betydligt bättre sömn än tidigare.
Karin sammantagna nivå för psykiska besvär låg tidigare högt över medelnivån
för patienter med psykiatrisk problematik. I dag ligger hennes nivå inom ramen
för normalpopulationen, något över medel.
4.2.3 KASAM - känsla av sammanhang, mätning av faktorer
som vidmakthåller hälsa
Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM (Antonowsky,
2005). Höga värden innebär att individen har en stark känsla av sammanhang och
därmed en hög förmåga att hantera utmaningar.
KASAM utgår ifrån ett salutogent synsätt som kännetecknas av fokus på framtiden, det friska och möjligheter, i stället för dåtid, riskfaktorer och motgångar som
utmaningar, hanterandet av ett problem utifrån ett utmaningsperspektiv kan göra
det lättare för individen att hantera liknande situationer i framtiden vilket kan ha
positiva betydelser för hälsan. Begreppet KASAM omfattar tre delkomponenter
vilka kan läggas samman till ett index, d.v.s. en ”totalpoäng” (Gassne, 2008):
1. En grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen
är förutsägbart, begripligt och strukturerat (begriplighet).
2. Att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet).
3. Att livets utmaningar är värda att investera sitt engagemang i
(meningsfullhet).
KASAM för deltagare vid Team Utreda
mars 2011 - mars 2014
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0
-59

60 - 69 70 -79 80 - 89 90 - 99
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Figur 8. Fördelning av index för KASAM för deltagarna vid Team Utreda mars 2011 – mars
2014.
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Utfallet visar att Team utredas målgrupp har ett medelvärde på cirka 120 poäng
och sålunda skiljer sig från normalpopulationens medelvärde vilket är 140.
Diagrammet visar att det bland deltagarna vid Team Utreda även går att särskilja
ytterligare två grupper. Den ena av dessa är personer med mycket låga poäng,
vilket tyder på att man har stora problem i sitt liv för tillfället. Den andra gruppen
har ovanligt höga poäng, vilket troligen i många av fallen visar på en rigid och
orealistisk uppfattning kring sin egen förmåga.
4.2.4 Hälsoprofilbedömning, HPB
HPB är den ledande metoden för att kartlägga personers hälsostatus. HPB har en
tvärvetenskaplig metod utifrån medicin, fysiologi och beteendevetenskap och har
använts sedan 1970-talet i Sverige.
Hälsoprofilen består av konditionstest, längd-, vikt- samt blodtrycksmätning utöver frågeformulär som rör livsstilen. Resultatet kan därefter viktas mot arbetets
krav. En bonuseffekt är att man samtidigt ökar individens hälsomedvetande och
kan få personen att inse behovet av att förändra sin egen livsstil (Andersson, 1987;
Malmgren, 1987).
Team Utreda har utfört 122 hälsoprofiler som visar att 82 % av målgruppen löper hög
risk för ohälsa och är i behov av livsstilsförändringar. Dessa personer räcker fysiskt
inte upp till de krav t.ex. ett lättare kontorsarbete ställer på fysisk styrka och uthållighet.
Hälsoprofil

stort behov av livsstilsförändring eller åtgärd

Behov av livsstilsförändring eller åtgärd

Bra livsstil och hälsa

Mycket bra livsstil och hälsa

Figur 9. Hälsoprofilbedömning för målgruppen.
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4.3 Motala kommun
Fakta om de 64 deltagare som genomgått Kompass i Motala kommun under åren
2014-2015.
Genomsnittsålder: 35 år.
Genusperspektiv: 70 % har varit kvinnor och 30 % män.
Barnperspektiv: 50 % av deltagarna har minderåriga eller hemmaboende barn i
hushållet.
Bedömning av samhällsstöd: 65 % av de deltagare som genomgått Kompass bedöms vara i behov av samordnat stöd på vägen mot egen försörjning.
4.3.1 Trappan - ett verktyg för att illustrera kraven på funktionsförmåga
kopplat till vägen mot arbete
För att koppla ihop ohälsa och oförmåga med aktivitet och arbetsförmåga har
Team Utreda utarbetat ett eget verktyg, Trappan, som illustrerar olika nivåer av
aktivitetsförmåga kopplat till samhälls- och arbetskrav.
Trappan är inspirerad av Maslows behovsteori och förutsätter förmåga uppfylls
på lägre nivå innan aktivitetsförmåga/funktionsförmåga kan nås på nästa steg i
trappan (Maslow, 1943).
Lönearbete
Arbete med
samhällsstöd
Arbetsträning/praktik
Sysselsättning
Instrumentell ADL
Personlig ADL

