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Sammanfattning 

I takt med informationssamhällets intåg såg vi en explosionsartad omstrukturering i 

arbetsmiljön. Det gällde att hänga med i utvecklingen och oftast infördes en 

datoriserad arbetsmiljö innan personalen hunnit inskaffa sig den nya kunskapen som 

behövdes för att klara av det nya arbetssättet. Resultatet blev arbetsplatser där 

personalen hade dåliga kunskaper om den nya tekniken och var därför dåligt förbered 

inför den nya omställningen. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om ett informationsstöd med arbetsflöden kan 

underlätta förståelsen och inlärningen av ett informationssystem som används i 

verksamheten. Som fallstudie studeras avdelning ReEko och de anställdas användning 

av programmet Procapita. Förståelsen och kompetensen till att hantera programmet 

varierar mellan de olika medarbetarna. Det finns ingen samlad dokumentation om 

programmet och eftersom många har bristande datorkunskaper är det få som klarar av 

att hantera Procapitas egna hjälpfunktion.  

Under arbetets gång har jag växlat mellan empiri och teori, vilket medfört att jag lättare 

har kunnat se och förstå helheten av mitt problemområde. 

Ett informationsstöd har utvecklats och implementerats i syfte att undersöka om ett 

informationsstöd med ett klart beskrivet arbetsflöde underlättar förståelsen och 

inlärningen samtidigt som det kan ge användaren ”hjälp till självhjälp”. 

Jag har gjort en kvalitativundersökning där jag i min faktainsamling har använt mig av 

enkäter med öppna svarsalternativ. Resultatet av det implementerade 

informationsstödet utvärderades efter tre månader och visar att arbetsflöden som 

informationsstöd underlättar inlärning och förståelse av ett informationssystem som 

används i verksamheten. 



 

 

Abstrakt 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om ett informationsstöd med arbetsflöden kan 

underlätta förståelsen och inlärningen av ett informationssystem som används i 

verksamheten. Som fallstudie studeras avdelning ReEko och de anställdas användning 

av programmet Procapita. Under arbetets gång har jag växlat mellan empiri och teori, 

vilket medfört att jag lättare har kunnat se och förstå helheten av mitt problemområde. 

Ett informationsstöd har utvecklats och implementerats i syfte att undersöka om ett 

informationsstöd med ett klart beskrivet arbetsflöde underlättar förståelsen och 

inlärningen samtidigt som det kan ge användaren ”hjälp till självhjälp”. Jag har gjort en 

kvalitativundersökning där jag i min faktainsamling har använt mig av enkäter med 

öppna svarsalternativ. Resultatet av det implementerade informationsstödet 

utvärderades efter tre månader och visar att arbetsflöden som informationsstöd 

underlättar inlärning och förståelse av ett informationssystem som används i 

verksamheten. 

Nyckelord: Arbetsflöde, informationsstöd, Procapita, kvalitativundersökning. 

 



 

 

Förord 

Som författare av uppsatsen vill jag nämna att jag funnit arbetet givande och 

stimulerande, framför allt i själva utformningsfasen av informationsstödet. Jag har lärt 

mig mycket, inte minst teoretiskt, utan även hur information och kommunikation i 

praktiken försvåras av bland annat missförstånd, förväntningar och tidsbrist. Jag 

hoppas att informationsstödet kommer till användning och kan ge den hjälp och stöd i 

Procapita som personalen på ReEko är i behov av.  

Jag vill tacka mina respondenter för att de, trots ett pressat tidschema, tagit sig tid för 

mina frågor och funderingar. Dessutom vill jag tacka min underbara mamma vars 

hjälp jag inte kunnat vara utan, då hon i sitt arbete som samordnare på ReEko har stor 

erfarenhet och kunskap kring arbetet i och runt Procapita. Tack, för din vägledning 

och dina synpunkter – vilket gjorde det möjligt för mig att utforma arbetsflöden 

utifrån verkligheten! Och tack för din tid och ditt tålamod; i bilen till och från ReEko, 

på ReEko och under alla kvällar och helger i mitt eviga frågande och funderande.  

 

Staffanstorp, Oktober 2003  

Linda Argården 
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1. Introduktion 

I takt med informationssamhällets intåg såg vi en explosionsartad omstrukturering i 

arbetsmiljön. Det gällde att hänga med i utvecklingen och oftast infördes en 

datoriserad arbetsmiljö innan personalen hunnit inskaffa sig den nya kunskapen som 

behövdes för att klara av det nya arbetssättet. Resultatet blev arbetsplatser där 

personalen hade dåliga kunskaper om den nya tekniken och var därför dåligt förbered 

inför den nya omställningen. (Socialstyrelsen, 2001) 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport för 2001 kan man läsa att datorarbetet ökar 

kontinuerligt ute på arbetsplatserna, liksom övertid, arbetstempo, tidspress, oro, ängsla 

och trötthet. För anställda inom kommuner och landsting har dessa faktorer för 

arbetsmiljö och välbefinnande utvecklats särskilt negativt. Om vilket samband det 

ökade datorarbetet har för arbetsmiljön och välbefinnandet skriver Socialstyrelsen 

(2001): 

 - - -  

Det ökade datorarbetet är ett konkret exempel på moderna förändringar i arbetslivet som kan ha 

påverkat den ergonomiska och den psykosociala arbetsmiljön, möjligen också med viss betydelse för 

folkhälsan, kanske i kombination med ökad tidspress och övertidsarbete. Dessa förändringar kan ha 

resulterat i ökad förekomst av mental överbelastning (t.ex. trötthet) och symtom från rörelseorganen 

(t.ex. nackbesvär). (a.a.) 

 

På avdelning ReEko (Rehabilitering och ekonomi) på socialförvaltningen i Sigtuna 

används ett informationshanteringsprogram som heter Procapita. Förståelsen och 

kompetensen till att hantera programmet varierar mellan de olika medarbetarna. Det 

finns ingen samlad dokumentation om programmet och eftersom många har bristande 

datorkunskaper är det få som klarar av att hantera Procapitas egna hjälpfunktion. 

Dessutom är Procapitas hjälpfunktion inte specifikt utformad för avdelning ReEko 

utan snarare generellt för alla. Detta försvårar givetvis för alla, inte minst för 

nyanställda som är i extra behov av stöd och hjälp i arbetet. 
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1.1 Bakgrund 

ReEko (Rehabilitering och ekonomi) är en av tre enheter som ingår i 

socialförvaltningen i Sigtuna kommun. På ReEko arbetar man med ekonomi och 

rehabilitering. Detta innebär att man ger stöd till personer som inte klarar av sin 

ekonomi av olika anledningar. Den hjälp som finns att få som dokumenteras i 

Procapita är försörjningsstöd, dagbidrag, flyktinghjälp, förmedling av bidrag, bidrag 

mot återbetalning samt genomgångsbostad till den/dem som är berättigade till det. 

Idag är man sexton anställda på ReEko som arbetar med Procapita. Programmet 

används för att dokumentera och behandla all information gällande verksamheten och 

är därför det viktigaste verktyget i det dagliga arbetet. På ReEko är man väl medveten 

om att det finns brister för förståelsen av Procapita. Ett problem är att det inte finns 

någon samlad uppdaterad dokumentation för hur programmet används. Ett annat är 

att det inte finns någon samlad dokumentation över arbetsflöden eller hur man arbetar 

med dessa i programmet. 

Procapitas hjälpfunktion uppfattas många gånger som krånglig och svårt att söka och 

få hjälp i. Dessutom är hjälpfunktion inte specifikt utformad för avdelning ReEko utan 

snarare generellt för alla. Det är därför många föredrar att fråga en kollega framför att 

använda sig av Procapitas hjälpfunktion. En viktig aspekt som ytterligare förvirrar och 

försvårar för de anställda på ReEko är maktlösheten och frustrationen inför 

serveravbrott och ändringar i programmets layout. Många har tappat tillförlit till 

programmets tillgänglighet när servern legat nere i tid och otid.   

1.2 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka om ett informationsstöd med arbetsflöden kan 

underlätta förståelsen och inlärningen av ett informationssystem som används i 

verksamheten. 

Som fallstudie studeras avdelning ReEko och de anställdas användning av programmet 

Procapita. 
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1.3 Mål 

Målet med mitt arbete är att finna svar på nedan frågeställningar, om ett 
informationsstöd med arbetsflöden kan: 

1) Underlätta förståelsen och inlärningen av ett informationssystem? 

2) Ge stöd till användare med bristande datakunskaper? 

3) Ge användaren ”hjälp till självhjälp”? 
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2. Teori 

Teoriavsnittet är indelat i tre huvudavsnitt. I det första avsnittet, behandlas 

kommunikation och information. Avsnitt 2.2 tar upp begrepp kring inlärning 

och kunskap. Vad som händer i mötet mellan mottagare och budskap, viljan 

och förmågan att lära, samt betydelsen av motivation och uppmärksamhet i 

lärandet. I avsnitt 2.3 behandlas begreppen kring problem och problemlösning 

samt fokuserar på manualen som hjälpresurs. 

2.1 Kommunikation och information  

Människans förmåga att samla, bearbeta och förmedla information genom 

kommunikation är av grundläggande betydelse för hennes förmåga att kunna lösa 

praktiska och teoretiska problem. Kommunikation och information är två komplexa 

områden som följaktligen hör ihop och som tillsammans möjliggör kunskap. Hård af 

Segerstad (2002) skriver: 

- - - 

Det är ur människans kommunikation som information uppstår, först omedvetet, senare och i takt 

med vår mentala och intellektuella utveckling allt mer medvetet och instrumentellt. Kommunikation är 

också en förutsättning för den förädling av informationen som vi benämner kunskap och därför finns 

det anledning att något fundera över kommunikation och information. (a.a., s.35) 

 

Det ställs stora krav på sändaren för att uppnå effektiv information. I ett tydligt 

budskap skall det framgå vem som förväntas agera, vad som förväntas utföras och när 

arbetet förväntas vara klart. Dessa vem, vad och när är tre väsentliga frågor att ställa före 

utformningen av ett budskap (Dahlqvist, 1994).  

2.1.1 Den klassiska informationsteorin 

Den klassiska informationsteorin lanserades på 1940-talet av de båda amerikanerna 

Shannon och Weaver (Mathematical Theory of Communication). Den är en teknisk 

teori men de båda upphovsmännen hävdade ”att den är lämplig på hela frågan om 

mänsklig kommunikation” (Åstrand, 1992, s.17). 
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Shannon och Weaver beskriver kommunikationsprocessen ur ett linjärt perspektiv. 

Informationskällan (utgångspunkten) ses som beslutsfattaren av meddelandet. Budskapet 

som är beslutat att nå ut till omvärlden delges av sändaren som en signal genom en kanal 

vilken till sist når mottagaren. I denna modell cirkulerar också brus. Brus är de störningar 

som finns mellan sändaren och mottagaren och förvränger alltid sändarens avsikter 

oberoende av om det orsakats av kanalen, publiken, avsändaren eller själva 

meddelandet (Fiske, 2000).  

2.1.2 Redundans  

En viktig insats i informationsvetenskapen är Shannons resonemang kring begreppet 

redundans. ”Redundans är kodad mångfald som är tillgänglig för användning när så 

erfordras, främst för att skydda budskapet från brus” (Wilden, 1999, s.184). 

Redundans är besläktat med ordet information och karaktäriserar det som är 

förutsägbart alternativt konventionellt i ett meddelande. Vidare kännetecknas 

redundans genom att meddelandet har en hög förutsägbarhet (Fiske, 2000).  

2.1.3 Entropi  

I motsatt förhållande till redundans är entropi av låg förutsägbarhet, varför ett 

meddelande med låg förutsägbarhet anses som entropiskt men ändå informationsrikt. 

Som exempel på entropi ges en blandad kortlek där vart och ett av korten visas upp 

slumpmässigt. Det är då informationsrikt (vi ser vilket kortet är framför oss), men vi 

vet inte vilket kort som kommer att visas här näst ur kortleken (Fiske, 2000).  

Däremot när kortleken lämnar fabriken är den ordnad enligt regeln ”essen först, 

därefter korten i nummerordning, så knekt, dam och kung, och färgerna i ordningen 

hjärter, ruter, klöver och spader” (Hård af Segerstad, 2002, s.222). Med hjälp av regeln 

kan vi lätt beskriva hur hela systemet är ordnat. Entropin i systemet är lågt, men så 

snart korten blandas blir det svårare att beskriva kortleken, och bara efter några 

blandningar måste vi räkna upp vart och ett av korten om vi önskar att beskriva 

kortlekens struktur (a.a.). 