Figur 10. Trappan som verktyg för att koppla ihop ohälsa och oförmåga med aktivitet och arbetsförmåga.

P-ADL är aktiviteter som tillgodoser grundläggande personliga behov, såsom att
komma upp ur sängen, sköta sin personliga hygien, att äta och dricka, kommunicera
med andra m.m. Även förflyttning av alla de slag ingår t.ex. komma hemifrån, gå,
åka buss.
I-ADL är aktiviteter som utförs för att klara sin P-ADL och sitt boende, exempelvis
att laga mat, städa och tvätta, planera inköp, klara av ett arbete/bibehålla arbete.
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Sysselsättning – planerad aktivitet utanför hemmet. På detta trappsteg handlar det
om att kunna upprätthålla detta över tid och följa ett schema.
Arbetsprövning/arbetsträning – Pröva olika arbetsområden, pröva arbetsliknande
sysselsättning och träna upp och fastställa nivå på arbets-/aktivitetsförmåga.
Arbete med samhällsstöd – När klarhet råder kring arbetsförmåga och anpassningsbehov träffas en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetsförmedling som
kan erbjuda arbetsgivaren ekonomiskt kompensation med anledning av de anpassningar som görs på arbetsplatsen.
Lönearbete/studier med CSN – När personen kan möta arbetslivets krav utan anpassningar.
Av de bidragstagarna som genomgått utredning i Linköping har 64 % visat sig stå
på trappans tre nedersta steg d.v.s. har behov av samhällets stöd för att lära sig
leva ett självständigt liv.
I Motala är det 63 % av deltagarna i Kompass som uppvisar svårigheter med att
klara P-ADL och I-ADL.
4.3.2 Fallbeskrivningar
För att tydliggöra målgruppen genom fallbeskrivningar har fem case valts ut och
avidentifierats utifrån följande urval:






Socialt undandragande
Andra/tredje generationens bidragstagare
Integration/ Posttraumatiskt stressyndrom
Kriminalitet, missbruk och våld i nära relationer
Intellektuella och kognitiva svårigheter

Utmärkande för målgruppen är en sammansatt och komplex problematik som alltid är förenad med sjukdom och ohälsa. Inte sällan har biståndstagare svårigheter
inom flera områden.
Kalle
Kalle är en 40-årig man. Han har studerat på universitetet, läst enstaka kurser inom
områden som filosofi och beteendevetenskap. Kalle är musikalisk och har spelat
i band och sjungit, han är självlärd på teknik som rör musik och inspelning. Kalle
har aldrig haft ett arbete men däremot varit aktiv med sina fritidsintressen. Han
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har varit föremål för många arbetsmarknadsåtgärder och har varit inskriven på
Jobbtorget i omgångar.
När han fått krav på sig att delta i regelbundna aktiviteter har han gått till vårdcentralen och blivit sjukskriven för ångest, depression, magvärk och smärtproblematik.
Han har prövat olika behandlingar utan att känna sig bättre. Detta har pågått mer än
15 år. Kalle har under den här tiden allt mer dragit sig undan världen och lever sitt
liv i en virtuell gemenskap med andra nätspelare nattetid. Kalle äter inte, sover inte,
rör sig inte som han borde för att må bra. Han börjar må psykiskt dåligt och föraktar
sig själv för det sätt han lever på. Han har tappat kontakten med sina gamla vänner.
De har gått vidare i livet, bildat familj och arbetar.
Kalle saknar en livskamrat men har helt tappat tron på sina egna förmågor, går
knappt ut och handlar, har ingen nära vän samt obefintliga kontakter med sin
grundfamilj. Socialsekreteraren är den enda person han har kontakt med regelbundet. Kalle blir mer och mer beroende av sin dator, att få bekräftelse genom att
vara en duktig spelledare och att porrsurfa. Vid ett par tillfällen uppmärksammas
hans beteende vid läkarbesök och han går vid ett tillfälle med på att han har problem med spelande. Han remitteras till ett behandlingshem för spelmissbruk och
genomgår ett behandlingsprogram. Efter avslutad behandling återfaller Kalle
snabbt tillbaka i gamla vanor igen. Kalle har inte bara försummat sig själv under
lång tid utan också sin lägenhet. Han skulle inte kunna ta emot besök, men ingen
kommer ju ändå och ringer på dörren. Lägenheten är i behov av sanering. Vanor
och rutiner utgör hinder att gå vidare mot sysselsättning och praktik.