Denna iakttagelse kan sammanfattas med att det är lättare att beskriva något som 

är ordnat och strukturerat än att beskriva det oordnade och när ”entropin i ett 
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system ökar så fordras alltså mer information om vi vill beskriva systemet” (Hård 

af Segerstad, 2002, s.222). Det finns ett samband mellan entropi och ordning som 

är så beskaffat att entropin minskar när komponenterna i ett system bringas i 

ordning i enlighet med någon regel eller princip. Denna iakttagelse kan också 

uttryckas så, att frågan om huruvida ett system är ordnat eller oordnat, om 

entropin är låg eller hög, är alltid en fråga om förhållandet mellan systemet och vår 

kunskap om det (a.a., s.223).  

2.2 Vägen till kunskap  

Hård af Segerstad (2002) menar att det finns ett starkt samband mellan kunskap och 

information och att kunskap är ”en nödvändig förutsättning för information” (a.a., 

s.35). Kunskap förutsätter ”ett mänskligt medvetande som aktivt införlivar utifrån 

kommande information med redan befintliga kunskaper och erfarenheter” (a.a., s.35).  

Med andra ord är information ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för kunskap, 

Hård af Segerstad (2002) skriver:  

- - - 

 Man skulle kanske kunna säga att information är kunskapens råvara, men för att kunskap ska 

uppstå fodras ett aktivt, medvetet intellekt som förmår att avläsa, tolka och förstå den tillhandahållna 

informationen (a.a., s.38). 

2.2.1 Inlärningsprocesser 

Vi som individer ser inlärningsprocessen ur olika perspektiv. Teoretikern Peter 

Eriksson påvisar att det genom undersökningar framkommit att ungefär en 

tredjedel av oss människor är lyssnare, hos en tredjedel sker inlärning visuellt och 

en tredjedel är kännare. Några vill alltså se saker och ting på bild, andra önskar 

praktiskt testa det som skall läras in och slutligen den tredje gruppen föredrar att 

lyssna (Eriksson, 1999). 

Bruners modell för inlärning börjar med handling. Han anser att handling är lika 

viktigt för kunskap som sinnesutryck. ”Utbildning som inte innebär handling, aktivitet, 

pröva på, träna är felplanerad” (Börjeson, 1992, s.62). 
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Kolb menar att inlärning kan ses som en process. Han beskriver fyra olika sätt att lära i 

sin modell för utbildning och inlärning; konkret upplevelse, reflekterande observation, 

abstrakt tänkande och aktivt experimenterande. Var och en av oss genomgår de fyra 

sätten med olika fallenhet för att lära (Börjeson, 1992). ”Kolb beskriver alltså inlärning 

som ett cirkelförfarande, där varje gång individen växlar mellan att uppleva, smälta, 

tänka, analysera och pröva, ger det nya upplevelser, som leder till nya reflektioner osv.” 

(a.a., s.79).  

2.2.2 Affektiv och kognitiv lärande  

Börjesson (1992) menar att affektiv lärande handlar om hur människan känner för att 

vilja lära, hur hon känner medan hon lär och vad hon känner när hon har lärt sig något 

nytt, dvs. om känslor eller de emotionella aspekterna på erfarenheter och lärande. 

Kognitiv lärande handlar om den aktivitet i hjärnan som gör att vi kan ”förstå” ett 

objekt. Affektiv och kognitiv lärande är sedan länge debatterat, men är fortfarande lika 

aktuellt. Brown m.fl. menar att det kognitiva lärandet har fått alltför stor 

uppmärksamhet i utbildningen i förhållande till andra sätt att lära. Börjesson (1992) 

skriver:  

- - - 

Detta leder till att vi inte utnyttjar vår förmåga till helhetslärande tillräckligt och inte heller tar 

tillvara vår kreativitet till fullo. Ett enkelt sätt att uttrycka en lärdom av detta är, att är vi inte 

engagerade, hela personen, så lär vi oss inte heller något. (a.a., s.20)  

2.2.3 Rationell och irrationell reception  

Det finns grovt räknat två huvudstrategier för hur en individ tar ställning till 

information – den rationella respektive den irrationella receptionen. Den rationella startar 

med en medveten problemformulering och kunskaps sökning där individen funderar 

över vilka behov han har och hur dessa kan tillgodoses. 

Därefter selekterar individen den tillhanda hållna informationen för att slutligen agera 

efter de nyvunna insikterna. Det irrationella angreppssättet innebär att individen agerar 

spontant för att därefter rättfärdiga sitt agerande genom att söka upp information som 

passar in på hans agerande (Åstrand, 1992). Detta innebär i samband med 
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datorinteraktion att vissa individer reagerar snabbt och med minimal planering. De vill 

gärna pröva på effekten av olika kommandon. Medan andra individer är mer 

eftertänksamma och planerande och vill ogärna pröva ut effekterna av olika 

kommandon innan de tror sig veta konsekvenserna. Skillnader i kognitiv stil mellan 

spontana och reflexiva användare bör man därför ta hänsyn till vid utbildning i 

dataprogram (Allwood, 1998).  

2.2.4 Motivation  

Förmågan och viljan (motivation) till att lära är tillsammans grunden för en individs 

utveckling (Adler, Holmgren, 2000). Enligt den ryska forskaren Leontiev: 

 - - -  

väcks och styrs inte inlärning och förståelse av sakernas betydelse, intresset för dem eller positiv 

inställning till dem i sig, utan att inlärningen för personen är personligen meningsfull, dvs att 

medarbetaren eller deltagaren i en utbildning kan se betydelsen av att lära en sak, koordinerat med 

egna uppfattningar, strävanden och planer. (Börjeson, 1992, s.111) 

 

Allwood (1998) påpekar att inre motivation ger bättre resultat än yttre om man vill att 

en individ skall fortsätta att upprepa en aktivitet. ”Att öka individens förståelse för 

aktivitetens innehåll kan vara ett sätt att åstadkomma att individen får en högre inre 

motivation inför aktiviteten ifråga” (a.a., s.52).  

2.2.5 Perception  

Med perception menas informationsinnehållet i sinnesintrycken. Men våra upplevelser av 

ett och samma stimulus är inte identiska eftersom ”varje sensorisk erfarenhet 

bearbetas inom ramen för den enskildes kunskap om världen, och får därmed sin 

mening genom tidigare upplevelser” (Arai, 1999, s.33). 

Hela vår perception är grunden för vår upplevelse av världen och utgör således 

grunden för inlärning och tänkande. ”Igenkännandet är i lärandet en stark kraft som 

avgör lusten att vilja lära mer” (Adler, Holmgren, 2000, s.31). 
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Svårigheter i perceptionen yttrar sig i problem med att uppfatta och reagera över vilka 

intryck som är väsäntliga att reagera på. Men även i problem med: 

 - - - 

att bearbeta sinnesförnimmelser från flera sinnen samtidigt, varför situationer med många intryck lätt 

blir kaotiska för individen. Information som inte kan tolkas blir ointressant varför 

perceptionsstörningar vanligen yttrar sig som en form av koncentrationssvårigheter. (a.a., s.67)  

2.2.6 Uppmärksamhet i lärandet 

Uppmärksamhet spelar en stor roll i prestation och perception. Oftast är vi omedvetna 

om det, men blir medvetna om dess roll när vi måste utföra flera uppgifter samtidigt 

eller perceptionen av en stimulus blir svår. Vilket även visar att vår uppmärksamhet är 

begränsad (Arai, 1999). Allwood (1998) skriver: 

 - - - 

Förmåga att kontrollera uppmärksamheten på ett effektivt sätt hänger ihop med individens 

sakkunskaper inom området. Goda sakkunskaper hjälper individen att ägna sig åt väsentliga 

egenskaper hos problemet eller situationen. (a.a., s.52) 

2.3 Problem och problemlösning  

Olika så kallade intelligenscentra kombinerar vi vid olika tillfällen för att lösa 

uppgifter som kommer i vår väg. Ofta konstaterar vi som individer endast att vi är 

olika istället för att reflektera över att den vi samspråkar med har en komposition 

av olika intelligenser. Exempel på detta är hur vi reagerar när problem uppstår. 

Vissa söker efter alternativ till problem utan att läsa innantill i en instruktionsbok 

medan andra frågar sin omvärld hur de har gjort i liknande sammanhang (Erikson, 

1999). 
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2.3.1 Tidigare erfarenhet eller färdighet  

En central roll i problemlösning är erfarenhet som, förutom de generella 

problemlösningsmetoderna, hjälper oss att bättre kunna lösa ett problem. Vilket 

förutsätter att kunskap om tidigare problemlösning finns hos individen eller tillgänglig 

för denne att tillämpa på problemet ifråga (Arai, 1999). 

 - - - 

De sista trettio årens forskning visar att problemlösningsförmågan i hög grad beror på fackkunskaper 

i området. En duktig bilreparatör behöver inte nödvändigtvis kunna laga en trasig diskmaskin. 

Detta innebär att en person kan, beroende på problemets natur, vara både en bra och en dålig 

problemlösare. Detta illustrerar vilken viktig roll färdigheten spelar i problemlösning. Färdigheten på 

ett område har dock sina begränsningar när det gäller att lösa problem på andra områden. (a.a., 

s.136) 

 

Ett sätt att lära sig något och utveckla en färdighet är att utgå från en beskrivning av 

hur något skall lösas. En person som för första gången sätter ihop ett Ikea-skåp måste 

följa en beskrivning. Men med träning upprättas efterhand en koppling mellan de olika 

stegen i hur uppgiften skall lösas och när samma person kan sätta ihop ett Ikea-skåp 

utan beskrivning har personen ifråga förvärvat sig en färdighet (Allwood, 1998, s.25).  

På liknande sätt kan en datoranvändare upprepa en sekvens tills nästa kommando i en 

sekvens kan utföras utan att behöva tänka efter. ”Man talar om att 

kommandosekvensen har proceduraliserats” (a.a., s.25). Vilket innebär att 

datorinteraktionen har förändrat karaktär för användaren ”från att ha varit en 

problemlösningsuppgift till att ha blivit en rutinuppgift” (a.a., s.25). 
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2.3.2 Manualen som hjälpresurs 

Idag sker mycket programinlärning med hjälp av manualer. En mer kunnig användare 

tycks vara mer positiv till manualer än nybörjaren som ”inte tycker om att läsa i 

manualer och i görligaste mån försöker undvika det” (Allwood, 1998, s.57). Vilket 

troligtvis beror på att manualens betydelse ökar med användarens kunskapsnivå. ”En 

anledning till detta är att förmågan att använda manualer utvecklas med träning” (a.a., 

s.57). 

Konventionella manualer är särskilt svåra att använda för nybörjare vilket förmodligen 

har att göra med att det ofta krävs förkunskaper för att förstå manualen och att 

”dagens manualer i allmänhet kräver tidigare erfarenheter av och träning i 

manualanvändning för att vara användbara” (a.a., s.58). 

En uppgiftsorienterad manual gör det lättare för en användare att ”direkt komma 

igång med sina arbetsuppgifter efter genomgången träning” (Allwood, 1998, s.61). 

Dessutom stödjer den användaren till aktiv inlärning genom att denne får träning i att 

själv ”samordna funktioner med syfte att nå ett uppgiftsbaserat mål” (a.a., 1998, s.61).  

Det är viktigt för manualens användbarhet att klargöra vilka funktioner som skall 

uppfyllas annars är risken stor för att manualen inte ordentligt fyller den funktion som 

den är tänkt att fylla. ”Tyvärr är det fortfarande ofta fallet att manualer skrivs med ett 

‘allmänt’ syfte” (a.a., s.56). Börjeson (1992) skriver: 

- - - 

Sammanfattningar är en utmärkt metod att använda, för att ‘bygga på‘ det som diskuterats och för 

att skapa just den där ‘knorren‘ som gör att man kan gå vidare till nästa sak, så småningom. (a.a., 

s.111) 
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3. Metod 

Metodikavsnittet är indelat i fyra huvudavsnitt. Först redovisas arbetsmodell. 

I avsnitt 3.2 redovisas vald forskningsmetod och metod för insamling av data. 