Kalle
Lönearbete
Arbete med
samhällsstöd
Arbetsträning/praktik
Sysselsättning
Instrumentell ADL
Personlig ADL

Figur 11. Kalles situation kopplad till verktyget Trappan.
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Lillen
Lillen är född och uppvuxen i en familj med många barn. Periodvis var barnen
omhändertagna av sociala myndigheter på grund av omsorgssvikt. Mamma är
lågbegåvad, pappa jobbar treskift. Pappan är sällan delaktig i den övriga familjen. Hans stora intresse är kamphundar. Just nu har de 6 stycken hemma då tiken
fått valpar. Vid hembesök visar det sig att parketten i hallen är totalt uppriven
av hundarna, alla dörrhandtag är borta, vardagsrummet består av en soffa och
en TV, i varje rum står en säng med täcke och kudde utan lakan och kuddvar.
I köket står Lillens säng och där finns ett matbord och två stolar. Det finns inga
prydnadssaker, mattor, tavlor eller andra personliga tillhörigheter i lägenheten.
Lillen hoppade av skolan i åttan, dels för att han inte hängde med och dels för
att han blev retad av sina jämngamla kamrater då han har tics. Han ville hellre
hänga nere vid centrum och vara med lite äldre grabbar. De gav honom små
uppdrag att göra och han fick uppskattning för sina tjänster. Det var mycket
bättre än att gå i skolan. Lillen hankade sig fram genom att bo kvar hemma
gratis, sysselsatte sig med småbrottslighet och funderade inte över framtiden.
Lillen har aldrig fått lära sig laga mat, tvätta kläder eller sköta hushåll. Han har
uteblivit och avbrutit insatser via Jobb och Kunskapstorget och Arbetsförmedlingen under åtta år. Han har aldrig sökt hjälp på vårdcentralen.

Lillen
Lönearbete
Arbete med
samhällsstöd
Arbetsträning/praktik
Sysselsättning
Instrumentell ADL
Personlöig ADL

Figur 12. Lillens situation kopplad till verktyget Trappan.

Tina
Tina är en ensamstående 40-årig kvinna född i Afghanistan som kom till Sverige
2008. Hon har 2 vuxna barn och en hemmaboende 14-årig dotter. Hennes make
dödades i hemlandet. Hon har en treårig skolbakgrund från sitt hemland och har
aldrig förvärvsarbetat. Tina har avskrivits på SFI på grund av hög frånvaro. Man
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gör bedömningen att hon är språksvag men kan inte avgöra om det beror på frånvaro, begåvning eller bristfällig skolgång. Tina söker mycket vård men uteblir
ofta från utredning och behandling och har svårt att ta till sig ordinationer och
rekommendationer. Hon har varit aktualiserad på Flyktingmedicinskt centrum utifrån PTSD men hon uteblir från besök ingen behandling genomförs. När Socialförvaltningen sammankallar till ett SIP-möte för samordning av insatser flyttar
kvinnan till en annan kommun.
Sonny
Sonny är en man i 55-årsåldern som beskriver en uppväxt med missbruk hemma.
Som 15-åring fick han en kvarter brännvin varje helg av sin pappa. Han hoppade
av grundskolan och började jobba med demontering, ett jobb han blev av med
efter ett par år på grund av sitt missbruk. Han fick en betald utbildning till chaufför
via Arbetsförmedlingen och arbetade illegalt med knarktransporter under pågående amfetaminmissbruk under en 20-årsperiod innan han åkte fast för fortkörning och blev av med körkortet. Han kunde inte hålla sig ”ren” så länge som krävdes för att visa drogfrihet vid läkarundersökning som krävs för att återfå lastbilskort. Sonny har sedan dess uppburit försörjningsstöd och har gjort sig omöjlig i
alla aktiviteter/insatser han anvisas till. Han är nu drogfri men har ett icke accepterat sätt i sociala sammanhang och är ovillig att delta aktiviteter som förslås.
Abud
Abud är en 29-årig ensamstående man som inte haft en över tid fungerande vardagsstuktur sen första året på gymnasiet då han hoppade av Individuella programmet. Han har deltagit i olika skräddarsydda lösningar i flera olika aktörers regi,
som periodvis fungerat med mycket personligt stöd och anpassning, men ingen
planering har fullföljts över tid.
Han har genom Arbetsförmedlingen genom fört en Arbetspsykologisk Utredning,
APU, som visar att har dyslexi samt ligger på normalzonens nedre gräns men han
inte har personkretstillhörighet, d.v.s. han uppfyller inte kriterier för att få stöd
enligt LSS, och han kan inte söka aktivitetsersättning. Abud har sedan tonåren
varit överviktig och detta är ett hälsoproblem som ökat och allt mer påverkar hans
vardag men också aktivitetsförmåga. Han orkar inte gå och stå mer än 10-15 minuter utan måste sätta sig, han får allt mer värk i knä och rygg, blodtrycket är så
högt att han nu medicinerar för det. Han är aktuell för gastric bypass men då måste
han gå ner en del själv samt göra nödvändiga livsstilsförändringar vilket han inte
klarat av trots att han är orolig.
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Abud har kontakt med och träffar sin familj ibland men uppger att alla har nog
med sin ohälsa. Mannen spelar dataspel större delen av dygnet och har sitt sociala
umgänge online, isolerar sig i lägenheten och uppger att han känner sig mer och
mer deprimerad.
Arbetsförmedlingen har avskrivit mannen då han utan samråd vid två tillfällen avbrutit de anställningar med lönebidrag han påbörjat. Vårdcentralsläkaren ser inga
medicinska risker med hans övervikt och dess övriga hälsoaspekter och därmed
ingen orsak till sjukskrivning. Psykiatrin har träffat Abud under flera år då han söker hjälp akut men han fullföljer aldrig de utredningar han säger sig önska. Bedömningen blir att hans psykiska ohälsa i första hand är livsstilsrelaterade och det är där
han behöver hjälp och stöd till förändring. Sjukskrivning är inte motiverad.

4.4 Fokusgrupper
I Linköping deltog tjänstemän från Socialförvaltning, Försäkringskassa, Arbetsförmedling i vår studie. Utförare inom arbetslivsinriktad rehabilitering såsom
Jobb & Kunskapstorget, Daglig verksamhet, LSS-lots, Support och arbetsteamet
samt Conexi.
I Motala deltog tjänstemän från Socialförvaltning, Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt representanter från Västra Samordningsförbundet. Deltagarna fick
frågeställningarna via post 14 dagar innan gruppträff.
4.4.1 Vad är utmärkande för gruppen med långvarigt biståndsberoende?
 Avbruten skolgång
 Instabil social situation
 Bristande social kompetens
 Djupt inrotade (o)vanor
 Språkhinder
 Kulturella skillnader
 Psykisk ohälsa
 Missbruk
 Bristande hygien
 Litet socialt nätverk
 Avsaknad av den ”sociala skammen”
 Komplex problematik
 Behov av samordnade insatser
 Begåvningshandikapp
 Uteblir från möten
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Lååånga ärendehandläggningstider
Trötta på att slussas runt i socialförsäkringssystemet
Låg självkänsla
Exempel på det ”sociala arvet”
Sjukersättning är ”trygga pengar” och ger social status i vissa kretsar