I avsnitt 3.3 redovisas undersökningsgrupp och urval. Sista avsnittet behandlar 

studiens tillförlitlighet. 

3.1. Arbetsmodell 

Jag har under arbetets gång växlat mellan empiri och teori, vilket medfört att jag lättare 

har kunnat se och förstå helheten av mitt problemområde. Pilarna i fig.1. nedan 

indikerar mitt tillvägagångssätt. 

Uppsatsens arbetsgång 

Empiri Teori 

Öppna diskussioner 

 

Genomföra & sammanställa 
undersökningsenkät 

 

Utveckla informationsstöd 

 

 

 

Implementera informationsstöd 

 

 

 

Genomföra & sammanställa 
resultatenkät 

 

Syfte & problemformulering 

 

Insamling av teori 

Analys av empiri och teori 

       Fig.1. Illustration över arbetsgång 
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3.1.1 Öppna diskussioner 

Genom öppna diskussioner med mina respondenter fann jag att det fanns brister i 

förståelsen av Procapita samt att det saknades informationsstöd för att minska dessa 

brister. Under dessa diskussioner väcktes mitt intresse för att undersöka och forska 

kring en bättre förståelse av Procapita. Och det var under dess diskussioner som jag 

fann mitt material till nulägesanalysen. 

3.1.2 Genomföra och sammanställa undersökningsenkät  

Syftet med enkäten var att få information om respondenternas kunskap och problem 

kring Procapita samt önskemål om vad ett informationsstöd skulle innehålla. Efter att 

ha planerat och strukturerat ett frågeformulär, för att kunna samla in uppgifter som jag 

ansåg vara relevanta för syftet med undersökningen, resulterade det i elva frågor 

kombinerat med öppna och slutna svarsalternativ. Enkäten visas i bilaga 1. 

Enkätsvaren sammanställdes för att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt kunna 

analysera respondenternas svar. Under detta arbete fann jag intressanta 

beröringspunkter för min undersökning. 

3.1.3 Utveckla informationsstöd  

Med hjälp av den kunskap som finns bland de anställda, tidigare dokumentation och 

genom programmets hjälpfunktion kartlagde jag intressanta arbetsflöden för ReEko. 

Rapporten över detta arbete finns sist i bilaga 3. Rapporten redogör hur jag har gått 

tillväga under utvecklandet av produkten och arbetsflödena samt redovisar för innehåll 

och struktur, arbetsmetoder, val av media, förslag till fortsatt arbete m.m.  

3.1.4 Implementering och utvärdering 

När informationsstödet var klart implementerades det på ReEko. Manualer från 

informationsstödet skrevs ut och delades ut till alla och även en genväg skapades på 

samtligas skrivbord till informationsstödet. Alla fick en kort individuell genomgång av 

informationsstödet för att kontrollera att alla förstod hur det fungerade samt att ge 

tillfälle till att kunna fråga om det var något som var oklart. Fyra månader efter att 



 

 

14 

Linda Argården 

hjälpstödet implementerats ansåg jag att det var dags att undersöka om det gjort någon 

nytta. Användes det? Och om så hade det hjälp till en större förståelse för arbetssättet i 

Procapita? 

För att samla in uppgifter som jag ansåg vara relevanta för syftet med undersökningen, 

planerades och strukturerades ett frågeformulär med nio frågor kombinerat med 

öppna och slutna svarsalternativ. Se bilaga 2. 

Enkätsvaren sammanställdes för att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt kunna 

analysera respondenternas svar. Även under detta arbete fann jag intressanta 

beröringspunkter för min undersökning som var intressanta att lyfta fram i analysen. 

3.2 Kvalitativ metod 

Inom metodlära skiljer man bland annat mellan den kvalitativa och kvantitativa 

metoden. Utgångspunkten i den kvantitativa metoden är det som skall studeras. 

Fenomenet skall vara mätbart och kunna presenteras numeriskt. De som förespråkar 

den kvalitativa metoden anser att allt inte är mätbart och utgångspunkten i den 

kvalitativa metoden ligger i att varje fenomen består av unika kvaliteter som inte går att 

väga eller mäta (Andersen, 1994). Enligt Andersen (1994) beror val av metod på ämnet 

som skall undersökas och syftet med undersökningen (a.a.). 

För att kunna härleda teori och verklighet till varandra finns det i huvudsak två 

olika förhållningssätt som benämns deduktion och induktion. Deduktion innebär 

att forskaren utifrån allmänna teorier och principer drar slutsatser om enskilda 

företeelser genom att ställa upp hypoteser som prövas genom empiri. Induktion 

innebär att forskaren inte har förankrat en tidigare vedertagen teori utan 

formulerar en egen teori utifrån empirin (Patel, Davidson, 1994). 

3.2.1 Datainsamlingsmetod och utformning 

Eftersom jag anser att det kan vara känsligt att besvara frågor gällande personlig 

kunskap och kompetens i samband med sitt yrkesutövande har jag valt att använda 

mig av enkäter för att samla in data. Dessutom hade jag redan klart för mig vilka 

frågor jag ville få svar på innan min undersökning börjat vilket gör att det lämpar 

sig bäst med att använda frågeformulär (Winter, 1992). Eftersom slutna frågor 
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(kryssfrågor) är enklare att hantera statiskt medan öppna frågor kan ge intressant 

information om det som jag inte tänkt fråga om valde jag att utforma en enkät med 

kombinerat öppna och slutna frågor. Detta för att kvalitativa aspekter skulle 

komma fram bättre och för att täcka in uppgifter ur andra perspektiv än från mina 

egna tankegångar, samtidigt som jag ändå ville ha en viss struktur på de uppgifter 

som jag erhöll för att de lättare skulle kunna sammanställas. 

3.3 Undersökningsgrupp och urval  

Eftersom jag, i min undersökning, är intresserad av vad som kan göras för att förbättra 

för de anställda på ReEko är min undersökningsgrupp liten. För att kunna strukturera 

målgruppsspecifika arbetsflöden har det ändå varit nödvändigt att specificera en 

målgrupp varvid undersökningen naturligt begränsats. I min målgrupp har en 

totalundersökning gjorts där undersökningen inte har behövts begränsats genom urval 

eller stickprov. Undersökningen innefattar alla socialsekreterare på avdelning ReEko, 

men jag anser ändå att undersökningen är applicerbart annat än för min målgrupp på 

ReEko. 

Eftersom undersökningsgruppen representerar en sammansättning människor med 

olika bakgrund, kunskap och inställningar till problemet anser jag att de utgör en 

god verklighet för hur det kan se ut på en avdelning i en kommun i Sverige. 

Därför, i ett större perspektiv, kan min undersökning ses som att ett urval gjorts 

där en avdelning i en kommun valts ut framför många andra avdelningar i 

kommuner som använder sig av informationshanteringsprogram. 

3.4 Undersökningskvalitet  

Anledningen med det långa tidsintervallet från implementerandet av 

informationsstödet till undersökningsenkäten var att ge respondenterna en chans att 

bekanta sig med systemet och få en rättvisare bild av verkligheten. Dessvärre händer 

det mycket på ReEko under denna tidsperiod. Personal slutar och nya börjar. Vilket 

har till följd för undersökningen att alla respondenter som var med i 

undersökningsenkäten inte är med i utvärderingsenkäten. Men en positiv vinkel är att 

det finns ”färska” respondenter i utvärderingsenkäten som inte varit med under 
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utvecklandet av informationsstödet, vilket ger en mera rättvis och opartiskbild av 

upplevelsen av informationsstödet, dvs. respondenter som varit med från början 

kanske känner sig undermedvetet tvingade att vara positivt inställda.  

3.4.1 Tillförlitlighet  

Enbart det faktum att jag utför en mätning påverkar mitt mätobjekt. Därför finns det 

en viss motsättning mellan att klart och tydligt informera de deltagande användarna 

om syfte och upplägget med undersökningen och samtidigt minimera påverkan av 

mätsituationen. Därför informerade jag klar och tydligt huvudsyftet med mitt arbete; 

att underlätta förståelsen och inlärningen av programmet Procapita för de anställda på 

ReEko. Men utelämnade att jag även hade för avsikt att undersöka om arbetsflöden i 

ett informationsstöd underlättar förståelsen och inlärningen. 

3.4.2 Kritik till vald metod 

Nackdelen med att använda enkäter är att bortfallet troligtvis blir högre än om 

intervjuer gjorts eftersom det inte går att kontrollera om frågorna uppfattas 

korrekt. Men eftersom jag anser att min undersökning kan vara prestigeladdat och 

känsligt övervägde jag nackdelen med att använda enkäter med fördelen att slippa 

eventuella systematiska fel beroende av prestige. Dessutom slipper jag en eventuell 

intervjueffekt. 
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5. Resultat 

Resultatredovisningen består av tre huvudavsnitt och bygger på empiriskdata 

som erhållits genom mina respondenter på ReEko. I första avsnittet 

presenteras resultat från undersökningsenkäterna. Resultatet från 

utvärderingsenkäterna presenteras i andra avsnittet. Det sista avsnittet är en 

resultatsammanfattning av dessa enkäter. 

5.1 Resultat från undersökningsenkäten  

Här presenteras resultat från den första enkätundersökningen som gjordes för att få 

information om respondenternas kunskap och problem kring Procapita samt 

önskemål om vad ett informationsstöd skall innehålla.  

5.1.1 Första kontakten med Procapita  

Intresset för när respondenterna kom i kontakt med Procapita för första gången var 

för att förstå respondenternas svar om hur programmet upplevs idag och kanske finna 

samband mellan hur det uppfattas och hur länge de har arbetat med programmet samt 

vilken hjälp de fick med att komma igång med att arbeta med programmet. Fyra 

respondenter uppgav att de arbetat med programmet sedan det implementerades 1998. 

Lika många uppgav att det kom i kontakt med programmet året efter, 1999. En 

respondent har arbetat i programmet sedan år 2000 och ytterligare en respondent har 

arbetat i programmet sedan år 2001. 

5.1.2 Den hjälp som gavs för att komma igång  

Sex respondenter uppgav att de gått fem halvdagars kurser under en vecka. Trots att 

dessa respondenter fått den största utbildningen i Procapita skriver en respondent att 

denna upplevde utbildningen som stressigt. En respondent uppgav att denne hade gått 

två heldagars kurser. Tre respondenter uppgav att de inte hade gått någon kurs alls. 

Två av dem hade fått hjälp av en kollega med att komma igång med programmet och 

en respondent uppgav att denne var självlärd. 
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5.1.3 Hur programmet upplevdes  

Från en respondent saknades uppgift om hur denne upplevde programmet när denne 

kom i kontakt med Procapita för första gången. Men de övriga nio svarade genom att 

kryssat i hur de upplevde programmet från lätt till svårt i skala 1-10. Vilket visade att 

merparten av respondenterna upplevde Procapita mellan intervallet medel och svårt. 

Två respondenter upplevde Procapita mellan intervallet lätt och medel. 

5.1.4 Vad respondenterna upplevde som svårast  

Hälften av respondenterna tyckte att själva arbetsgången eller flödet i Procapita var 

svårast när de kom i kontakt med programmet för första gången. En respondent 

upplevde det som svårast att ”lära sig hur man tog sig från utredningsfasen till 

verkställighetsfasen (Logiken)”, en annan att aktualiseringen var svårast. En 

respondent skriver att det var svårt att komma ihåg alla turer till färdigt ärende. ”Om 

något blev fel fick jag ta bort allt och börja om från början.” En respondent skriver att 

alla ”olika led i att lägga in en person” var svårast. Och en ”Att förstå hur det var 

konstruerat, logiken, ärendegången”.  

Den andra hälften av respondenterna som inte konkret upplevt själva arbetsgången 

eller flödet i programmet som svårast hade olika uppfattningar om vad de hade 

upplevt som svårast. En respondent tyckte det mesta var svårt. En annan respondent 

upplevde det som svårast att det inte fanns någon att fråga eftersom alla var nya. Att 

byta system upplevde en annan av respondenterna som svårast och slutligen två visste 

inte vad som de hade upplevt som svårast. 