4.4.2 Vilka svårigheter ser du i ditt uppdrag med den här gruppen?
 Det finns en diskrepans mellan arbetsförmåga och anställningsbarhet (personerna kan ha en arbetsförmåga men är inte anställningsbara på grund av
brister i hygien eller avsaknad av social förmåga).
 Personerna når inte upp till arbetsmarknadens mest grundläggande krav
som att kunna passa tider och komma hel och ren.
 Svårt att finna sysselsättning/insatser på en nivå som möter målgruppens
behov.
 Saknar en verksamhet där man inte kan ”fula ut sig”.
 Målgruppen har behov av en ”personlig coach” i vård- och myndighetskontakter.
 Vi tjänstemän är snabba till beslut i samverkansmöten, medan personen det
gäller behöver betydligt längre tid för att processa vad som sagts innan beslut kan tas.
 Personligt stöd till och från sysselsättningsplats/arbete.
 Svårt att få direktkontakt med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
 Svårigheter att etablera kontakt med psykiatrin.
 Målgruppen är så tung att arbeta med så att handläggare inte orkar hålla i
och hålla ut.
 Ett problem i samverkan är autonomiprincipen, att personen själv måste
vilja, måste vara aktiv och ta beslut.
 Mycket tid går åt till att försöka förstå varandras regelsystem.
4.4.3 Vilka redskap skulle du behöva för att kunna arbeta mer framgångsrikt
med målgruppen inom din verksamhet?
 Verksamheter som erbjuder sysselsättning både för- och eftermiddag saknas.
 Det saknas en gemensam arena och en gemensam ekonomi för arbetet med
den här gruppen - väck upp Finsam!
 För många och långa skarvar mellan insatser och aktiviteter.
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 Långsiktighet och förutsägbarhet saknas. Aktiviteter och insatser ska vara
konstanta - men flexibla.
 Premiera sociala företag, de gör samhällsnytta.
 Samhall stänger ute målgruppen genom att vara ett affärsdrivande företag.
 Samverkan mellan näringsliv och politik saknas. Hur tänker politikerna när
vi har behov av okvalificerade arbetstillfällen i Linköpings kommun men
skickar tvätten till Polen?
 Bjud in näringslivet till paneldebatt - hur kan vi hjälpas åt att öppna portarna för funktionshindrade i arbetslivet?
 Linköpings kommun är en dålig förebild när det gäller att ta emot funktionshindrade personer i anställning.
 Personernas ekonomi är en superviktig del. Ekonomiska ramar och ekonomiska förutsättningar ändras under rehabtiden.
 Sanktionerad infrastruktur mellan myndigheter saknas.
 Erfarenheter säger att samverkan fungerar bättre på mindre orter - bryt ner
stora enheter till mindre! Inför stadsdelssamverkan!
 Samverkan med vården underlättas genom SIP.
 Brister i samverkan mellan skola och arbetsliv för de personer som har haft
svårigheter i skolan, gått i specialklass, inte har fullständiga betyg och som
gått särskola, Koll på läget inte tillräckligt.
 Vi som tjänstemän använder alldeles för sällan anhöriga i vårt arbete för att
lära känna en person.
4.4.4 Framgångsrika verksamheter som arbetar med målgruppen
 Återbruket i Åtvidaberg
 Västervik – framför allt ungdomsverksamheten.
 Mölndal- arbetar utifrån strategin inga arbeten med samhällsstöd – framgångsrik integrering i samhället, 74 företag intresserade av att ta ett socialt
ansvar.
 Verksamheter med fler ben att stå på exempelvis Hantverkshuset i Linköping med sysselsättning, arbetsprövning och arbetsträning i kombination
med öppen verksamhet.
4.4.5 Vilka redskap skulle du behöva för att kunna arbeta mer framgångsrikt
med målgruppen inom din verksamhet?
 Via, Kompass, Fontän, KOM-jobb, ISA, Motala Återvinning samt Försteg
i Motala.
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5 En internationell utblick
Det finns olika begrepp och beskrivningar i internationella texter för delar av den
målgrupp som förstudien definierar. Det mest använda begreppet idag tycks vara
NEET, från engelskans förkortning för unga människor som varken befinner sig
i arbete, utbildning eller yrkesutbildning/träning (NEET group, 2005). En annan
närliggande förkortning är NLFET (används av ILO) som definierar målgruppen
som unga människor som inte befinner sig i arbete eller i utbildning. Begreppen
NEET och NLFET dyker upp i internationell litteratur från slutet av 1990-talet
och då främst i Storbritannien som sedan följs av Japan, Sydkorea och Taiwan på
2000-talet. Begreppet NEET kommer då att ersätta andra redan existerande begrepp, t.ex. Status Zero och Freeter (ungdomar sysselsatta i låglöne- och deltidsarbeten).
Till de begreppskonstellationer som används idag kan även nämnas den japanska
benämningen Hikokomori som står för unga arbetslösa ungdomar som inte deltar
i utbildning eller arbetsträning och som inte heller deltar i hushållsarbetet (Ewein,
2008; Kremer and Hammond, 2016). Sammantaget finns likheter mellan olika
begreppsdefinitioner, d.v.s. vilka grupper som ingår inom ramen för begreppen,
även om målgruppens ålder skiftar mellan olika länder och även i viss mån i olika
studier. I England, Skottland och Irland talar man om NEET som ungdomar i åldern 16-19 år medan studier gjorda på Japanska ungdomar definierar gruppen i
åldersspannet 15-34 år. I Storbritannien tycks NEET främst vara kopplat till barn
och unga i skolåldern. I Japan är kopplingen till begreppen snarare av social karaktär. Förekomsten av riskgrupper (subgrupper till NEET) är ett tema inom
forskning från Skottland och England (NEET group, 2005). Dessa riskgrupper
utgörs av personer med långtidssjukskrivningar som begränsar individens möjligheter samt ungdomar från problemfamiljer där det förekommer fattigdom, missbruk och kriminalitet. Bland riskgrupperna nämns även etniska minoriteter och
asylsökande.
En annan riskgrupp är ungdomar med olika känslo- och beteendestörningar. Riskfaktor hos individen är förlust och/eller berövande av väsentligt stöd och hjälp,
dålig ekonomi, låg uppmärksamhet, svag familjebindning och svaga sociala nätverk, andra människors attityder (stigma) och skuldkänslor (NEET group, 2005).
Riskfaktorer kopplade till systemnivå är ineffektivt stöd från myndigheter, bristande utbildningsmöjligheter och avsaknad av information om möjligheter till
stödtjänster. Här finns också forskning om s.k. positiva NEET-grupper, vilket
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handlar om ungdomar som frivilligt har valt NEET. Det är grupper som går in och
ut i definitionen och således på egen hand kan skapa en förändring av sin situation.
I England visar en studie att majoriteten av de ungdomar som definieras enligt
NEET tillhör den vita majoritetsgruppen och inte vad som tidigare har observerats
etniska minoritetsgrupper (House of Commons, 2010). Vidare ser man att NEET
ungdomar i högre grad har olika former av funktionsnedsättningar och långvariga
hälsoproblem än sina föräldrar. Barn som har blivit omhändertagna är också i
högra grad NEET än sina föräldrar (ibid.). Slutligen visar studien att ungdomar i
16-17 årsåldern har sysslat med s.k. riskbeteende som 13-14 åringar, t.ex. rökning
och vandalism.
I en artikel diskuterar Kremer och Hammond (2016) varför Japanska män vägrar
att lämna sitt rum. Hikokomori definieras i detta sammanhang som en abnorm
ovilja till sociala kontakter. Författarna menar att ungdomar i det västerländska
samhället ofta tar ett sabbatsår eller en "time-out". Det är således inget okänt fenomen att dra sig undan. Till skillnad från NEET i Storbritannien tycks fenomenet
i Japan vara kopplat till ett intresse för serier och många i undersökningsgruppen
är besatta av Manga. Studier visar att majoriteten som omfattas av Hikokomori är
män (53 %) och att anledning till detta frivilliga undandragande från sociala situationer kan vara allt från hjärtesorg till misslyckade studier. Det är dock själva