5.1.5 Vad respondenterna hade önskat att få hjälp med  

Tre respondenter hade velat ha hjälp med arbetsflödet när de kom i kontakt med 

Procapita. En respondent var nöjd med den hjälp som denne fått. En respondent hade 

velat ha hjälp med det mesta. En stödperson att kunna fråga under arbetets gång 

önskade sig en respondent och ytterligare en önskade att det fanns tid till att kunna 

repetera det som upplevts som svårt. En respondent hade önskat sig att det fanns en 

kort manual och ytterligare en att det hade funnits konkreta uppgifter för att kunna 

öva olika moment. En respondent visste inte vad denne hade önskat att få hjälp med. 
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5.1.6 Vetskap om Procapitas hjälpfunktion  

Hälften av respondenterna visste inte om att hjälpfunktion fanns i Procapita. 

5.1.7 Antal som använder sig av Procapitas hjälpfunktion  

Av de fem respondenter som visste om att det finns en hjälpfunktion i Procapita var 

det endast en respondent som använder sig av funktionen.  

5.1.8 Varför hjälpfunktionen inte används  

Anledningen till att hjälpfunktionen inte används av dem som vet om dess existens är 

olika. Två respondenter anser att hjälpfunktionen är för krånglig. En annan att den 

innehåller för mycket text och en anser att det är lättare att fråga en kollega. 

5.1.9 Hur Procapita upplevs idag  

Från en respondent saknades uppgift om hur denne upplever programmet idag. De 

övriga nio svarade genom att kryssat i hur de upplever programmet från lätt till svårt i 

skala 1-10. Vilket visade en vänstertyngd där merparten av respondenterna upplever 

Procapita mellan intervallet lätt och medel. Tre respondenter upplever Procapita 

mellan intervallet medel och svårt. 

5.1.10 Vad respondenterna upplever som svårast idag  

Tre respondenter svarade att de upplever arbetsflödet i programmet som svårast. En 

respondent tycker att det svåraste är att välja beslutskod. Att få sakkunnig hjälp när det 

behövs svarar en respondent och ytterligare tre tycker att det är svårast när det blir 

förändringar och avbrott i programmet på grund av driftstopp. En respondent svarade 

att denne inte vet vad som är svårast. 
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5.1.11 Hjälp som önskas få ur ett informationsstöd  

En övervägande del av respondenterna önskar att få hjälp med arbetsflödet i 

programmet. Två respondenter önskar en kort manual och ytterligare två vet inte vad 

det vill ha hjälp med. 

 

5.2 Resultat från utvärderingsenkäten  

Här presentera resultat från den andra enkätundersökningen som gjordes för att få 

information om ett klart beskrivet arbetsflöde underlättar förståelsen och inlärning av 

Procapita samtidigt som det kan ge användaren ”hjälp till självhjälp.  

5.2.1 Antal som använder sig av informationsstödet  

Sex respondenter har använt sig av informationsstödet när de har behövt hjälp med 

Procapita. Resterande, fyra respondenter, svarade att det inte använt sig av 

informationsstödet. 

5.2.2 Varför informationsstödet inte används  

Av de fyra respondenter som svarat att de inte använt sig av informationsstödet anger 

tre att de inte har behövt någon hjälp och en respondent att denne inte har hittat det. 

5.2.3 Om önskad hjälp erhållits  

De respondenter som har velat ha hjälp och använt sig av informationsstödet uppger 

att de alla har fått den hjälp de velat ha. 
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5.2.4 Hur informationsstödet upplevs  

Respondenterna svarade hur de upplever informationsstödet svarade genom att 

kryssat i hur de upplevde programmet från lätt till svårt i skala 1-10från lätt till svårt i 

skala 1-10. Vilket visade en kraftig vänstertyngd där alla respondenter upplever 

informationsstödet mellan intervallet lätt och medel. 

5.2.5 Vad respondenterna har mest nytta av  

Femtioprocent, det vill säga tre respondenter, uppger att det haft som mest nytta av att 

öppna och stänga ärenden. En av dessa skriver att denne har haft nytta av 

informationsstödet ”varje gång vid nya ärenden”. En respondent har fått hjälp med 

det mesta, men en del problem har respondenten behövt fråga annan personal 

eftersom denne saknar teoretisk erfarenhet. En respondent uppger att denne har haft 

mest nytta av de länkarna som finns i informationsstödet och som är viktiga i arbetet 

kring Procapita. 

En annan respondent tycker allmänt att det är bra att informationsstödet finns, men 

att denne inte har behövt använda det så mycket så att det går att specificera vad som 

varit mest behövligt. 

5.2.6 Hur Procapita upplevs idag  

Respondenterna har svarat hur de upplever Procapita idag efter implementeringen av 

informationsstödet genom att kryssat i hur de upplevde programmet från lätt till svårt i 

skala 1-10. Vilket visade en högertyngd där merparten av respondenterna upplever 

Procapita mellan intervallet medel och svårt. 

5.2.7 Vad som upplevs som svårast idag  

Det saknas uppgifter för två respondenter. Den ena skriver att denne arbetar lite i 

Procapita men har ”haft hjälp av informationsstödet”. Den andra är en rutinerad 

användare av Procapita som använt sig av informationsstödet för att finna information 

om länkar direkt förknippade med arbetet kring Procapita. 
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En respondent upplever hanteringen kring hushåll som svårast. En annan känner sig 

osäker i arbetet och tycker att det svåraste är att sakna rutiner och erfarenhet. En 

respondent anser att det är konstruktionsfel i Procapita eftersom det inte går att arbeta 

i flera anteckningar eller/och utredningar samtidigt och att det inte går att klippa ut 

och kopiera från utredningar. Respondenten upplever detta som ett hinder i arbetet 

som gör det svårt att arbeta effektivt. En respondent skriver att ”Det händer saker i 

Procapita som jag inte förstår”. 

En respondent anser att ”Avbrotten i systemet, ofta beroende på serven” är det som 

gör det svårast att arbeta i Procapita. En respondent anser att det är svårt när det 

saknas gällande riktlinjer. En annan anser att det svåraste med att arbeta i Procapita är 

att det saknas funktioner i själva systemet.  

5.2.8 Vad önskas och uppfylls önskemålen  

Alla respondenter är nöjda med informationsstödet och anser sig kunna få den hjälp 

de behöver gällande arbetsgången i Procapita. En respondent skriver att ”Det 

viktigaste är att man kan följa exakta angivelser och man då får önskat resultat”. Två 

respondenter tycker att informationsstödet är utmärkt. Den ena skriver att denne vill 

att ett informationsstöd skall kunna ge stöd till att kunna arbeta tillfälligt och skriver 

att informationsstödet är utmärkt i det syftet. En respondent skriver att 

informationsstödet är; ”Lätt att följa för den som aldrig varit inne i systemet” och att 

det spar tid för all personal. Den respondent som har minst erfarenhet skriver att; 

”Den är ok. Man måste arbeta mera praktiskt och skaffa erfarenhet”.  

5.2.9 Vad respondenterna saknar i informationsstödet  

Samtliga respondenter anser att det inte saknas något i informationsstödet. En skriver 

på frågan om något saknas; ”Inget. Det är bra”. 
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5.3 Resultatsammanfattning  

Resultatet nedan är en sammanfattning över undersökningsenkäten och 

resultatenkäten, där de intressantaste aspekterna från de båda enkäterna tas fram för 

undersökningen.  

5.3.1 Bakgrund  

Det har visat sig att personalen på ReEko fått förvånads värt lite utbildning i samband 

med implementeringen av Procapita 1998. Trots att merparten av personalen upplevde 

Procapita som relativt svårt och önskade mer hjälp med att komma igång med att 

arbeta i programmet. Endast en respondent var tillfredställd med utbildningen och var 

nöjd med den hjälp som fåtts. Idag, fem år efter implementerandet av Procapita 

önskar sig merparten av personalen på ReEko fortfarande hjälp med programmet. 

Den hjälp som merparten önskar få idag är i stort sett densamma som önskades när 

personalen kom i kontakt med Procapita för första gången. En övervägande del av 

personalen önskar hjälp med arbetsgången eller flödet i programmet och en kort 

manual är efterlängtad. En viss vässäntlig skillnad är dock att många idag upplever 

förändringar och driftbrott som svårt och mödosamt.  

5.3.2 Informationsstödet  

Sextioprocent av personalen på ReEko har använt sig av informationsstödet när de har 

behövt hjälp med Procapita. Trettio procent har inte använt sig av informationsstödet, 

eftersom de uppger att de inte har behövt någon hjälp och resterande, dvs. en person 

har inte hittat det. Alla som har använt sig av informationsstödet har fått den hjälp de 

velat ha. En respondent har fått hjälp med det mesta, men en del problem har 

respondenten behövt fråga annan personal eftersom denne saknar teoretisk erfarenhet. 

Hälften av respondenterna har fått hjälp med att öppna och stänga ärenden, men det 

har även funnits nytta av de länkar som finns för arbetet kring Procapita. 

Alla respondenter är nöjda med informationsstödet och anser sig kunna få den hjälp 

de behöver gällande arbetsgången i Procapita. En respondent skriver att ”Det 

viktigaste är att man kan följa exakta angivelser och man då får önskat resultat”. Två 
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respondenter tycker att informationsstödet är utmärkt. Den ena skriver att denne vill 

att ett informationsstöd skall kunna ge stöd till att kunna arbeta tillfälligt och skriver 

att informationsstödet är utmärkt i det syftet. En respondent skriver att 

informationsstödet är; ”Lätt att följa för den som aldrig varit inne i systemet” och att 

det spar tid för all personal. Den respondent som har minst erfarenhet skriver att; 

”Den är ok. Man måste arbeta mera praktiskt och skaffa erfarenhet”.  

5.3.3 Hur Procapita upplevs idag  

Så vilka problem finns idag, en tid efter implementeringen av informationsstödet? Det 

är inte lika många som upplever problem med arbetsgången i Procapita utan istället är 

det själva systemet som respondenterna anser krånglar så som konstruktionsfel, 

avbrott i systemet, uppdateringar och gällande riktlinjer som saknas. Endast en 

respondent upplever hanteringen kring hushåll som svårast och en annan känner sig 

osäker i själva arbetet och tycker att det svåraste är att sakna rutiner och erfarenhet i 

arbetet som socionom. 
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6. Analys 

Analysen bygger främst på resultatsammanfattningen och de frågor som jag 

finner intressanta och uppseendeväckande för att kunna ta ställning till om 

mina frågor går att besvara. Detta innebär att endast valda delar av resultatet 

kommer att analyseras mot bakgrund till den teori som tidigare har behandlats. 

Det huvudsakliga syftet, förutom att hjälpa och underlätta förståelsen och inlärningen 

av programmet Procapita för de anställda på ReEko, var att undersöka om ett klart 

beskrivet arbetsflöde underlättar förståelsen och inlärning av Procapita samtidigt som 

det kan ge ”hjälp till självhjälp”.  

6.1 Har förståelsen och inlärningen underlättats? 

Informationsstödet kan ses och tolkas genom den klassiska informationsteorin som är 

en teknisk teori som beskriver kommunikationsprocessen ur ett linjärt perspektiv. Där 

budskapet är att ge förståelse och inlärning av Procapita till personalen på ReEko 

genom arbetsflöden i informationsstödet. Där brus mellan sändare och mottagare 

minimeras genom att arbetsflödet dels besvarar Dahlqvists (1994) vem, vad och när, 

vilka är tre väsentliga frågor för att ett budskap skall framstå klart och tydligt. Men 

också genom att informationsstödet ger redundant information genom att 

kompletteras med flödesscheman till arbetsflödena. Men detta innebär ingalunda att 

arbetsflödena i sig har en hög förutsägbarhet för den som inte är förtrolig med 

Procapita, utan snarare är av låg förutsägbarhet och är entropiskt men ändå 

informationsrikt.  

Precis som illustrationen med den blandande kortleken, där vart och ett av korten 

måste räknas upp för att kunna beskriva kortlekens struktur, måste varje steg i flödet 

följas för den oerfarne för att se helheten av momentet. Det är lättare att beskriva 

något som är ordnat och strukturerat än att beskriva det oordnade och när ”entropin i 

ett system ökar så fordras alltså mer information om vi vill beskriva systemet” (Hård af 

Segerstad, 2002, s.222). 

Eftersom huruvida ett system är ordnat eller oordnat, om entropin är låg eller hög, 

alltid är en fråga om förhållandet mellan systemet och vår kunskap om det är den olika 

för olika individer, eftersom de anställda på ReEko besitter olika kunskaper och 
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erfarenheter av systemet. Ett arbetsflöde hjälper den enskilde att ta till sig den hjälp i 

just det moment som önskas. Det vill säga att medan den oerfarne följer flödet från 

steg till steg, så kan den mera kunnige hoppar in och ut ur flödet där så önskas. En 

respondent skriver just att denne vill att ett informationsstöd skall kunna ge stöd till att 

kunna arbeta tillfälligt och skriver att informationsstödet är utmärkt i det syftet. En 

annan respondent skriver att informationsstödet är ”Lätt att följa för den som aldrig 

varit inne i systemet” och att det spar tid för all personal. 

För att kunskap, som Hård af Segerstad (2002) uttrycker sig, skall uppstå: ”fodras ett 

aktivt, medvetet intellekt som förmår att avläsa, tolka och förstå den tillhandahållna 

informationen” (a.a., s.38). Därför är det viktigt att ett beskrivet arbetsflöde är 

identiskt med det verkliga flödet och att steg beskrivs med samma ord som figurerar i 

programmet för att gynna den menings uppbyggande processen i receptionen. En 

respondent skriver att ”Det viktigaste är att man kan följa exakta angivelser och man 

då får önskat resultat”. Något som alla respondenter anser och att arbetsflödena i 

informationsstödet faktiskt uppfyller just detta. 

Arbetsflöden som informationsstöd stödjer två inlärningssätt av tre som enligt 

undersökningar visar att vi lär på olika sätt. En del vill se saker och ting på bild, en del 

önskar praktiskt testa det som skall läras in och slutligen den tredje gruppen föredrar 

att lyssna. Om arbetsflödena används i kombination med att en ny medarbetare lärs 

upp av en erfaren tillgodoses även det senare inlärningssättet, att lyssna. 

Även Bruners modell för inlärning tillgodoses eftersom arbetsflöden som 

informationsstöd förutsätter att inlärningen innebär handling, aktivitet, pröva på och 

träna. Vilket även uppmuntrar Kolb syn på inlärningen som en process; där individen 

”växlar mellan att uppleva, smälta, tänka, analysera och pröva … som leder till nya 

reflektioner osv.” (a.a., s.79). Något som faktiskt har funnits som önskemål hos 

respondenterna, att just få mer tid till att öva och träna moment som ansetts svårt i 

Procapita. Med arbetsflöden som informationsstöd kan var och en finna hjälp med det 

som ansetts svårt i arbetet med Procapita. 

Affektiv lärande är minst lika viktigt som kognitiv lärande. Förmågan och viljan till att 

lära bildar tillsammans grunden för en individs utveckling. Uppmärksamhet, inre 

motivation och igenkännandet är i lärandet starka krafter som avgör lusten att vilja lära 

mer. Leontiev menar att det är viktigt att kunna se: ”betydelsen av att lära en sak, 

koordinerat med egna uppfattningar, strävanden och planer” (Börjeson, 1992, s.111). 
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Personalen på ReEko måste således känna sig motiverade att använda 

informationsstödet för att till fullo kunna ta lärdom utav det. Undersökningen visar 

dock; att alla som har behövt hjälp har använt sig av informationsstödet och fått 

önskat resultat. Desto mer informationsstödet och arbetsflödena motsvarar den 

enskildes förväntningar enligt Neissers informationsbearbetningscykel, desto mer 

torde denne använda sig av informationsstödet för att få hjälp. Vilket respondenterna 

faktiskt har svarat, att 60 % har använt sig av informationsstödet när de har behövt 

hjälp och fått den hjälp som önskats. En respondent skriver att ”Det viktigaste är att 

man kan följa exakta angivelser och man då får önskat resultat”.  

Problemlösning förutsätter dock färdigheter och kunskap om tidigare problemlösning 

inom samma område, arbetsflöden som följer strukturen; steg 1, steg 2, steg 3 osv. är 

dock den enklaste formen av arbetsbeskrivning. Precis som Allwoods (1998) 

beskrivning av Ikea-skåpet, där träning resulterar i att arbetsmomentet kan göras utan 

beskrivning, kan personalen på ReEko upprepa hela eller delar i arbetsflöden tills 

sekvensen har proceduraliserats och problemlösningsuppgiften har blivit en rutinuppgift. 

Arbetsflöden är att se som en uppgiftsorienterad manual, vilket gör det lättare för 

personalen på ReEko att ”direkt komma igång med sina arbetsuppgifter” (Allwood, 

1998, s.61). Dessutom klargör ett arbetsflöde, ur ett specifikt syfte, vilken funktion 

som skall uppfyllas samt stödjer användaren till aktiv inlärning genom träning.  

6.2 Slutsats  

Arbetsflöden som informationsstöd till Procapita underlättar inlärning och förståelse 

av programmet enligt min undersökning. På frågan om resultatet går att generaliseras, 

anser jag att det beror på programmet. Om valmöjligheterna i arbetsflödet blir för 

stort måste flödena brytas ned i mindre delmoment annars kan det bli svårt för 

användaren att se någon struktur och det egentliga målet med flödet. Ett 

arbetsprogram som innebär för många valmöjligheter för användaren kommer därför 

att resultera i många flöden på delmoment beroende av vad användaren vill uppnå och 

det kan därför i slutändan kanske bli svårt, just eftersom valmöjligheterna är för 

många. Vilket kanske hellre skulle motivera till ett mera allmänt hjälpstöd med 

exempel och endast huvudflöden. 
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7. Diskussion och slutord 

Hjälpfunktionen som finns i programmet Procapita är ett stöd för hur man allmänt 

arbetar i Procapita med tanke på hur fälten fylls i, hur man delar ett hushåll eller ändrar 

andra uppgifter i databasen. Den kan vara till stor hjälp i arbetet även om den inte är 

specifikt utformad för avdelning ReEko eller ger instruktioner för hur ett helt ärende 

behandlas från början till slut. Men det krävs kunskap om hur man söker information. 

Om man däremot vill få en förståelse för arbetsgången i Procapita så är arbetsflöden 

som informationsstöd en bra hjälp, men användaren är dock beroende av sina 

socionomkunskaper för att kunna handlägga ärenden och fatta rätt beslut. 

Informationsstödet talar bara om hur användaren skall göra i de olika stegen, när det 

skall göras samt i viken ordning och i viss mån vad som skall skrivas, men inte hur 

ärendet i sig skall handläggas. 

Arbetsflöden som informationsstöd stödjer en individuellkunskapsnivå, vilket innebär 

att användaren kan hoppa in och ut ur flöden och ta hjälp där det personligen anses 

som svårast eller för att bara friska upp minnet. Informationsstödet kan inte på något 

sätt ses som en komplett hjälp eller stöd för någon som inte har kännedom om 

Procapita sedan tidigare, utan snarare som ett komplement att ha under och efter en 

internutbildning. Det är en självklarhet och en grundläggande förutsättning att alla får 

veta om att informationsstödet finns och vart det finns för att det skall kunna fungera 

som en hjälp för alla i det dagliga arbetet.  

Det är även viktigt att informera när Procapita ligger nere och varför, något som jag, 

under min tid på ReEko, ofta upplevt har ignorerats och brustit i informationen. 

Vilket inte bara är nonchalant och en direkt förolämpning mot personalen på ReEko, 

utan det har även gett misstro och upplevts som stressande. Detta gäller även för de 

uppdateringarna som förekommer av programmet, utan att direkt förklara vad som har 

gjorts, varför det har gjorts och i vilket syfte det har blivit bättre för den som faktiskt 

använder sig av programmet. Något, som för mig, är självklar information för att inte 

ytterligare ge liv åt ett onödigt stressmoment som inte skulle behöva finnas. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Undersökningsenkät 

Bilaga 2: Utvärderingsenkät 

Bilaga 3: Produktrapport



Bilaga 1: Undersökningsenkät 

Enkät - Procapita 
Idén bakom enkäten är att, med eran hjälp, skapa ett datorstött informationsstöd för Procapita. 

Hur vill du ha det? Var med och påverka! 
 

 

1. När kom du i kontakt med Procapita för första gången? ………….…………….……. 

2. Vilken hjälp fick du för att komma igång med programmet? …………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

3. Hur upplevde du programmet då? 

4.  Vad var svårast? …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

5. Vad hade du velat ha hjälp med? ………………………………………….………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

6.   Vet du om att det finns ett hjälpsystem till Procapita? 

Ja Nej 
 

Om du svarat nej på föregående fråga kan du gå direkt till fråga 9. 

7.   Använder du dig av hjälpsystemet? 

Ja Nej 
 

8.   Om du svarat Nej, varför inte? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….…… 
 

9. Hur upplever du Procapita idag? 

10.  Vad tycker du är svårast idag? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 

11.  Vad skulle du vilja ha ut av ett informationsstöd? …………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



Bilaga 2: Utvärderingsenkät 

Enkät – Utvärdering av informationsstöd för Procapita 
Idén bakom enkäten är att, med eran hjälp, ta reda på om informationsstödet för Procapita är 

ett bra hjälpmedel. Om det används eller om det borde göras annorlunda. Kanske är det något 

som saknas. Vad tycker du?  

 

1.  Om du har behövt hjälp med Procapita har du använt dig av informationsstödet då? 

Ja Nej 
 

2.  Om du svarat Nej, varför inte? ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….…… 
 

3.  Om du svarat Ja, har du fått den hjälp du velat och om inte vad har saknats? 

………………………….…………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………

…………………………......................................................................................... 
 

4.  Hur upplever du informationsstödet? 

 

5.  Vad har du haft mest nytta av i informationsstödet? 

………………………………………………………………….…………………

………………………………………………......................................................... 
 

6.  Hur upplever du Procapita idag? 

 

7.  Vad tycker du är svårast idag och kan du få hjälp med det genom informationsstödet? 

…………………………………………………….................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

8.  Vad skulle du vilja ha ut av ett informationsstöd och anser du att det befintliga 

informationsstödet uppfyller dina önskemål? …………….…………………….............. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
9. Om inte, vad saknas? 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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ARBETSFLÖDEN – REEKO 

”Arbetsflöden – ReEko” är ett informationsstöd som jag utvecklat för 

dataprogrammet Procapita till avdelning ReEko i Sigtunakommun. Produkten 

är gjord i PowerPoint och består av sju sidor. Den är publicerad som webbsida 

men ligger lokalt på ReEkos datorer. 

 

Första sidan är en introduktionsöversikt med viktiga länkar i samband med 

arbete i Procapita samt en knapp för utskrift av alla arbetsflöden sammanställt i 

ett häfte. Den andra sidan handlar om ekonomiskt bistånd med flödesschema 

och en länk till riktlinjer och anvisningar gällande arbete med ekonomiskt 

bistånd. Den tredje - femte sidan innehåller viktig information gällande 

ekonomiskt bistånd för begreppen försörjningsstöd, flykting och dagersättning. 

Innehåller flödesschema samt länkar till arbetsflöden för hur man öppnar, 

arbetar eller avslutar ett ärende för vart och ett av ovan nämnda begrepp. 

 

Den sjätte sidan innehåller viktig information gällande förmedling av eget 

kapital eller bidrag med flödesschema samt länk till arbetsflödet för förarbetet. 

Den sista sidan innehåller viktig information gällande förmedling av bostad 

med flödesschema samt länkar till arbetsflöden för förarbete och hur man 

öppnar ett förmedlingsärende. För att se sidorna i  

”Arbetsflöden – ReEko” se bilaga 1. 

 

Val av media 

Utgångspunkten för informationsstödet var att göra det datorbaserat. Detta 

eftersom jag under informationsinsamlingen fann att det inte fanns någon 

specifik samlingsplats för stödmaterial till Procapita på ReEko. Vilket medfört 

att man inte visste vad det fanns för stödmaterial samt att skriftliga dokument 

som delats ut hade försvunnit. En del av det material som jag fann var 

inaktuellt och endast ett dokument var specificerat för just avdelning ReEko. 
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Tillfället för informationen är inte alltid samma tillfälle som mottagaren är i 

behov av den. Att kunna återframkalla information ställer krav på mottagaren 

som måste komma ihåg att spara informationen och också minnas att han har 

sparat den. Vidare är han också tvungen att komma ihåg vart han har sparat 

informationen (Palm, 2000). Tanken med ett datorbaserat informationsstöd var 

att samla all information på en plats samt göra den tillgängligt för alla att fritt 

vid behov läsa från skärm eller skriva ut på papper. 