undandragandet, inte motiven, som är traumatiskt.
Kremer och Hammond (2016) ser två former av sociala krafter som får Hikokomoris att stanna kvar i utanförskapet. En sådan social kraft är Sekentei, vilket avser en
individs rykte och förväntan på att imponera på andra människor i samhället. Ju
längre en individ är socialt isolerad desto mer ökar medvetenheten om ett misslyckande och med den minskad självkänsla. En andra social kraft i det Japanska
samhället är amae, vilket innebär att unga kvinnor bor kvar hemma till dess att de
gifter sig och att unga män inte behöver flytta hemifrån överhuvudtaget. I gengäld
krävs att individen skaffar utbildning och arbete. När detta misslyckas kan det sociala undandragandet vara en utväg (ibid). Inui (2005) menar att det rent statistiskt
är svårt att definiera och mäta såväl Freeter som NEET:s och att den massmediala
uppmärksamheten runt dessa grupper är missvisande. Det största problemet med
denna relativt nya grupp är svårigheten att definiera vilka som ingår. Författaren
menar exempelvis att i Japan har fokus hamnat på grupper som inte är motiverade
att arbeta och som kommer från relativt välbärgade hemförhållanden (Ibid.).
Politiker och massmedia har felaktigt antagit att denna bild representerar alla
Freeter och NEET:s. Inouis (2005) studier visar på motsatsen: att gruppen i själva
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verket är intresserad av att arbeta och att de kommer från mindre privilegierade
bakgrundsförhållanden med sämre utbildningsbakgrund. Vidare är det också svårt
för statistiska undersökningar att fånga osäkra och föränderliga arbetsförhållanden i samhället (Inui 2005). Unga människors arbetsförhållanden ändras snabbt,
vilket gör att ungdomar blir arbetslösa, Freeter eller NEET per definition. Författaren menar slutligen att statliga myndigheter främst agerar för att öka motivationen hos dessa grupper men problemet ligger istället i osäkra anställningsförhållanden. I syfte att vägleda beslutsfattare menar författaren att vi måste skapa
nya undersökningsmetoder som kan se bakom de statistiska kategorierna. Det är
i detta fall t.ex. viktigt att synliggöra individernas bakgrundshistorier (ibid).
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6 Diskussion
Socialtjänsten är ett slags ”exkluderingens administration” där socialhandläggarna har till uppgift att stötta personer som exkluderats från flera viktiga system,
tillfälligt eller permanent eller de som riskerar att bli exkluderade.
Socialtjänsten kan aldrig inkludera människor i andra system än sitt eget, den kan
bara arbeta för att klienterna ska uppfylla de andra systemens förväntningar på
dem så att de genom andra samhällssystem kan inkluderas i samhället.
Därför är det viktigt att inom socialtjänsten analysera de som finns i eller riskerar
att hamna i ett långvarigt biståndsberoende så att de inte förblir ”de exkluderade”
i samhället (Luhmannian, 2015).
SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har sedan 2015 ett
utökat uppdrag att granska socialtjänst och LSS-verksamheter. SBU saknar kunskapsöversikter inom området socialtjänst.
Det är av största vikt att bidra med fördjupad kunskap kring målgruppen kan ge
underlag som kan användas för att utforma insatser, välja samarbetsformer och
påverka system som underlättar inkludering i samhället och som på sikt leder bort
från biståndsberoende. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara ett metodutvecklingsprojekt som inleds med att kartlägga faktorer i verksamheter som arbetat framgångsrikt med målgruppen och utifrån nyvunnen kunskap och vetenskap utforma och i praktiken pröva en verksamhet som möter upp bidragstagarnas
behov och för dem närmare egen försörjning.
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