 

Val av dataprogram 

Jag ville använda de resurser som redan fanns och valde därför bort många 

program som Sigtuna kommun inte har licens för. I val av dataprogram tog jag 

även hänsyn till att många på ReEko har bristande datakunskaper och att 

underhållet av informationsstödet kommer att ligga på ReEko.  

 

Eftersom intresset och ansvaret för att underhålla och uppdatera ligger på 

ReEko ansåg jag det viktigt att använda enkla program om hjälpstödet ska fylla 

sin funktion även i framtiden. Utifrån kriterierna; lätt att använda, underhålla 

och uppdatera beslutade jag mig för att använda programmen PowerPoint och 

Word. Givetvis är ovan kriterier en bedömning utifrån varje persons förmåga 

och kunskaper. PowerPoint och Word är dock program som alla på ReEko har 

kommit i kontakt med och som är relativt lätta att hantera i förhållande till 

många andra program. 

 

Innehåll och struktur 

Information om vad som är viktigt i arbetet med Procapita erhöll jag från mina 

respondenter samt min handledare. Följande begrepp var intressanta att 

behandla: 

 Försörjningsstöd 

 Dagbidrag 

 Flyktinghjälp 

 Förmedling av eget kapital 

 Förmedling av bidrag 

 Bidrag mot återbetalning 
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 Genomgångsbostad 

 

Ovan begrepp delade jag in i följande tre huvudkategorier: 

 Ekonomiskt bistånd 

 Förmedling 

 Genomgångsbostad 

 

Kompletterande information som jag ansåg vara viktig är flödesscheman, 

riktlinjer och upplysande, relevant information om de olika begreppen. 

 

Jag ville att den grafiska designen skulle ger stöd åt användaren att leta och 

hitta information. Därför utformade jag sidorna enkla och informations rika 

med tomma ytor för att hjälpa användaren att styra blicken. Alla sidor följer 

liknande konventioner för att ge en större förståelse för hur informationen är 

upplagd. Information som inte var av hög relevans uteslöts. Allt för att inte 

riskera att förlora syftet med informationsstödet. Enkelhet vinner alltid över 

komplexitet. 

 

Trots att sidorna är i följd i PowerPoint upplevs inte hjälpstödet som om den 

har en sådan struktur eftersom de är länkade efter en annan struktur. Sidorna; 

Introduktion, Ekonomiskt bistånd, Förmedling och Genomgångsbostad kan nås 

genom navigeringen som följer alla sidorna i informationsstödet. Sidorna; 

Försörjningsstöd, Flykting och Dagbidrag kan endast nås från varandra eller 

ifrån Ekonomisktbistånd. Figuren nedan visar ett schema över sidhierarkin i 

hjälpstödet:  

 
 
Fig.1. Sidhierarkin i Arbetsflöden – ReEko 
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Dokumentation av arbetsflöden och arbetsgång 

Med hjälp av den kunskap som fanns bland respondenterna, tidigare 

dokumentation och genom programmets hjälpfunktion sammanställde och 

utvecklade jag relevanta arbetsflöden för Procapita. Metoder som användes för 

att dokumentera respondenternas kunskap var i huvudsak fältstudier och samtal 

för att ta reda på arbetsgången kring Procapita. Detta eftersom jag ville ge en 

tydligare helhet och förståelse för vem, vad och när något ska göras i Procapita, 

då arbete i programmet integrerar med andra arbetsuppgifter utanför 

programmet. 

 

Fältstudie 

Om användarna studeras i deras naturliga miljö fås en god bild av hur systemet 

faktiskt används. Jag studerade och dokumenterade arbetsgången för de 

respondenter som arbetat längst på ReEko och som var de mest kunniga för att 

få en bild över hela arbetsgången både i och utanför Procapita. Arbetsgången 

skiljde sig ibland från respondent till respondent. Eftersom jag ville att alla 

skulle anta en gemensam arbetsstruktur, för att underlätta och förenkla, lät jag 

respondenterna som jag studerat konfrontera varandra och gemensamt komma 

fram till den bästa lösningen. De resulterande arbetsflödena öppnas som Word-

dokument från länkar i informationsstödet. De kan även skrivas ut i ett 

stödhäfte där alla flöden är samlade med innehållsförteckning. 

 

Samtal 

För att få en djupare grund hade jag öppna samtal med respondenterna om hur 

de uppfattar systemet och hur arbetsgången fungerar från start till slut i ett 

större perspektiv, dvs. hur arbetet runtomkring Procapita ser ut. Intressant 

information som framkom samanställdes och presenteras under respektive 

huvudkategori i informationsstödet samt som inledning till respektive 

arbetsflöde i stödhäftet. 
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Användartester och implementering 

Parallellt med informationsstödets utvecklande har användartester gjorts. 

Dessutom testade jag arbetsflödena själv under övervakning av 

socialsekreterare. Eftersom jag helt saknar socionomkompetens måste jag blint 

lita på arbetsflödena, vilket gör mig till en bra försöksperson i syftet att testa 

om arbetsflödena var logiskt korrekta enligt Procapitas uppbyggnad. 

 

När informationsstödet var klart delades ett fullständigt stödhäfte med alla 

arbetsflöden ut till alla respondenter för att testa om det fanns några oklarheter 

i arbetsflödena. Stödhäfte, se bilaga 2.  

 

Efter ändringar och justeringar i arbetsflödena var informationsstödet färdigt 

för en implementering i verksamheten på ReEko. Jag skrev ut stödhäften till 

alla på avdelning ReEko och skapade en genväg på allas datorer till 

informationsstödet på dataskrivborden. 

 

 

 

Utvärdering 

Utvärderingen bygger på undersökningsenkäten vars resultat visas i min c-

uppsats. Informationsstödet har emottagits uteslutande positivt av ReEko. Den 

generella uppfattningen är att informationsstödet är relativt lätt att följa och att 

arbetsflödena är tydliga. Det har även visat sig uppskattat att samla information 

och relevanta länkar på ett ställe. Själv tycker jag att det är synd att 

respondenterna inte klev utanför det befintliga informationsstödet och 

funderade utifrån egna önskemål och behov. Resultatet av detta hade på ett 

naturligt sätt blivit förslag på vidareutveckling och kanske på ett mera tydligt 

sätt även gett en kartläggning av vad som konkret behövs för ReEko i arbetet 

med Procapita. 

 

Kritik till eget arbete 

I val av dataprogram anser jag inte att PowerPoint är den bästa lösningen till att 

göra ett informationsstöd i, men med tanke på uppställda kriterier och 

förutsättningar är det ändå en god lösning. 
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Förslag till vidareutveckling 

”Arbetsflöden – ReEko” är inte på något sätt en komplett lösning. 

Informationsstödet kan bland annat kompletteras med utskrift av blanketter 

som behövs i arbetet med Procapita samt med tabeller för beslutskoder. Sigtuna 

kommun består av fler avdelningar än ReEko och informationsstödet kan 

utvecklas till flöden som är intressanta för gällande avdelningar. 

 

 

 

Sammanfattning och slutord 

Genom att utveckla ett informationsstöd till Procapita, i samarbete med dem 

som dagligen kommer i kontakt med programmet, hoppas jag kunna ge klarhet 

och förståelse i hur programmet är strukturerat och hur det fungerar. 

”Arbetsflöden – ReEko” är ett försök till att underlätta inlärningen av Procapita 

och är specifikt utformad för avdelning ReEko i Sigtuna kommun. 

Informationsstödets viktigaste syfte är att ge stöd i att öppna, arbeta och avsluta 

ärenden för olika former av ekonomiskt bistånd, förmedlingsärenden och 

genomgångsbostäder. Men informationsstödet innehåller även viktig 

information, riktlinjer och länkar till myndigheter och förvaltningar som kan 

behövas i arbetet. För att informationsstödet ska uppfylla sitt syfte är det viktigt 

att någon eller några ansvarar för informationsstödet och ser till att det 

uppdateras med Procapita. Annars kommer flödena att bli förlegade och 

oanvändbara och snarare förvirra istället för att hjälpa.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsstödets sidor och innehåll 

Förstasidan innehåller en introduktion av Arbetsflöden – ReEko. Här ifrån kan 

användaren ta sig vidare till Ekonomiskt bistånd, Förmedling eller 

Genomgångsbostad.   

 

 

Introduktion

ReEko
GenomgångsbostadFörmedling

Arbeta i ärende

Avsluta ärende

Öppna ett ärende

Journalanteckningar

Genomgångsbostad

Genomgångsbostad

Förmedling

Förmedling

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd

Flykting

Dagersättning

Flöden dokumenterade under rubrikerna ovan:

Senaste uppdatering: 030521

Ansvarig: Först till kvarn.. :)

För varje flöde finns:

• Ett överskådligt flödesschema för arbetsgången i Procapita

• Bifogade Word-dokument där du steg för steg kan följa 

arbetsordningen i flöde

Ett Word-dokument får du upp genom att dubbelklicka på ikonen…

Ekonomiskt bistånd

Viktiga länkar

Lagrummet - Samlingsplats för rättsinformation

Sunet - Webbkatalog över offentliga förvaltningar

ROKS - Riskorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer

Här kan du skriva ut alla 

arbetsflöden sammanställt i ett 

stödhäfte!

Arbetsförmedlingens platsbank
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Ekonomiskt bistånd 

Denna sida handlar om ekonomiskt bistånd och innehåller länk till riktlinjer 

och anvisningar gällande arbete med ekonomiskt bistånd.  

 

ReEko

Anvisningar

GenomgångsbostadFörmedling

Glöm ej lämna kopia till Marianne Bergström vid Ekonomiskt bistånd

mot återbetalning!

Lägg in ett kontonummer:

* Klicka på länken Klient under mappen Klient i Navigator

* Skriv in personnummer

* Klicka på Sök person

* Klicka på fliken Övriga klientuppgifter

* Tryck på ikonen Kuvert

* Klicka på Ny

* Fyll i uppgifterna om kontot

* Klicka på ikonen Nästa (pil neråt)

* Spara

* Stäng

Alla utbetalningar ska i första hand göras till konto 

om konto finns!

Försörjningsstöd Flykting Dagersättning

Ekonomiskt bistånd

Obs!

Öppna ärende

1. Förekomst

2. Person

3. Hushåll

4. Aktualisering

5. Utredning

6. Beslut

7. Verkställa beslut

8. Avsluta utredning

Arbeta i ärende

1. Beräkning

2. Beslut

3. Utbetalning

Avsluta ärende

1. Avsluta insats

2. Ändra klientuppgifter

  
 

Försörjningsstöd 

Denna sida innehåller viktig information om försörjningsstöd och länkar till 

arbetsflöden gällande försörjningsstöd. 

 

ReEko
GenomgångsbostadFörmedling

Försörjningsstöd Flykting Dagersättning

Det är viktigt att vid första kontakt informera den sökande:

• Hur en ansökan om försörjningsstöd fylls i

• Att varje ny ansökan alltid ska innehålla specificerade underlag för sökta 

utgifter

• Att det ska finnas underlag som visar den senaste inbetalningen av hyran

• Om ansökan inte är komplett kommer det att resultera i en fördröjd 

handläggning eftersom ansökan måste kompletteras innan beslut kan 

fattas.

Tänk på att det underlättar för alla om det 

blir rätt från början!
Obs!

Ekonomiskt bistånd

Detaljerat arbetsflöde

Öppna ärende

1. Förekomst

2. Person

3. Hushåll

4. Aktualisering

5. Utredning

6. Beslut

7. Verkställa beslut

8. Avsluta utredning

Arbeta i ärende

1. Beräkning

2. Beslut

3. Utbetalning

Avsluta ärende

1. Avsluta insats

2. Ändra klientuppgifter

 
Flykting 
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Denna sida innehåller viktig information om bidrag till flykting och länkar till 

arbetsflöden gällande flykting. 

 

ReEko
GenomgångsbostadFörmedling

Flykting med svår fysisk eller psykisk sjukdom  måste anmälas till

Migrationsverket senast tre år efter UAT:

• Skaffa intyg från Läkare om sjukdom

• Meddela Ljiljana Skrlec så att hon kan eftersöka pengar hos Staten

Det är viktigt att koda rätt redan från början för att kunna eftersöka pengar hos Staten! 

När en person får ett permanent personnummer:

* Klicka  på länken Person under mappen Person i Navigator

* Skriv in tillfälligt personnummer

* Klicka på Sök person

* Klicka på Personnummerbyte under länken Verktyg

* Skriv in det nya personnumret

* Klicka OK

Det är viktigt att ändra i  Personnummerbyte för att ärenden 

under tillfälligt personnummer ska hänga ihop och fortsätta 

efter erhållet permanent personnummer! 

Försörjningsstöd Flykting Dagersättning

Obs!

Ekonomiskt bistånd

Detaljerat arbetsflöde

Öppna ärende

1. Förekomst

2. Person

3. Hushåll

4. Aktualisering

5. Utredning

6. Beslut

7. Verkställa beslut

8. Avsluta utredning

Arbeta i ärende

1. Beräkning

2. Beslut

3. Utbetalning

Avsluta ärende

1. Avsluta insats

2. Ändra klientuppgifter

 
 

Dagersättning 

Denna sida innehåller viktig information om dagersättning och länkar till 

arbetsflöden gällande dagersättning. 

 

ReEko
GenomgångsbostadFörmedling

Försörjningsstöd Flykting Dagersättning

Ekonomiskt bistånd

Person som inte är asylsökande,  men har rätt att vistas i landet medan ansökan

prövas, ska i första hand försörjas av anhörig:

• Kontrollera därför alltid med Migrationsverket innan dagersättning betalas ut

• Alla utbetalda dagersättningar ersätts av Migrationsverket

• Andra bidrag än dagersättning ersätts inte av Migrationsverket 

Det är därför viktigt att koda rätt redan från början för att kunna eftersöka pengar hos

Migrationsverket! 

Detaljerat arbetsflöde

Öppna ärende

1. Förekomst

2. Person

3. Hushåll

4. Aktualisering

5. Utredning

6. Beslut

7. Verkställa beslut

8. Avsluta utredning

Arbeta i ärende

1. Beräkning

2. Beslut

3. Utbetalning

Avsluta ärende

1. Avsluta insats

2. Ändra klientuppgifter
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Förmedling 

Denna sida innehåller viktig information om förmedling av eget kapital eller 

bidrag och länkar till arbetsflöden gällande förmedlingsärenden. 

 

Förmedling

ReEko
GenomgångsbostadFörmedling

Förarbete

1. Motivera person

2. Kontakta 

socialassistent

3. Trepartsamtal

4. Lämna över ärendet

Socialassistent
I normalfall sköter socialassistenten alla ekonomiska 

ärenden för en person med förmedling! Gå endast in i ett 

förmedlingsärende i nödfall!

Vid behov av förmedling:

• Motivera person för en förmedling

• Kontakta socialassistent; Marianne Bergström eller Gun-Mari Pettersson

• Boka ett trepartsamtal med personen och socialassistenten

• Lämna över ärendet till socialassistenten som ser till att fullmakt skrivs 

och att ärendet kodas på rätt sätt.

Ekonomiskt bistånd

Obs!

Detaljerat arbetsflöde

 
 

Genomgångsbostad 

Denna sida innehåller viktig information om arbete med genomgångsbostad 

och länkar till arbetsflöden gällande arbete med genomgångsbostad. 

 

Genomgångsbostad

ReEko
GenomgångsbostadFörmedling

Förarbete

1. Remiss

2. Trepartsmöte

3. Prel. 

handlingsplan

4. Lämna kopia till 

Carola Löthman

Öppna ärendet

1. Aktualisering

2. Utredning

3. Beslut

4. Verkställa beslut

5. Avsluta utredning

För att få ett socialt kontrakt måste den tilltänkta hyresgästen:

• Haft en långvarig kontakt med en handläggare inom Socialförvaltningen

• Ha en självklart fortsatt handläggning inom Socialtjänsten

• Försökt att få en egen bostad under minst tre månader

Dessutom måste en handlingsplan skrivas där det tydligt ska framgå hur man

planerat för att hyresgästen ska erhålla eget kontrakt så fort som möjligt.

När en bostad erhålls tänk på att:

• Se till att hyresgästen tecknar hemförsäkring och el

• Göra en kontinuerlig uppföljning av handlingsplanen

• Göra en kontinuerlig kontroll av lägenhet och 

hyresinbetalning

Carola Löthman avslutar ärenden för genomgångsbostad!

Detaljerat arbetsflöde

Ekonomiskt bistånd
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Bilaga 2: Stödhäfte för arbete i Procapita 

 

 



ReEko 

- Ett stödhäfte för arbete i Procapita 

Arbeta i ärende 

Avsluta ärende 

Öppna ett ärende 

Journalanteckningar 
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Innehållsförteckning 
 

Ekonomiskt bistånd 
Öppna ett ärende: Försörjningsstöd 
1. Förekomst            4 

2. Person         4 

3. Hushåll        5 

4. Aktualisering       5 

5. Utredning        5 

6. Beslut        6 

7. Verkställa beslut       6 

8. Avsluta utredning       6 
 

Öppna ett ärende: Flykting 

1. Förekomst       7 

2. Person        7 

3. Hushåll        8 

4. Aktualisering       8 

5. Utredning        8 

6. Beslut        8 

7. Verkställa beslut       9 

8. Avsluta utredning       9 
 

Öppna ett ärende: Dagersättning 

1. Förekomst      10 

2. Person       10 

3. Hushåll       11 

4. Aktualisering      11 

5. Utredning       11 

6. Beslut       12 

7. Verkställa beslut      12 

8. Avsluta utredning      12 
 

Arbeta i ärende: försörjningsstöd, flyktig, dagersättning  

1. Beräkning       13 

2. Beslut       13 

3. Utbetalning      13 
 

Avsluta ärende: försörjningsstöd, flyktig, dagersättning  

1. Avsluta insats      14 

2. Ändra klientuppgifter      14 
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Förmedling 
Förarbete 
1. Motivera person      15 

2. Kontakta socialassistent     15 

3. Trepartssamtal      15 

4. Lämna över ärendet      15 

 

 

Genomgångsbostad 
Förarbete 
1. Remiss       16 

2. Trepartsmöte      16 

3. Handlingsplan      16 

4. Lämna över kopia till Carola Löthman     16 

 

Öppna ärendet 
1. Aktualisering      17 

2. Utredning       17 

3. Beslut       17 

4. Verkställa beslut      17 

5. Avsluta utredning      17
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Ekonomiskt bistånd 

 

Det är viktigt att vid första kontakt informera den sökande: 
 

• Hur en ansökan om försörjningsstöd fylls i 

• Att varje ny ansökan alltid ska innehålla specificerade underlag för sökta utgifter 

• Att det ska finnas underlag som visar den senaste inbetalningen av hyran 

• Om ansökan inte är komplett kommer det att resultera i en fördröjd handläggning 

eftersom ansökan måste kompletteras innan beslut kan fattas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm ej lämna kopia till Marianne Bergström vid Ekonomiskt bistånd 

mot återbetalning! 

 

Öppna ett ärende: Försörjningsstöd 

1. Förekomst 

Kolla först om personen har ett öppet ärende inom IFO! 

* Klicka på länken Förekomst (under mappen Akt i Navigator) 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

 

2. Person 
* Klicka på länken Person (under mappen Person i Navigator) 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

 

Om person finns i IFO:s personregister kommer information att visas på skärmen:  

* Kontrollera att uppgifterna stämmer 

* Spara  

* Klicka på knappen Hushåll 

 

Om person inte finns i IFO sök i KIR: 

Klicka på knappen Söka i befolkningsregistret 

* Om person finns Blåmarkera person 

* Klicka på OK 

* Fyll i de personuppgifter som saknas 

* Spara  

* Klicka på knappen Hushåll 

 

 

Tänk på att det underlättar för alla om det 

blir rätt från början! 
 

Alla utbetalningar ska i första hand göras 

till konto om konto finns! 
 

 

Obs! 
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Om person inte finns i KIR: 

* Klicka på OK 

* Klicka på avbryt 

* Klicka på Ny 

* Fyll i alla personuppgifter 

* Spara  

* Klicka på knappen Hushåll 

 

3. Hushåll 
Om hushåll finns registrerat: 

* Kontrollera att hushållet stämmer 

* Lägg till/Ta bort eller Dela hushåll om det behövs  

* Spara 

* Stäng fönstret Hushåll 

 

Om hushåll inte finns registrerat:  

* Klicka på Ny 

* Lägg till personer som ingår i hushållet och ange typ av hushållsmedlem 

 

Viktigt: Om fler än en person ingår i ett hushåll måste typ av hushållsmedlem 

anges för att alla ska tas med i beräkningsbilden! 

 

* Registrera registerledare 

* Kontrollera att datum för aktuellt hushåll stämmer med datum för aktualisering 

* Spara 

* Stäng fönstret Hushåll 

 

4. Aktualisering 

* Klicka på länken Aktualisering (under mappen Aktualisering i Navigator) 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Klicka på Ny 

* Fyll i uppgifter om aktualisering 

* Spara 

* Klicka på knappen Utredning 

 

5. Utredning 

* Fyll i uppgifter om utredning 

* Bocka i rutan ”Knyt till utredning” 

* Spara 

* Klicka på knappen Skriva utredning 

* Blåmarkera den utredning som utredningen gäller 

* Klicka på Ny/Ändra 

* Välj Aktivera makron  

* Dokumentera utredningen eller stäng för senare dokumentation 

* Välj Arkiv avsluta 

* Klicka på OK för alternativet Arbetsdokument 

* Klicka på knappen Journal  

* Klicka på knappen Beslut 
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6. Beslut 
* Fyll i uppgifter om beslut 
 

Val av Beslutskod vid beviljat eller avslag: 

Ek. bistånd enligt nuvarande förhållande 
 

* Se till att alla personer i hushållet är blåmarkerade 

* Spara 

* Klicka på knappen Verkställa beslut 

* Klicka på knappen Ny insats 

 

7. Verkställa beslut 
* Fyll i uppgifter om verkställa beslut i Insats 

* Spara 

* Stäng fönstret Insats  

* Klicka på knappen Avsluta utredning 

 

8. Avsluta utredning 

* Blåmarkera den Insats som utredningen gäller 

* Klicka på knapp  

 

För avslag: För beviljat: 

Avsluta med utredning beviljat Överförs till verkställighet 

 

* Klicka på OK 
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Öppna ett ärende: Flykting 

 

Flykting med svår fysisk eller psykisk sjukdom  måste anmälas till 

Migrationsverket senast tre år efter UAT: 

 

• Skaffa intyg från Läkare om sjukdom 

• Meddela Ljiljana Skrlec så att hon kan eftersöka pengar hos Staten 

 

Det är viktigt att koda rätt redan från början för att kunna eftersöka pengar hos Staten!  

 

 
 
 
  

1. Förekomst 
 Kolla först om personen har ett öppet ärende inom IFO! 

* Klicka på länken Förekomst (under mappen Akt i Navigator) 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

 

2. Person 

* Klicka på länken Person (under mappen Person i Navigator) 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

 

Om person finns i IFO:s personregister kommer information att visas på skärmen:  

* Kontrollera att uppgifterna stämmer 

* Spara 

* Klicka på knappen Hushåll 

 

Om person inte finns i IFO sök i KIR: 

* Klicka på knappen Söka i befolkningsregistret 

* Om person finns Blåmarkera person 

* Klicka på OK 

* Fyll i de personuppgifter som saknas 

* Spara 

* Klicka på knappen Hushåll 

 

Om person inte finns i KIR: 

* Klicka på OK 

* Klicka på avbryt 

* Klicka på Ny 

* Fyll i alla personuppgifter 

* Spara 

* Klicka på knappen Hushåll 

Det är viktigt att ändra i  Personnummerbyte för att ärenden 

under tillfälligt personnummer ska hänga ihop och fortsätta 

efter erhållet permanent personnummer!  

 

Obs! 
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3. Hushåll 
 Om hushåll finns registrerat: 

* Kontrollera att hushållet stämmer 

* Lägg till/Ta bort eller Dela hushåll om det behövs  

* Spara 

* Stäng fönstret Hushåll 

 

Om hushåll inte finns registrerat:  

* Klicka på Ny 

* Lägg till personer som ingår i hushållet och ange typ av hushållsmedlem  

 

Viktigt: Om fler än en person ingår i ett hushåll måste typ av hushållsmedlem 

anges för att alla ska tas med i beräkningsbilden! 

 

* Registrera registerledare 

* Kontrollera att datum för aktuellt hushåll stämmer med datum för aktualisering 

* Spara 

* Stäng fönstret Hushåll 

 

4. Aktualisering 

* Klicka på länken Aktualisering (under mappen Aktualisering i Navigator) 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Klicka på Ny 

* Fyll i uppgifter om aktualisering 

* Spara 

* Klicka på knappen Utredning 

 
5. Utredning 

* Fyll i uppgifter om utredning 

* Bocka i rutan ”Knyt till utredning” 

* Spara 

* Klicka på knappen Skriva utredning 

* Blåmarkera den utredning som aktualiseringen gäller 

* Klicka på Ny/Ändra 

* Välj Aktivera makron  

* Dokumentera utredningen eller stäng för senare dokumentation 

* Välj Arkiv avsluta 

* Klicka på OK för alternativet Arbetsdokument 

* Klicka på knappen Journal  

* Klicka på knappen Beslut 

 

6. Beslut 
* Fyll i uppgifter om beslut 
 

Val av Beslutskod vid beviljat eller avslag: 

Ek. bistånd enligt nuvarande förhållande 
 

Val av Orsakskod: 

Kompl under Sfi 

Kompl före Sfi 

Sjukskriven [0 klassad] 
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* Se till att alla personer i hushållet är blåmarkerade 

* Spara 

* Klicka på knappen Verkställa beslut 

* Klicka på knappen Ny insats 

 

7. Verkställa beslut 
* Fyll i uppgifter om verkställa beslut i Insats 

 

Val av Insatskod: 

Ek bistå fly(äldre/sjuk/hand) 
 

* Spara 

* Stäng fönstret Insats 

* Klicka på knappen Avsluta utredning 

  

8. Avsluta utredning  

* Blåmarkera den Insats som utredningen gäller 

* Klicka på knapp  

 

För avslag:  För beviljat: 

Avsluta med utredning beviljat Överförs till verkställighet 

 

* Klicka på OK 
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Öppna ett ärende: Dagersättning 
 

Person som inte är asylsökande,  men har rätt att vistas i landet medan ansökan 

prövas, ska i första hand försörjas av anhörig: 

 

• Kontrollera därför alltid med Migrationsverket innan dagersättning betalas ut 

• Alla utbetalda dagersättningar ersätts av Migrationsverket 

• Andra bidrag än dagersättning ersätts inte av Migrationsverket  
 

Det är därför viktigt att koda rätt redan från början för att kunna eftersöka pengar hos 

Migrationsverket!  

 
1. Förekomst 

 Kolla först om personen har ett öppet ärende inom IFO! 

* Klicka på länken Förekomst (under mappen Akt i Navigator) 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

 

2. Person 

* Klicka på länken Person (under mappen Person i Navigator) 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

 

Om person finns i IFO:s personregister kommer information att visas på skärmen:  

* Kontrollera att uppgifterna stämmer 

* Spara 

* Klicka på knappen Hushåll 

 

Om person inte finns i IFO sök i KIR: 

* Klicka på knappen Söka i befolkningsregistret 

* Om person finns Blåmarkera person 

* Klicka på OK 

* Fyll i de personuppgifter som saknas 

* Spara 

* Klicka på knappen Hushåll 

 

Om person inte finns i KIR: 

* Klicka på OK 

* Klicka på avbryt 

* Klicka på Ny 

* Fyll i alla personuppgifter 

* Spara  

* Klicka på knappen Hushåll 
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3. Hushåll 
Om hushåll finns registrerat: 

* Kontrollera att hushållet stämmer 

* Lägg till/Ta bort eller Dela hushåll om det behövs  

* Spara 

* Stäng fönstret Hushåll 

 

Om hushåll inte finns registrerat:  

* Klicka på Ny 

* Lägg till personer som ingår i hushållet och ange typ av hushållsmedlem 

 

Viktigt: Om fler än en person ingår i ett hushåll måste typ av hushållsmedlem 

anges för att alla ska tas med i beräkningsbilden!  

 

* Registrera registerledare 

* Kontrollera att datum för aktuellt hushåll stämmer med datum för aktualisering 

* Spara 

* Stäng fönstret Hushåll 

 

4. Aktualisering 

* Klicka på knappen Aktualisering (under mappen Aktualisering i Navigator) 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Klicka på Ny 

* Fyll i uppgifter om aktualisering 

* Spara 

* Klicka på knappen Utredning 

 
5. Utredning 

* Fyll i uppgifter om utredning 

 

Val av Utredningskod: 

SoL Utredning asylsökande 

 

* Bocka i rutan ”Knyt till utredning” 

* Spara 

* Klicka på knappen Skriva utredning 

* Blåmarkera den utredning som aktualiseringen gäller 

* Klicka på Ny/Ändra 

* Välj Aktivera makron  

* Dokumentera utredningen eller stäng för senare utredning 

* Välj Arkiv avsluta 

* Klicka på OK för alternativet Arbetsdokument 

* Klicka på knappen Journal 

* Klicka på knappen Beslut 
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6. Beslut 
* Fyll i uppgifter om beslut 

 

Val av Beslutskod: 

Dagersättning beviljas under nuvarande förhållande 

 

* Se till att alla personer i hushållet är blåmarkerade 

* Spara 

* Klicka på knappen Verkställa beslut 

* Klicka på knappen Ny insats 

 

7. Verkställa beslut 
* Fyll i uppgifter om verkställa beslut i Insats 

 

Val av Insatskod: 

Dagersättning asylsökande 

 

* Spara 

* Stäng fönstret Insats 

* Klicka på knappen Avsluta utredning 

 

8. Avsluta utredning 

* Blåmarkera den Insats som utredningen gäller 

* Klicka på knapp  

 

För avslag:  För beviljat: 

Avsluta med utredning beviljat Överförs till verkställighet 

 

* Klicka på OK 
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Arbeta i ärende: försörjningsstöd, flyktig, dagersättning  

 
1. Beräkning 

* Klicka på länken Journal under mappen Akt i Navigator 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Klicka på knappen Beräkning 

 

Om en månadsberäkning tidigare gjorts: 

* Klicka på knappen Historik 

* Kopiera 

* Ändra Beräkningsperiod 

* Gå in under de olika flikarna för att ändra till gällande uppgifter 

* Spara 

* Skriv ut 

* Klicka på knappen Beslut 

 

Om en tidigare månadsberäkning inte finns: 

* Fyll i uppgifter om beräkning 

* Spara 

* Skriv ut 

* Klicka på knappen Beslut  

 

2. Beslut 
* Fyll i uppgifter om beslut 

* Spara 

* Klicka på knappen Utbetalning 

 

3. Utbetalning 

* Fyll i uppgifter om utbetalning 

* Se till att alla personer i hushållet är blåmarkerade 

* Gå in på fliken Kontering 

* Fyll i belopp som ska konteras 

* Klicka ur markören från fältet så att en bock visas i fältets vänstra hörn 

 

Obs! Tänk på att: 

Specificera moms där det är möjligt! 

Skicka alltid till konto om konto finns! 

Mot återbetalning - Skriv ut och lämna kopia till Marianne Bergström! 

 

* Spara 

* Stäng fönstret Utbetalning 
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Avsluta ärende: försörjningsstöd, flyktig, dagersättning 

 
1. Avsluta insats 

* Klicka på länken Journal under mappen Akt i Navigator 

* Skriv in personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Dubbelklicka på dokumentet Insats 

* Kryssa i rutan Avbryt insats 

* Fyll i Orsak och Avslutningsdatum 

* Spara 

* Klicka Ja för att avsluta verkställigheten 

* Stäng fönstret Insats 

* Stäng fönstret Journal 

 

2. Ändra klientuppgifter 

* Klicka på länken Klient under mappen Klient i Navigator 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Välj alternativ Inkl. avslutade under rubrik Utredningar 

* Välj alternativ Inkl. avslutade under rubrik Insatser 

* Skriv ut 

* Stäng fönstret klient 

 

Glöm inte att: 

Lägga utskriften om avslutat ärende överst i ärendemappen! 

Rensa Akten! 
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Förmedling 
 

Vid behov av förmedling: 
 

• Motivera person för en förmedling 

• Kontakta socialassistent; Marianne Bergström eller Gun-Mari Pettersson 

• Boka ett trepartsamtal med personen och socialassistenten 

• Lämna över ärendet till socialassistenten som ser till att fullmakt skrivs och att 

ärendet kodas på rätt sätt. 

 

 

 

Förarbete 

1. Motivera person 

Informera och motivera person till förmedling om behovet finns. 

2. Kontakta socialassistent 

Efter överenskommelse med person om behov av förmedling kontaktas en 

socialassistent för framtida handläggning av förmedlingen. 

3. Trepartsamtal 

Socialsekreteraren ansvarar för att ett möte bokas med socialassistenten och 

sökande för att diskutera förmedlingen. 

4. Lämna över ärendet 

Lämna över ärendet till socialassistenten som ser till att fullmakt skrivs och att 

ärendet kodas på rätt sätt. 

 

I normalfall sköter socialassistenten alla ekonomiska 

ärenden för en person med förmedling! Gå endast in i ett 

förmedlingsärende i nödfall! 

 

Obs! 
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Genomgångsbostad  

 

För att få ett socialt kontrakt måste den tilltänkta hyresgästen: 

 

• Haft en långvarig kontakt med en handläggare inom Socialförvaltningen 

• Ha en självklart fortsatt handläggning inom Socialtjänsten 

• Försökt att få en egen bostad under minst tre månader 

 

Dessutom måste en handlingsplan skrivas där det tydligt ska framgå hur man 

planerat för att hyresgästen ska erhålla eget kontrakt så fort som möjligt. 
 

 

När en bostad erhålls tänk på att: 
 

• Se till att hyresgästen tecknar hemförsäkring och el 

• Göra en kontinuerlig uppföljning av handlingsplanen 

• Göra en kontinuerlig kontroll av lägenhet och hyresinbetalning 
 

Carola Löthman avslutar ärenden för genomgångsbostad! 

 

Förarbete 

1. Remiss 

Skriv en remiss och lämna den till bostadskonsulenten för behandling. 

2. Trepartsmöte 

När svar från bostadskonsulent om att en bostad finns kontaktas den tilltänkta 

hyresgästen av socialsekreteraren för ett trepartsmöte tillsammans med handledare 

och bostadskonsulent för att diskutera reglerna för genomgångsbostaden. 

3. Handlingsplan 

Om den tilltänkta hyresgästen vill ha bostaden skriv en preliminär handlingsplan 

för bostaden tillsammans med den tilltänkta hyresgästen. I handlingsplanen ska det 

klart och tydligt framgå för hur man har planerat för att den tilltänkta hyresgästen 

ska få ett eget kontrakt så fort som möjligt. 

 

Exempel om kontakt tecknas på grund av: 

Låg inkomst – hur ska den ökas 

Skulder – hur ska dessa saneras 

4. Lämna kopia till Carola Löthman 

Det är viktigt att lämna den preliminära handlingsplanen till bostadskonsulenten, 

eftersom den används som underlag för den definitiva handlingsplanen som skrivs 

av bostadskonsulenten och Sigtunahem. 
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Öppna ärendet 
 

1. Aktualisering 

* Klicka på länken Aktualisering (under mappen Aktualisering i Navigator) 

* Fyll i personnummer 

* Klicka på ikonen Sök person 

* Klicka på Ny 

* Fyll i uppgifter om aktualisering 

* Spara 

* Klicka på knappen Utredning 

 

2. Utredning 
* Fyll i uppgifter om utredning 

* Blåmarkera alla hushållsmedlemmar och den utredning som aktualiseringen    

gäller 

* Bocka i rutan ”Knyt till utredning” 

* Spara 

* Klicka på knappen Journal 

* Klicka på knappen Beslut 

  

3. Beslut 
* Fyll i uppgifter om beslut 

 

Val av Beslutskod: 

Vuxna boende som bist. Övriga 
 

* Se till att alla personer i hushållet är blåmarkerade 

* Spara 

* Klicka på knappen Verkställa beslut 

 

4.  Verkställa beslut  
* Klicka på knappen Ny insats 

* Fyll i uppgifter om verkställa beslut i Insats 

* Spara 

* Stäng fönstret Insats 

* Stäng fönstret Beslut 

5. Avsluta utredning 
* Klicka på knappen Avsluta utredning 

* Markera den Insats som utredningen gäller 

* Klicka på knappen Överför till verkställighet 

* Klicka på OK 

 



 

   
 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se 

 

 


